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Výměna vodoměrů
Vážení občané,

v termínu od 23. 11. 2009 do 4. 12.
2009 proběhne výměna vodoměrů.

Bude se jednat o tyto nemovitosti:

č. p. 0890, 379, 633, 236, 360, 643,
645, 646, 660, 177, 696, 375, 387, 441,
687, 160, 70, 336, 425, 540-543, 202,
555, 575, 579, 580, 621, 651, 674, 675,
676, 679, 495, 698, 94, 16, 53, 25, 41,
49, 67, 78, 96, 137, 181, 216, 232, 647,
129, 244, 268.

Výměnu bude provádět pan Bražina
Jaroslav, který se prokáže pověřením
společnosti Kunčická s.r.o. se sídlem
společnosti Kunčice pod Ondřejníkem
569, PSČ 739 13.

Tímto Vás laskavě žádám, abyste te-
lefonicky na číslo 725 506 902 popř. na
e-mailovou adresu barbora.sacka@kun-
cicepo.cz nahlásili, v jakém termínu nám
zpřístupníte Vaši nemovitost, případně
tel. kontakt - (pověřený pracovník s Vámi
domluví termín výměny vodoměru) tak,
aby vše proběhlo bez problémů.

Za spolupráci předem děkuji.
Barbora Sacká

Vítání občánků

Dne 3. října 2009 jsme přivítali do svazku naší obce tyto nové občánky: Lukáše Brach-
niaka, Matyáše Macuru, Pavla Macuru, Patricii Emu Kadúchovou, Jana Pytla, Šimona
Mičulku a Emu Mazalovou.

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ – délky 1 m

cena 990,- Kč za 1 prostorový metr, cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit

ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ – délky 30, 35, 40 cm (jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr

doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm

Kontakt: Dřevosklad Zubří, tel. 603 802 081

inzerce



3

Kunčice pod Ondřejníkem

Jubilanti
v listopadu oslaví svá

životní jubilea tito občané

Jiří Maštalíř 86 let
František Křenek 84 let
Marie Cvíčková 81 let
Ladislav Mrkva 81 let
Marie Chylková 80 let
Olga Tandlerová 80 let
Tibor Šofranko 70 let
Petr Šrubař 65 let
Jan Blabla 60 let
Oldřich Macura 60 let
Marie Sivková 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, lásky a optimismu do dalších let.

Vzpomínky
Dne 15. listopadu 2009 uplyne třetí
smutné výročí od úmrtí paní
Naděždy Justové, která zemřela ve
věku 70 let. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel Lumír a synové
Radan a Lumír s rodinou.

Dne 18. listopadu 2009 uplyne 1.
výročí úmrtí pana Miroslava
Kadlece. Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná manželka Zdenka
s rodinou

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se přišli rozloučit s naší drahou
maminkou paní Marií Macurovou.
Obzvláště děkujeme paní Kahánkové
za procítěný projev, MUDr.
Chovančíkové, MUDr. Chovančíku a
paní Toflové za ošetření po dobu
těžké nemoci a panu Rečkovi za
rychlé vyřízení všech záležitostí.

Rodina Macurova

Děkujme paní Marii Kahánkové za
smuteční projev při posledním ro-
zloučení s paní Františkou Ker-
berovou a MUDr. Janu Chovančíkovi
a MUDr. Františce Chovančíkové za
péči v době nemoci.

Rodina Kerberova

ASPV srdečně zve
na Lampiónový průvod
Ve středu 25. 11. místo cvičení Rodičů

s dětmi proběhne lampiónový průvod, kterého
se budou moci zúčastnit za doprovodu rodičů
předškolní, ale i školní děti. Sraz v 16:30 před
Sokolovnou, s sebou lampión nebo lucerničku.
Po plnění úkolů na fotbalovém hřišti se vydáme
průvodem k Žábaku a zpět. Potom nás bude
čekat odměna, teplý čaj a společné posezení
v „hospůdce“ v Sokolovně. Prosíme maminky,
aby nám pomohly s občerstvením a donesly
něco dobrého pro děti (buchtu, oplatek).

Těšíme se na Vás. M. Šebelová,
M. Menšíková, M. Janasová

� �

� �

POZVÁNÍ
Listopadová vycházka

pro seniory
Na listopadovou vycházku pro

naše seniory. Bude v tomto roce po-
slední a snad vyjde lépe než ta říjnová.
Sraz si dáme v úterý 10. 11. 2009 na
točně v 9.20.

Bude-li schůdná cesta, vydáme se
pod Ondřejník a okrajovkou směrem
k bývalému Dřevaři a k Huťařství. Za
horšího počasí postačí vycházka na
Maralák. Určitě bude zapotřebí po
obou vycházkách nezbytné občer-
stvení, abychom se společně naladili
na příchod „Martina“. SPOZ

PRODÁM
- elektrický sporák FAGOR, sklokeramická deska, v záruce, málo používaný, cena dohodou

- krbová kamna, starší, v dobrém stavu, levně

- tel. 776 129 016

inzerce
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přítomni: Michal Pavlita
Tomáš Hrubiš
Lenka Dobiášová
Pavel Řezníček

nepřítomen–omluven: Oldřich Harabiš

Program Rady Obce Kunčice pod
Ondřejníkem pro 69. zasedání

1) Úprava rozpočtu č. 8/2009
2) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Zák-

ladní školy a mateřské školy, Kunčice
pod Ondřejníkem

3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín

4) Výstavba kanalizace a ČOV v Kunči-
cích pod Ondřejníkem – organizace a
zajištění veřejné zakázky na stavební
práce

5) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku – TJ Sokol
Kunčice pod Ondřejníkem

6) Pověření starosty obce podpisem
dokumentů přijatých na 69. zasedání
rady obce dne 19. října 2009

7) Diskuze

Hlasování: (pro – proti – zdržel se -
nehlasoval)

RO schvaluje program jednání. 4-0-0

k bodu 1)
RO doporučuje zastupitelstvu obce schvá-
lit úpravu rozpočtu č. 8/2009. 4-0-0

k bodu 2)
RO doporučuje zastupitelstvu obce
schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Základní školy a mateřské školy, Kunčice
pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 3)
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi obcí a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
týkající se stavby „Kunčice pod Ondře-
jníkem, Pod Vodojemem - NNK“. 4-0-0

k bodu 4)
RO projednávání tohoto bodu odkládá.

4-0-0
k bodu 5)
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí finančního příspěvku – TJ Sokol
Kunčice pod Ondřejníkem. 4-0-0

k bodu 6)
RO pověřuje starostu obce podpisem
dokumentů přijatých na 69. zasedání rady
obce dne 19. října 2009. 4-0-0

zpracoval: Michal Pavlita

Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve složení: Radim

Jurek, Petr Tryščuk,
2) ověřovatele zápisu: Lenka Dobiášová,

Oldřich Harabiš,
15) členku finančního výboru zastupitel-

stva obce Miluši Sumíkovou.

II. B e r e n a v ě d o m í :
3) kontrolu usnesení z XX.. zasedání za-

stupitelstva obce konaného dne 29.
září 2009,

4) informace o jednáních rady obce,
5) zprávu o činnosti finančního výboru,
9) zprávu o hospodaření společnosti

Kunčická s.r.o. za období leden až září
2009.

III. S c h v a l u j e :
Program XXI. zasedání zastupitelstva
obce a zařazení nových bodů programu:
14) Stanovisko Obce Kunčice pod On-

dřejníkem k návrhu aktualizace ener-
getické koncepce České republiky a

15) Odvolání a volba člena finančního
výboru,

7) doplnění návrhu zadání „Změny č. 4
územního plánu Obce Kunčice pod
Ondřejníkem takto:

zařadit plochy I/13, I/16 a III/41 do navržené
zóny ve vzdálenosti 30 m od osy komu-
nikace II/483. Stavba oplocení u těchto
ploch musí být minimálně ve vzdálenosti 20
m od osy komunikace II/483,

8) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Zák-
ladní školy a mateřské školy Karla
Svolinského, Kunčice pod Ondře-
jníkem podle přílohy č. 1,

9) Úpravu rozpočtu č. 8/2009 takto:
změna celkových příjmů - 14.870.100,-
Kč a změna celkových výdajů -
14.870.100,-- Kč,

10) a) prodej části pozemku p.č. 1748/2 a
části pozemku p.č. 3452/3 v k.ú. a
Obci Kunčice pod Ondřejníkem K.J.,
bytem Kunčice pod Ondřejníkem,
b) prodej pozemku p.č. 1748/4, p.č.
1748/5, st. 497 a budovy č.p. 425,
vše v k.ú. a Obci Kunčice pod On-
dřejníkem D.K., bytem Čaková,

11) měsíční odměnu neuvolněnému členu
zastupitelstva obce Lence Dobiášové
za výkon funkce ve výši 2.960,-- Kč
účinností od 01.10.2009,

14) Stanovisko Obce Kunčice pod
Ondřejníkem k návrhu aktualizace en-
ergetické koncepce České republiky
podle přílohy č. 2.

IV. Z m o c ň u j e :
12) starostu obce k podpisu dokumentů

schválených na XXI. zasedání zas-
tupitelstva obce konaného dne 22.
října 2009.

V. O d v o l á v á :
15) z funkce člena finančního výboru zas-

tupitelstva obce Martina Malouška.

V Kunčicích p.O., 22. října 2009

Michal Pavlita, starosta obce
Oldřich Harabiš, místostarosta obce

Zápis a usnesení ze 69. zasedání Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 19. října 2009

Usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 22. října 2009
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Na prestižním folkovém festivalu ve
Svojšicích u Pardubic, získala hudební
skupina Galeie z Kunčic pod Ondřejní-
kem, z 15. hudebních skupin z ČR, u asi
400 platících diváků, třetí nejvyšší počet
hlasů. Získané třetí místo na tomto,
v našem státě věhlasném festivalu, je
dalším z mnoha úspěchů této hudební
skupiny (podmínka, 5 písní z vlastní
tvorby).

Na tomto úspěchu se podíleli současní
členové hudební skupiny Galerie:

Monika Michnová, Michaela Michnová,
Silvie Binarová, Daniel Ptašek, Libor Bauer
a Miroslav Magnusek.

Úspěch skupiny Galerie na folkovém festivalu!

SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem uspořádalo
v pátek 9.10. tradiční Drakiádu na školním hřišti.
Počasí bylo hezké, ale bohužel moc nefoukalo,
takže kdo neběhal, tomu drak moc nelétal. Na
druhou stranu jsme ale mohli být rádi, že nám
nenasněžilo. Být Drakiáda o týden později, tak
bychom ji museli kreativně přejmenovat na Sně-
hulákiádu. Což naštěstí nebylo, tak jsme mohli
společně tvořit nejdelší dračí ocas (úspěšně
jsme překonali loňskou délku), kreslit draky na
papír i křídou na zem a dobře se bavit.

Všechny zúčastněné děti dostaly slad-
kosti (mimo jiné také výbornou buchtu, kte-
rou upekly paní kuchařky ve školní kuchyni) a
pamětní list. Děti, které přišly s doma vyro-
beným drakem, dostaly navíc drobnou věc-
nou odměnu.. Doma vyrobených draků bylo
pouze 6, tak bychom chtěli vyzvat všechny
děti a rodiče, aby to příští rok doma společně
zkusili a draka si vyrobili. Bylo nám společně
moc prima, komu byla zima, toho zahřál čajík,
pro dospělé s rumem či griotkou a tak ne-
zbývá než se těšit na další akci.

Za SRPDŠ Michaela Šebelová

Drakiáda 2009
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Dne 7. 10. 2009 jsme byli pozváni na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do DS.
Velmi mile nás přivítal a po celou dobu se
nám věnovala Mgr. Zuzana Poppek. V kul-
turním sále proběhlo zahájení dne a také
předávání cen za výtvarnou soutěž. Zvítě-
zil pan Blažej Kuba s návrhem Lysé hory v
logu. Děti 4. třídy, které navštěvují výtvarný
kroužek, byly za své práce, návrhy na logo,
velmi pochváleny ředitelem domova Ing.
Jiřím Hořínkem i panem starostou Ing. J.
Mořkovským. Poté následovala prohlídka
celého zařízení. Dětem i nám dospělým se
zde moc líbilo a cítili jsme se velmi pří-
jemně. Navázali jsme s domovem seniorů
bližší spolupráci, kterou nám nabídla paní
Poppek a my ji s radostí přijali.

Práce našich dětí jsou vystaveny
v prostorách DS ve Frýdlantě n.O.

Eva Halatová, uč. 1. roč.

Přespolní běh
1. stupně

Ve středu 30. 9. se na Ostravici
konalo okrskové kolo v přespolním
běhu pro žáky 1. stupně. Za naši
školu soutěžilo 9 dětí a 5 z nich skon-
čilo na předních místech. Nejlépe se
umístila Natálie Laura Mynářová (3.
třída), která svou kategorii vyhrála.
Druhá místa obsadili Natálie Chro-
báková (1. třída) a Adam Nevřiva (5.
třída). Na třetích místech skončili
Ondřej Cochlar (3. třída) a Ester Bri-
šová (5. třída).

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2.
místech, se zúčastnili i okresního kola
této soutěže v Jablunkově. Tam se
nejvíce prosadila Natálie Laura My-
nářová, která doběhla na 4. místě.
Všem sportovcům blahopřejeme
k pěkným výsledkům.

Pavlína Fišerová, uč. 5. roč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výtvarná soutěž o logo Domova seniorů
ve Frýdlantě nad Ostravicí

Kouzelník ve škole
Dne 21. 10. 2009 naši školu navštívili

členové Kouzelného divadla Winkler z Olo-
mouce, aby předvedli dětem ilusionistickou
show. Přivezli a v tělocvičně nainstalovali
vlastní speciální scénu i zvukovou techniku
a vystoupení mohlo začít. Po dobu celé vy-

učovací hodiny předváděli řadu kouzel a
triků, ke spolupráci vyzvali i žáky, prozradili
dětem i to, že všechny čáry jsou jen pečlivá
práce hbitých rukou. Jejich vystoupení od-
měnily děti mateřské i základní školy ob-
rovským potleskem. E. Sladká, zást. řed.
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KARLA SVOLINSKÉHO

Pátek 23. října se lišil od ostatních
školních dnů nejen svým názvem – Den
s civilní obranou, ale především tím, že
výuka neprobíhala podle stálého rozvrhu,
ale v blocích a v časovém harmonogramu,
který byl vypracován pro každou třídu
zvlášť. Všichni si cvičně vyzkoušeli evaku-
aci osob a letos se poprvé zapojily i děti
mateřské školy. Spoustu zajímavých a
hlavně poučných informací se žáci dozvě-
děli od příslušníků Policie ČR a hasičů,
prohloubili a zdokonalili si své znalosti a
dovednosti v oblasti dopravní výchovy a
poskytování první pomoci. Žáci zhlédli
také ukázku práce se služebními policej-
ními psy. Naše poděkování patří Zdeňku
Zaoralovi, který vedl zábavně preventivní a
výukový program o dopravě a panu Jiřímu
Hamhalterovi a jeho kolegům z obvodního
oddělení PČR ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Velmi dobrou práci s mládeží odvedli
tento den také mladí členové SDH Kun-
čice, p. Emil Hučík, Marek Cochlar, Tomáš
Jalůvka a Radek Šustek, kterým tímto také
děkujeme. E. Sladká, zást. řed.

Den s CO
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Pomůcky: Alin, ILO, Lara, ri.

Tajenka:Walther: Qui nil possedit, nihil se perdere credit. Komu nepatří nic, ten věří, že... (dokončení v tajence)

Polední
jídlo

(slovensky)

Značka
doutníků

Slovensky
„plevel“

Značka na-
šich

elektrospo-
třebičů

Nestoudně

TAJENKA

Podnik
v Praze

Zkr. Meziná-
rodního

úřadu práce

Hospodář

Chrániče ho-
kejového
brankáře

Postava
orientálních

pohádek

Cizí
kraj

Koupací
nádoby

Švédský
historik

Pravoslavný
kněz

Slovensky
„jestliže“

Cyklohexa-
non

Příkaz

Navinout

Starší
mužské
jméno

Japonská
délková

míra
Souhlas Krátký

kabát
Malé
dítě

Ruská
řeka

Zrak
(básnicky)

Vládce
imanátu

Obdařiti
schopnostmi

Kněz
nižšího
svěcení

Čerstvé
máslo

(nářeč.)

Básnický
název Irska

Váhat

Ambaláž

Kyselá
pochutina

Vojenský
kryt

Nadšení

Slovensky
expresivně
„drobet“

Otylost

Osobní
zájmeno

Španělské
město

MPZ aut Ma-
lajsie

Ovidiovo
jméno

Ochotně

Bývalá
italská
měna

Venezuelský
stát

Zkr. Státní
arbitráže

Otec

Vlákno

Neteře

Nealkoho-
lický nápoj
(značka)

Domácky
Eliška

Značka
astatu

Jméno
švédských

králů

Avšak

Bývalý
jednotkový

obchod

Afroasiat

inzerce

Zelený pažit s.r.o.
Žákovská 842/27
709 00 Ostrava

mobil 603 528 198
e-mail: zelenypazit@volny.cz

www.zelenypazit.cz

výstavba fotbalových hřišť a tréninkových ploch s umělými trávníky
budování víceúčelových hřišť a školních areálů s umělými povrchy

prodej travních osiv a speciálních hnojiv

realizace nových sportovních ploch s přírodním trávníkem
rekonstrukce a renovace fotbalových hřišť

instalace automatických závlahových systémů
regenerace a ošetřování sportovních trávníků
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Kancelář: 596 888 777
Tel.: 604 999 442

603 774 788

inzerce

NET SHOP
v Kunčicích pod Ondřejníkem vedle penzionu Huťařství

v prodejně naleznete dětský
a dospělý second hand (oblečení,

obuv, módní a bytové doplňky)
NOVÉ dětské pyžama a NOVÉ dět-

ské spodní prádlo
základní GALANTERII (gumy, jehly,

nitě, metry a záplaty)

Nová otevírací doba platná od 3. 11. 2009
PO: 10:00 – 15:00
ÚT: 10:00 – 15:00
ST: 10:00 – 17:00
ČT: 10:00 – 15:00
PÁ: 10:00 – 15:00

zavřeno o víkendech a ve dnech 17.11.,
24.12., 25.12. a 01.01.2010.

Do konce roku jsme pro Vás připravili kromě slevové věrnostní karty
spoustu dalších akcí, informace získáte na prodejně.

Ráda bych Vás informovala o něko-
lika novinkách a možnostech léčby či re-
laxace v NZZ Fyzioterapie a masáže
v Kunčicích pod Ondřejníkem:

Bolí Vás záda?
U léčby bolestí bederní páteře ve své

praxi standardně využívám celosvětově
uznávanou metodu mechanické diagnos-
tiky a terapie pana Robina McKenzieho.

Prvním krokem léčby je vyšetření, kdy
se po důkladném vyšetření pozná s čím
bolestivý příznak souvisí, určí se zdroj pro-
blému a stanoví se léčebný plán. Cílem je
naučit pacienta, jak si může pomoci sám.
Jedná se o přístup, který vyžaduje aktivní
spolupráci pacienta, ale například pokud
máte obtíže 14 dní a spolupracujete na
léčbě, můžete být během 4 návštěv zcela
bez obtíží. Navíc se naučíte, jak si v pří-
padě opakujících se obtíží pomoci sami a
tudíž nebudete odkázáni pouze na pomoc
lékaře či fyzioterapeuta.

Pokud máte obtíže se zády, neče-
kejte až se stanou chronickými, řešte je
včas, určitě se Vám to vyplatí.

Více o metodě a seznam terapeutů
naleznete také na www.mckenzie.cz.

Chcete si pouze odpočinout?
S přicházejícími chladnými měsíci si

Vás dovolujeme pozvat na masáž lávo-
vými kameny. Kromě toho, že masáž po-
stupně prohřívá celé tělo, stimuluje krevní
oběh a lymfatický systém, hluboce rela-
xuje a harmonizuje. Navíc se jedná se o
vysoce protistresovou masáž.

Dále nově nabízíme možnost apli-
kace jednorázových rašelinových zábalů
– zatím pouze jako doplněk fyzioterapie
či v rámci celkové masáže.

Myslíte již na Vánoce?
Darujte svým blízkým zážitek či možnost

léčby. Nabízíme výhodné Dárkové poukazy
se slevou 10% a doplňkový prodej rehabili-
tačních pomůcek, jako jsou velké míče, over-
bally, masážní ježky, thera bandy, bederní
opěrky na sezení, knihy o cvičení atd.

Více informací naleznete
na www.fyzioterapie-beskydy.cz.
Případné dotazy ráda zodpovím

na tel.: 608 980 225
email: m.sebelova@fyzioterapie-beskydy.cz

Fyzioterapie a masáže,
Mgr. Michaela Šebelová,

Nestátní zdravotnické zařízení.
Najdete nás v 1. patře penzionu Huťařství,

Kunčice p.O. č. p. 70, vchod zezadu.
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FOTOGALERIE
Kunčice pod Ondřejníkem
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Akční povinné ručení
od UNIQA pojišťovny!
Uniqa v rámci speciální akce pro
nové privátní klienty od 1. 10. do
31. 12. 2009 nabízí:

– komfortní asistenční službu ZDARMA
pro Váš osobní vůz: náhradní vůz na
místo nehody a dovoz pohonných
hmot na místo, kde Vám došly

– k tomu Vám zdvojnásobíme Váš
bonus za jízdu bez nehod za
poslední 2 roky. *)

– tento navýšený bonus Vám započteme
i pro havarijní pojištění.

– MeteoUNIQA: včasné varování před
nepříznivým počasím pro Vámi zvolené
PSČ přímo na mobil nebo e-mail

*) Maximální výše bonusu (vč. zvýhodnění)
je 50 % jak v POV, tak v havarijním pojištění

UNIQA rozšířila spektrum svých
produktů, aby vyhověla všem
skupinám motoristů!

– Povinné ručení EKONOM – nejlev-
nější varianta pro vozidla provozovaná
převážně na území ČR (v případě za-
hraniční škody spoluúčast 10 000 Kč)

– Povinné ručení MAX – krytí zahrnuje i
škody na pojištěném vozidle způ-
sobené požárem a živlem (kroupy,
povodeň, vichřice), a také odcizením
pojištěného vozidla

Další výhody povinného ručení
UNIQA:

– slevy pro mimopražské vozy
– slevy pro řidiče nad 55 let

– zvýhodnění pro mladé řidiče do 28 let,
– kteří jezdili poslední 3 roky bez nehody
– slevy pro lékaře
– slevy pro držitele průkazů ZTP nebo

ZTP/P
– rychlá likvidace pojistných událostí

NÁŠ TIP

Máte už u UNIQA pojišťovny jiné platné
pojistné smlouvy?

Informujte se na možnost vstupu do
věrnostního programu pro klienty Q-Part-
ner!

Kontakt: Zdeňka Šlechtová,
Mobil: 605 592 526, e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz, zdenka.slechtova@uniqa.cz, www.uniqa.cz

inzerce

inzerce



Kunčice pod Ondřejníkem

12

V areálu Beskydského rehabilitač-
ního centra (BRC) se v neděli 4.října
2009 konal třetí ročník tohoto duatlonu.

Za pěkného, i když trochu chladného
a větrného počasí, se sešlo na startu 11
kategorií celkem 84 závodníků. O tom,
že je závod určen pro všechny věkové ka-
tegorie svědčí i to, že věkový rozdíl mezi
nejmladším a nejstarším účastníkem byl
58 let. Nejmladší závodnice - Alice Vra-

níková měla pouze 4 roky a nejstaršímu
účastníku Karlu Rechtenbergovi bylo 62
let. Byli jsme velmi rádi, když jsme na
startu viděli tolik závodníků

V 10 hod. nastoupily na hromadný
start první dvě kategorie (děvčata a
chlapci ve věku 7 let a mladší), kteří ab-
solvovali trať běhu 800m a 1,5 km na
kole. Vítězi se stali Marešová Natálie z LK
Baník Ostrava a Hašek Max z BAG BIKE
Ostrava. Po dojetí posledního závodníka
následoval start další kategorie, děvčata
a chlapci 8-10 let běželi 800m a na kole
odjeli 2,25 km. Zde zvítězili Krupová
Lucie a Solař Kryštof oba z TJ Valašské
Meziříčí. V další kategorii (děvčata a
chlapci 11-13 let) na trati 1,8km běh a
3,6km kolo zvítězili Stočková Nikol z Bike
2000 Ostrava a Srovnalík Filip z 4EVER
Cyklo bulis. Jako poslední vyrazila na trať

kategorie děvčat a chlapců 14-16 let
společně s kategoriemi mužů a žen 16-
34 let a nad 35 let. U děvčat na trati
1,8km běh a 15km kolo zvítězila Kne-
blová Edita z TJ Valašské Meziříčí, u kluků
na stejné trati zvítězil Střalka Kryštof z po-
řádajícího oddílu. Ženy a muži běželi
3,6km a na kole absolvovali 15km. V že-
nách zvítězila Bryknarová Kristýna z TJ
Frenštát p.R., v mužích do 34 let Rodyč

Michal z TJ Baník Ostrava a v mužích nad
35 let Chýlek Patrik z CK Frenštát p.R.
Velkou pochvalu zaslouží především
všichni závodníci z Kunčic (nebylo jich
mnoho),kteří se nedali zastrašit trénova-
nými sportovci ze sportovních klubů a
přišli si s nimi změřit své síly.

Pro všechny závodníky bylo připra-
veno občerstvení v podobě minerálky
nebo piva a špaget v restauraci U sest-
řiček.

Po dojezdu posledního závodníka
proběhlo vyhlášení výsledků, první tři v
každé kategorii obdrželi medaili, diplom a
věcnou cenu.
Poděkování patří sponzorům
BRC Čeladná
JUREK S+R Kunčice p.O
Lékárna na Poliklinice Frenštát p.R.,
Pekárna VIAL Kunčice p.O.,
TANAKE Outdoor Centrum Frenštát p.R.,
Šitavanc sport Kopřivnice,
Sport Šerpa - Krupa,
kteří věnovali ceny, nebo jinak přispěli k
zdárnému průběhu závodu.

Děkujeme všem závodníkům za
účast na našem závodě a všem pořada-
telům za hladký průběh celého závodu.
Doufáme, že se vám závod líbil a těšíme
se na vaši účast i v dalších ročnících.

(30.5.2010 závod horských kol pro
děti a mládež, 3.10.2010 Ondřejnický
MTB duatlon 2010).

Podrobnější výsledky a fotografie ze
závodu najdete na www.mtbondrejnik.cz.

Vaše ohlasy a připomínky nám mů-
žete sdělit na náš e-mail: mtbondrejnik
@centrum.cz

Ondřejnický MTB duatlon 2009


