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CO KDY 
A KDE? 
Kalendárium akcí 

v obci
12.-13. íjna
Krajské volby

18. íjna
P ijm te pozvání na zasedání 
zastupitelstva obce, které se 
bude konat ve tvrtek 18. 10. 
2012. 
Pro p esný termín zasedání 
sledujte web obce a ú ední 
desku

19. íjna
Drakiáda

23. íjna
íjnová vycházka pro seniory 

(více uvnit  listu)

27. íjna
V sobotu 27. 10. 2012 od 9 - 13 
hod se bude konat historicky 
první Bazárek Kun ice pod 
Ond ejníkem 

( tete na stran  11)

Pozvání
tená e tohoto ísla zveme ješ-

t  jednou na DEN OBCE, nyní 
na mnoha snímcích uvnit  ís-
la.  Autorkou v tšiny fotogra-
 í je paní Yvona Masmanidu 

a další snímky jsme použili 
z webu místních hasi  (sdh-
kuncicepo.mypage.cz)

Listopad 2012
Galerie Karla Svolinského

v Kun icích pod Ond ejníkem
Vás zve na výstavu

„Brat i v triku
mají výstavu“
JAN HRUBIŠ 

A TOMÁŠ HRUBIŠ
Vernisáž 16. 11. 2012 

v 17:00 hodin
Výstava potrvá do 14. 12. 2012

***
Na listopad p ipravujme

tradi ní lampionový pr vod

RADOVALI SE VŠICHNI
Den obce – 8. zá í 2012



Již po n kolikáté se v sobotu
8. zá í uskute nil Den obce. Na-
ším zám rem bylo a je koncipovat 
tuto obecní slavnost jako místo
pro setkávání lidí. Prostor pro
sport, kulturu, zábavu nejmenších
i t ch starších, místo, kde se dob e
najíte a pokud chcete, tak si i dob-
e zatan íte. 

N které v ci se letos nezm nily.
Hasi i op t smažili placky (s tím
rozdílem, že letos byli absolut-
n  vyjedeni a museli operativn
doškrábávat brambory) a opékali
kýtu, fotbalisté nava ili guláš, ry-
bá i napekli rybu, myslivci m li
ukázku trofejí a aktivitky pro d ti
(nov  nebyli schovaní uvnit , ale
spole n  s ostatními spolky venku
a poušt li nám  lmy s myslivec-
kou tématikou).
V ela i prodávali medovinu a mo-
-hli jsme si malí i velcí zato it 
kolem št stí. Po ro ní pauze na-
chystali ochránci p írody z SOP
Kun ice ajovnu, která byla pro
mnohé p íjemnou zm nou oproti
alkoholickým nápoj m z jiných
stánk . Nov  ale zakoupili moš-
tova , a tak lisovali erstvý mošt 
z místních jablek. Byl moc chutný
a šel proto na dra ku (ne proto, že
byl zdarma).  Novinkou v ob erst-
vení byla cukrárna, kterou p ipra-
vil místní odbor ASPV.
Odehrála se dv  fotbalová utkání.
Nejprve o  ciální utkání okresní
sout že místního oddílu kopané
muž  TJ SOKOL Kun ice pod 
Ond ejníkem proti Vojkovicím.
Po prvním polo ase byl stav utká-
ní velmi nad jný – 2:0 pro domá-
cí tým, ale v druhém polo ase se

host m poda ilo vyrovnat, ale
i tak výsledek znamenal zisk jed-
noho bodu. V podve er se hrál zá-
pas horního konce proti dolnímu
a vyhráli zase dol áci. Letos 3:1.
Letošní specialitou byl Aquazor-
bing - tzv. ch ze po vodní hladin .
Tato výst ední adrenalinová zále-
žitost se zrodila v roce 2006 a jako
první v R se za ala o  ciáln  pro-
vozovat v letním areálu koupališ-
t  P íbor. Je to velká nafukovací
koule o pr m ru 2m, do které se
vleze otvorem a následn  je plas-
tová koule nafouknutá vzduchem.
V kouli se kutálíte tak, jak sám
pot ebujete, a d láte pouze ty po-
hyby, které sám zamýšlíte. A kdo
cht l, nemusel být v kouli sám, ale
mohl si n koho vzít k sob . Více se
do tete na  www.aquazorbing.czq g ,
kde naleznete ve fotogalerii i fo-
togra  e z naší akce. Krom  aqua-
zorbingu byly d tem k dispozici
i lodi ky a  nafukovací hrad (ve
kterém se nejen skákalo, ale také
klouzalo, prolézalo tunelem a d ti
ješt  vynalezly mnoho zp sob ,
jak se tam bavit, které by dosp lé
ani ve snu nenapadly).
Kulturní komise p ipravila sérii
4 atrakcí s obecní tématikou. Ak-
tivitky byly oproti lo sku obm -
n ny, ale všechny se vázaly k obci.
D ti lezly štolou, chytaly ryby
nebo dojily krávu. Hned vedle si
mohli u stánku ochránc  p írody
z SOP Skalka vyzkoušet, jak se
d lá pta í budka. 
Hasi i si p ipravili veliké p ekva-
pení. Zcela mimo ádn  vytáhli
u p íležitosti dne obce moderní
i historickou techniku. K velké-

mu pobavení návšt vník  byla i ta
nejstarší technika funk ní, mnozí
nadšen  pumpovali, jiní st íkali,
i chodili v historických p ilbách

a troubili.
Nesmíme zapomenout na vystou-
pení kun ických d tí. Shlédli jsme
folklórní pásmo emesníci, které
s d tmi p ipravily paní Na a Svo-
bodová a paní V ra Kahánková
z Mate ské školy. I když v tšina
vystupujících d tí jsou nyní již prv-

á ci. Své pásmo p edvedly také
d ti z Ond ejní ku pod vedením
Katky Niklové a d ti ze školního
sboru pod vedením paní Marie
Kahánkové. Vystoupení si váží-
me o to více, že byly paní u itelky
ochotné a schopné se s d tmi takto
brzy po prázdninách p ipravit.
Kynologický klub Siberie Frenštát 
p edvedl za bohaté ú asti publika
všech v kových kategorií ukázku
ze široké škály aktivit, kterým se
jeho lenové v nují. Své vystou-
pení zahájil p edstavením jed-
notlivých psovod  a jejich ps  za
sou asného provád ní základní
ovladatelnosti jako nap . ch ze
u nohy, poloh i  cviku odložení.
Divák m byla p edstavena pestrá
škála plemen od „westíka“ p es
jack russel terriera, kníra e, labra-
dory až po n mecké ov áky, také
se dozv d li, že v Siberii necvi í
jen s n meckými ov áky, ale pra-
videln  tu potkáte všechna zmí-
n ná plemena, ale dokonce i vy-
cvi ené pitbulteriéry. Následovala
ukázka zdolávání parkuru s p e-
kážkami, tzv. „agility“ a speciální
disciplíny, které jinde st ží uvidí-
te. Z t chto disciplín sklidil snad 
nejv tší potlesk aport p edm tu

ze dna v dra napln ného vodou, 
který p edvedla fena n meckého 
ov áka. Poslední ástí ukázky, 
a  v žádném p ípad  ne nejmén  
atraktivní, byly obrany v prove-
dení labradora, jack russel terrie-
ra a n meckého ov áka. Záv rem 
se ú inkující hromadn  rozlou ili 
s publikem a p edseda klubu po-
chválil malebnost prost edí Kun-
ického fotbalového h išt .

Folková kapela Galerie hrála 
v mírn  obm n ném složení, pro-
tože frontmanka kapely Monika 
Magnusková má erstv  mate ské 
povinnosti. 
Den Obce pak pro ú astníky skon-
il rockovou zábavu s kapelou 

ARRION. Pro organizátory skon-
il pozd ji – a  už se jedná o ne-

d lní úklid nebo následné hodno-
cení akce. A už nyní uvažujeme, 
ím zpest íme p íští ro ník.

D kujeme za pomoc p i organi-
zaci t mto spolk m a sdružením

eský svaz v ela  Kun ice pod 
Ond ejníkem; eský svaz ochrán-
c  p írody Kun ice pod Ond-
ejníkem; eský svaz ochránc  

p írody Skalka; Honební spole-
enstvo Kun ice pod Ond ejní-

kem; Kynologický klub Siberie; 
Rybá ské sdružení Kun ice pod 
Ond ejníkem; Sbor dobrovolných 
hasi  Kun ice pod Ond ejníkem; 
TJ SOKOL Kun ice pod Ond ej-
níkem
D KUJEME  VÁM VŠEM 
I VÁM, KTE Í JSTE P IŠLI, 
BEZ VÁS BY TO V BEC NE-
BYLO ONO. Tak zase za rok a po-
dívejte se na www.kuncicepo.czp .

Michaela Šebelová,
organizátorka dne obce 
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Na letošním Dni obce vládla dobrá nálada
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Miroslav Valášek .................................................................k 91 let
Bed ich Majerek ..................................................................k 88 let
Marie K iváková ................................................................ 86 let
Jarmila Drongová ............................................................... 84 let
V ra Závodná ...................................................................... 70 let
Jitka Svojsíková ................................................................... 70 let
V ra Valentová .................................................................... 65 let
Jarmila Michnová ............................................................... 60 let
Anna Kaletová ..................................................................... 60 let

Všem jubilant m p ejeme hodn  zdraví, lásky 
a optimismu do dalších let.

Jubilanti íjen 2012

Vzpomínky
„Odešel jsi, jak si to osud p ál,

v našich srdcích a vzpomínkách z stáváš dál.
Roky plynou, jak tiché eky proud,

jen bolest nedá zapomenout“.

Dne 22. íjna 2012 vzpomeneme 3. výro í úmrtí
pana Ivana Hr ka.

Vzpomíná manželka Radmila a dcery s rodinami.

Zasedání zastupitelstva obce
P ijm te pozvání na zasedání zastupitelstva obce, 

které se bude konat ve tvrtek 18. 10. 2012. 
Pro p esný termín zasedání 

sledujte web obce a ú ední desku

JÍZDNÍ ÁD SE M NIT NEBUDE
V obecních novinách v minulém m síci byli ob ané informo-
váni o žádosti autobusového dopravce  rmy Veolia Transport 
Morava s provedením úpravy jízdního ádu, konkrétn  spoj 36 
linky 880651 (uspíšení odjezdu z Frýdlantu nad Ostravicí o 35 
minut).
Na základ  došlých p ipomínek ob an  bylo dopravci zasláno 
nesouhlasné stanovisko obce s touto požadovanou úpravou. 
V minulých dnech pak došlo následné vyjád ení dopravce s tím, 
že stanovisko obce bude respektovat a k této úprav  jízdního 
ádu, která m la za ít platit od 9. 12. 2012, nedojde, a tento spoj 

bude nadále beze zm ny. Lumír Poledník, místostarosta obce

SPOZ: Deštivý tvrtek
Bylo to t ináctého zá í – jediný den po mnoha krásných teplých 
slune ných dnech, kdy od rána do ve era pršelo a siln  se ochladi-
lo. Nás 37 senior  vyrazilo na zájezd. Navštívili jsme D m v ela-

 v Chlebovicích a dozv d li jsme se mnoho užite ných zajíma-
vostí a rad o medu, v elkách a v ela ení díky pr vodc m a lidem 
zapálených pro dobrou v c. V rámci vstupného jsme ochutnali 
medový zákusek, medovinu a mohli si objednat kávu, aj k p í-
jemnému posezení u videoprojekce a zajímavému výkladu.
  Dále jsme navštívili s deštníky nad hlavami p ekrásné arbo-
retum manžel  Holubových ve Sta í i. Prohlídku doporu u-
ji všem zájemc m o zkrášlení své zahrady. Po ob erstvení na 
Hukvaldech jsme navštívili rožnovskou prodejnu Sv t kamen .
Také stojí za návšt vu hlavn  pro ty, kdo cht jí pot šit své blíz-
ké hezkým dárkem, nebo  je z eho vybírat. Poslední zastávka 
byla ve výrobn  sví ek v UNIPRu, kde se používají špi kové 
materiály s využitím nových technologií a s designem jak pro 
tradi ní tak i moderní materiály a také sví ek p ímo na objed-
návku k r zným p íležitostem.
  Cht la bych touto cestou pod kovat všem ú astník m zájezdu 
za to, že i p es velmi nep íznivé po así p išli všichni, byli do-
chvilní a p íjemní a snad i spokojení. Pod kování pat í i panu 
idi i Glembkovi staršímu. Za SPOZ Z. K.

Pozvání na íjnovou vycházku pro seniory
Jelikož se zá ijová vycházka pro horší po así neuskute nila, 
projdeme si trasu v íjnu tak, jak byla naplánována v zá í. Sraz 
si dáme na to n  v 9.20 v úterý 23. íjna 2012. Vydáme se pod 
Ond ejník k bývalému Záme ku (je to trochu stoupání), pak po 
okrajovce ke st edisku D eva  a od n j dol  k Horizontu na ob-
erstvení. Z mnoha míst plánované vycházky jsou za p kného 

po así nádherné rozhledy do širokého okolí. Za SPOZ Z. K.

Prohlášení Likérky pod Skalkou
Chceme touto cestou sd lit všem ob an m Kun ic pod 
Ond ejníkem informace o zatažení naší likérky do metanolové
kauzy. Naše likérka nikdy nem la a nemá žádné problémy
s kvalitou svých výrobk  a své jméno si takto buduje již 12 let.
Toho zneužil gang pad latel  a naše etikety Tuzemáku a vodky,
které si nechal vyrobit, lepil na své lahve se závadným obsahem
a prodával je ve Zlín  a v dalších lokalitách. Našt stí hned druhý
den po zachycení lahví byli tito pachatelé dopadeni v jedné
garáži na Zlínském sídlišti. Ukázalo se, že takto hanobili naši
zna ku dlouhou dobu. Naše  rma podá na tyto a další pad latele
trestní oznámení. Velmi nás mrzí reakce n kterých ob an , kte í
nás automaticky za adili do kategorie podvodník , i když je
naprosto jasné, že s celou v cí nemáme nic spole ného. Dokonce
uvnit  svazu zahrádká  padl návrh, že se žádné  ovoce nesmí
vozit k nám, ale má se vozit do jiné pálenice. Tomuto pánovi
vzkazujeme, že je nám ho velice líto. Ob ané, dejte si také pozor 
na podomní prodejce lahví s naší etiketou vodky a tuzemáku. Již
n kolikrát jsme se p esv d ili, že se v obci tento nešvar vyskytuje.
Od takovýchto prodejc  se striktn  distancujeme. To je vše co
bychom vám v kostce cht li k této problematice sd lit. Všechny
normáln  uvažující ob any rádi uvítáme jak v našem obch dku,
tak i v pálenici. Jakub N mec, jednatel  rmy Pod Skalkou

INFORMACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBCE
Formulá e žádostí o neinvesti ní dotaci na innost v roce
2013 jsou k dispozici na obecním ú adu a ke stažení na webu
obce. Termín odevzdání žádostí 2. listopadu 2012.
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Beskydská sedmi ka nejen, že p ived-
la spoustu lidí k chození po horách, ale 
také p iblížila široké laické ve ejnosti 
náro nost expedi ního výstupu na osmi-
tisícovku (samoz ejm  bez rizika výško-
vé nemoci, nedostatku kyslíku, pádu do 
trhliny, i zasypání lavinou).  Beskydské 
sedmi ky ú astní i nemálo lidí z Kun ic 
a letos dokonce m la Obec Kun ice pod 
Ond ejníkem své zástupce i na stupních 
vít z .  To se stalo zásluhou  Karolíny Vy-
roubalové (18), která spolu s kamarádkou
Kristýnou P íhodovou (17) z Frenštátu 
sestavila nejmladší tým závodu s názvem 
P íhy-Rouby-Bolavé klouby. V kategorii 
Hobby – ženy do 40 let se holky umísti-
ly na 3. míst . Celkový as 21:17:57. Pro 
p edstavu úsp chu uvádíme, že na star-
tu stálo cca 3000 závodník .  Karolína
je ze sportovní rodiny a od mali ka byla 
vedena ke sportu. Nyní studuje 3. ro ník 
sportovního gymnázia v P erov . Jejími 
nejoblíben jšími sporty jsou atletika, te-
nis a treking – což je práv  extrémn jší 

turistika (seb hy z kopc , dlouhé trasy, 
používání trekingových holí). Kristýna 
studující 3. ro ník gymnázia ve Frenštá-

t  d íve tancovala, 
nyní spole n  s Ka-
rolínou d lá turis-
tiku. S Karolínou 
jsme si po závod  
povídali o tom, jak 
se na B7 p ipravo-
vala a jaké získala 
pocity, zkušenosti 
a zážitky.
„B7 jsme šly už loni 
nane isto, protože 
jsme se nemohly 
z astnit (ani jedné 
z nás nebylo 18 let). 
Trasa závodu a v -
bec celá myšlenka 
B7 nás nadchla, 
takže jsme za aly 
pravideln  celý rok 
trénovat. Zejména 
o víkendu. Nejvíce 
jsme trénovaly na 
Velkém Javorníku, 
Skalce (s p eb hem 
na  sedlo Solárka)
a n kdy také na Rad-
hošti. Vyhledávaly 

ú ast na extrémn jších závodech v oko-
lí. Nap . Na plný boty nebo no ní p e-
chod Lysá – Velký Javorník. B hem zá-
vodu jsme m ly nejv tší krizi p i seb hu 
z Lysé hory, kde nás zastihlo nep íznivé 
po así. Z dlouhého klesání nás rozbolely 
klouby, ale teplá polévka a krátká pauza 
na Ostravici, kde jsme si mimo jiné za-
tejpovaly kolena, nás zase nakopla a do 
kopce jsme bolesti rozešly.  Na závodu je 
možná nejkrásn jší atmosféra na star-
tu i na trati, nejúžasn jší byl pohled na 
had sv týlek, který se táhl po sjezdovce 
na Javorový. Nejd íve jsme šly spole n  
s kamarádkami, ale nakonec se z toho 
vyvinula p irozená rivalita a nejen sou-
pe ení s nimi, ale také podpora na dálku 
od blízkých lidí nás vyhecovala k cel-
kovému výkonu. V cíli obrovská únava, 
euforie, v aut  cestou do Kun ic jsem 
usínala, ale dovezli m  na práv  probí-
hající Den obce, kde jsme byla vtažena 
do kola a zvládla tanec s rodinou a p á-
teli.  Blahop áli mi známí i neznámí lidé 
a emoce se naplno projevily. P es noc 
se dostavilo absolutní vy erpání, bolest 
celého t la a nemohla jsem 2 noci spát“,
íká Karolína a dodává, že p íští rok vy-

ráží zase. Vše o B7 se m žete dozv d t 
na www.beskydskasedmicka.czy .

Michaela Šebelová

Karolína na stupních vít z
Mistrovství eské republiky v horském maratonu dvojic

Beskydská sedmi ka je eXtrémní p echod Beskyd.  Beskydská sedmi ka je závod,
 jehož mottem je: „Vylez si svou Ká-dvojku v Beskydech“. Beskydská sedmi ka se koná pod k ídly 

eské asociace extrémních sport  a má statut Mistrovství eské republiky v horském maratónu dvojic.  
Beskydská sedmi ka se adí mezi jednu z nejmasov jších akcí svého druhu ve st ední Evrop



5

 SŠ zem d lská
 a p írodov dná 
 Rožnov pod  Radhošt m

4leté maturitní obory:
AGROPODNIKÁNÍ 

 - zam ení: Chov koní  a zví at
  Chov drobných zví at  
  Mechanizace a pé e o zele

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ 
PROST EDÍ

 - zam ení: Geoinforma ní systémy
  a pozemkové úpravy

3letý u ební obor:
ZEM D LEC - farmá

Den otev ených dve í – 30.11.  a 1.  12. 2012
telefon: 571 654 392

E-mail: info@szesro.cz@ ;  http: www.szesro.czp

První zá ijový den zájemci o poslech krásné vážné hudby zaplnili
kostel sv. Má í Magdalény na dolním konci. Poprvé se v naší
obci konal koncert z cyklu tvero ro ních období, který po ádá
Svatováclavský hudební festival, o. s. Všechny informace o pro-
jektu naleznete na webu www.shf.cz/4. Na programu našeho
koncertu  byly Antické ma arské tance F. Farkase,  skladby J. S. Ba-
cha, sonáta T. Albioniho a Biblické písn  A. Dvo áka.  Nejen dámy
byly okouzleny krásou basu sólisty Martina Gurba a a všemi
ty mi klarinetisty Stadlerova hudebního kvarteta.  Martin Gurba

je sólistou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostrav
a hostoval a koncertoval v mnoha zemích Evropy. V jeho repertoáru
nalezneme více než 20 rolí eské i sv tové opery.  Stadlerovo
klarinetové kvarteto vzniklo v roce 1994 z podn tu tehdejších
student  Janá kovy konzervato e Ostrava a Ostravské univerzity.
Soubor p evzal do svého názvu jméno vynikajícího klarinetisty
18. století Antona Stadlera, který svou úchvatnou hrou oslnil
samotného W. A. Mozarta. R znobarevnost a zvuková barevnost 
tohoto komorního souboru je dána také speci  kem, že lenové
kvarteta hrají nejen na b žné klarinety, ale využívají také es
klarinet, altový klarinet a basklarinet. V sou asné dob  vystupuje
soubor ve složení Aleš Pavlorek, Svetoslav To ev, Igor Františák 
a Ji í Masný. V ím, že se všem koncert líbil a že v budoucnu zase
další uspo ádáme. –MŠ-

Kv tiny Byrtusová
Hu a ství 70

Po – t 7:30 – 11:30    13:30 – 16:30
Pá 7:30 – 16:30
So 8:00 – 12:00

P ijímáme objednávky na duši kovou vazbu.
V íjnu prodej sazenic r ží.

Tel. .: 736 780 880

Koncert z cyklu tvero ro ních 
období se vyda il

áádkkoová innzeercce
Ztráta želvy

V p lce zá í se z výb hu ze zahrady pana Miroslava Holuše (nad pilou) 
ztratila suchozemská želva, pr m r kruný e cca 15 cm. P ípadného 
poctivého nálezce prosíme o vrácení,  nan ní odm na samoz ejmostí. 
Volejte prosím: 736 773 945, nebo u pí Holušové na obecní ú ad: 
556 843 193. D kujeme.

* * * * * * * * * * *
Chcete se cítit lépe?   -  www.hubnete.cz/chm   -   702 029 242

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Atraktivní   -  www.podnikejzdomova.cz/chm

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovic e- Bystré. D íví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odb rateli.

Telefon: 603 315 738

„Velmi d kujeme paní Homolové a paní Stillerové za 
poskytnutí sponzorského daru pro žáky ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského, kte í se zú astnili Dne Zem  a kampan  
Ukli me sv t“. SOP ZO68/01
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5. ervence 1891 se konala v tehdejších 
Velkých Kun icích velice neobvyklá 
slavnost. Byla ve ejn  vysv cena nová 
národní škola pod Stolovou. A koli ten 
den trochu poprchávalo, dostavila se ada 

významných host , ob an  a školních 
d tí. Vše za alo o deváté hodin  ranní 
v místním kostele. Po skon ených boho-
službách se odebral slavnostní pr vod 
k nov  postavené školní budov . Tu vy-
sv til místní fará  P. Josef Brázdil a p i 
té p íležitosti pop ál jejím žák m radost 
z u ení. Slavnostní projev pronesl c. k. 
okresní dozorce školství pan František 
Tutovi . Požádal p ítomné ob any, aby 
„škole pot ebnou p íze  v novali a u i-
tele tak v nesnadném jejich postavení 
podporovali“. Slavnost byla ukon ena 
zp vem národní hymny a „p ítomné dít-
ky byly obdarovány pe ivem a obrázky, 
by tento den dlouho v pam ti chovaly“.
  Po skon ení slavnosti obklopili n kte í 
ob ané svého fará e P. Josefa Brázdila. 
Paní Anežka Janilová z Tiché, která ne-
dávno v novala kun ickému kostelu zla-
tem protkanou bursu, se pana fará e jmé-
nem všech ostatní zeptala, jestli je pravda 
to, co se povídá o zjevení Panny Marie 
nedaleko usedlosti Brázdových.
Všichni v d li, o em je e . Již od jara se 
v eladné i ve Velkých Kun icích nemlu-
vilo o ni em jiném, než že se zjevila Pan-
na Marie v míst , kde vytryskl ze zem  
lé ebný pramen. 
Pan fará  Brázdil o tom již slyšel také.
Ujistil p ítomné v ící, že práv  v tento 
den vykoná návšt vu na míst  samém, 
aby se p esv d il, o co jde. A že se o tom 
zmíní v nejbližším kázání. ímž vlastn  
potvrdil, že se asi tak stalo. 

Na tom míst  pod Ond ejníkem, kde se 
dnes rozkládá park s komplexem bu-
dov Beskydského rehabilita ního centra 
v eladné, stávala v polovin  19. století 
p vodn  zem d lská usedlost Lhotsko-

vice, pozd ji nesla 
také název Wer-
nerovice. V roce 
1879 se dokonce 
stala majetkem ra-
kouské pojiš ovny, 
jejímiž klienty by-
li p edevším ú ed-
níci a d stojníci 
generálního štábu 
rakouské armády 
(Spole nost Erste 
allgemeine Beam-
tenverein der öster). 
Pozd ji koupil sta-
tek obchodník Par-
ma z Frenštátu pod 
Radhošt m a ten 
ho v roce 1889 
prodal manžel m 

Klaudii a Ferdinandu Brázdovým. Ti zde 
mimo jiné z ídili i restauraci Pod lipkami 
(Restauration unter Linden) a koloniál.
A tehdy za íná náš p íb h.

Brázda si na podzim roku 1890 st žoval 
na asté bolesti v oblasti žaludku. Jeho lé-
ka  však nic zvláštního nezjistil. Doporu-
il mu tedy upravit životosprávu. To ešil 

Brázda po svém. Slivovicí. Vysv tloval, 
že musí „utopit erva“. V po átcích to po-
máhalo, ale bolesti p icházely stále ast ji. 

V jednom vlahém jarním ve eru roku 1891 
vyšel Ferdinand Brázda na strá  nad stat-
kem. Chodil sem asto, zejména když m l 
bolesti a necht l, aby to jeho žena Klau-
die vid la. Usedl do trávy, když tu náhle si 
všiml malého pra-
mínku vody, který
se tak n jak sám
od sebe vyno il ze
zem . A najednou
ji uvid l. Jakoby se
vznášela nad pra-
mínkem.
Panenka Marie. 
Poznal ji bezpe n ,
protože její obrá-
zek m li v kuchyni
nad dve mi. 
Brázda vstal, cht l 
ud lat krok a obraz 
zmizel. Jen pramí-
nek vody zesílil.

N kolik ve er  chodil Brázda na ono mís-
to, nabíral vodu z pramínku do dlaní a cí-
til, jak voda prostupuje celým jeho t lem, 
které bylo v tu chvíli zbaveno bolesti.
Poté se sv il žen . Místo upravili tak, 
aby pramínek voln  stékal trubkou do 
jamky, kterou zde vyhloubili. 
Když p išel kn z Josef Brázdil, všechno 
mu vypráv li. Uv il. 
Stavitel Emil Christoph, který byl 
u Brázd  letním hostem, uv il také a ne-
chal na míst  postavit kapli. Páter Bráz-
dil ji vysv til. Ferdinand Brázda žil ješt  
dalších p t let. Po nemoci ani vidu, ani 
slechu. Když v roce 1896 zem el, prodala 
vdova usedlost Ann  a Wincenzi Do ka-
lovým z Ostravy. Museli ale slíbit, že bu-
dou o kapli a o pramen pe ovat. 

Pov st o zázra ném prameni se roznes-
la a velice asto p icházeli poutníci, aby 
osv žili svá t la i duše. Do kalovi posta-
vili v blízkosti hotel Skalku (dnešní Lé-
ebný d m Kn hyn ) a budovu koupelí 

(dnešní Lázn ). Když v roce 1902 za-
koupil statek a hotel doktor Jan May, aby 
zde vybudoval opravdové lázn , nechal 
mimo jiné pramen upravit a pojmenoval 
ho pramenem Ferdinandovým. Na po-
est sedláka Ferdinanda Brázdy, který se 

zázra n  vylé il a s pokorou p ijal tento 
dar. Kaple postavená v roce 1891 je od té 
doby zasv cena Blahoslavené Pann  Ma-
rii. V následujících letech, zejména pak 
v dobách vále ných, se na událost tak tro-
chu zapomn lo.  Jen pramen lé ivé vody 
z stal.  V lo ském roce tomu bylo p esn  
130 let od doby, kdy vytryskl ze zem , 
aby sloužil lidem.  A to je historie prv-
ního zázraku spojeného s tímto místem.   
Voda z Ferdinandova pramene je i dnes 
pochopiteln  k dispozici každému, kdož 
k n mu p ijde.      Petr Andrle

ZÁZRA NÝ PRAMEN

ý ý h h b šk l í h Kl dii F di d
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Dne 27. ervna 2012 byly roz-
hodnutím prezidenta republiky
. 224 vyhlášeny volby do za-

stupitelstev kraj  a do Senátu
Parlamentu eské republiky.
Tímto rozhodnutím stanovil
prezident republiky den koná-
ní voleb do zastupitelstev kraj
i do Senátu Parlamentu R na
pátek a sobotu 12. a 13. íjna
2012. V naší obci, která pat í do
volebního obvodu . 69, prob h-
nou pouze volby do zastupitel-
stva Moravskoslezského kraje.

Volby do zastupitelstev kraj
budou probíhat podle zákona
. 130/2000 Sb., zákon o volbách

do zastupitelstev kraj  a o zm -
n  n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .
Podle § 15 písm. c) zákona
.130/2000 Sb. stanovil staros-

ta obce pro každou okrskovou
volební komisi 10 len  (v etn
zapisovatelek).
Hlasování za íná v pátek 12. íj-
na ve 14.00 hodin a kon í ve
22.00 hodin. V sobotu 13. íjna
za íná hlasování v 8.00 hodin
a kon í ve 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev kraj
se konají tajným hlasováním na
základ  všeobecného, rovného
a p ímého volebního práva, po-
dle zásad pom rného zastoupe-
ní. Funk ní období zastupitel-
stev kraj  je ty leté.
Starosta obce jmenoval zapiso-
vatelky okrskových volebních
komisí (OVK). Pro okrsek . 1
(zasedací sí  obecního ú adu)
bude zapisovatelkou paní Ta ána
Holušová, pro okrsek . 2 (pros-
tory bývalé lékárny, p. 627)
bude zapisovatelkou paní Jana
Martináková.
Pro volební kampa  mohou vo-
lební strany využívat své výv s-
ní sk í ky a plakátovací plochy
v obci.

1. Seznam voli

Na obecním ú ad  (kancelá  
matriky a evidence obyvatel
– v prvním poschodí vlevo) je od 
1. íjna k nahlédnutí seznam vo-
li  obce Kun ice pod Ond ej-
níkem. Každý voli  m že do se-
znamu nahlédnout, zda je v n m
správn  uveden, pop ípad  úda-

je up esnit. Do seznamu je mož-
no nahlédnout v ú edních hodi-
nách, to je v pond lí a ve st edu
od 8.00 do 17.00 hodin, v úte-
rý od 8.00 do 11.30 hodin. Sez-
nam voli  se uzavírá ve st edu
10. íjna 2012 v 16.00 hodin.

2. Právo volit

Právo volit do zastupitelstva
kraje má státní ob an R, kte-
rý alespo  ve druhý den voleb
dosáhl v ku nejmén  18 let a je

p ihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního
obvodu daného kraje a nenastala
u n j n která z p ekážek výkonu
volebního práva. P ekážkami
výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení

svobody z d vodu výkonu
trestu odn tí svobody

b) zbavení zp sobilosti k práv-
ním úkon m

c) zákonem stanovené omeze-
ní osobní svobody z d vodu
ochrany zdraví lidu

d) výkon základní nebo náhrad-
ní vojenské služby, vyžaduje-
-li to bezpe nost státu

3. Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne sa-
mostatn  pro každou politickou
stranu, politické hnutí nebo
koalici. Hlasovací lístky bu-
dou doru eny voli m poštou
nejpozd ji t i dny p ede dnem
voleb do zastupitelstva kraje.
V p ípad , že voli m nebudou
z jakéhokoliv d vodu hlasova-
cí lístky doru eny, budou si je
moci vyzvednout p ímo ve vo-
lební místnosti. Hlasovací lístky
jsou opat eny otiskem razítka
krajského ú adu.

4. P enosná volební schránka

Ob an, který se bude chtít zú-
astnit voleb do zastupitelstva

kraje a bylo by pro n j ze zdra-
votních d vodu obtížné p ijít 
k volbám osobn , m že požádat 
obecní ú ad o zajišt ní p enosné
volební schránky. 
Dva lenové p íslušné voleb-
ní komise jej pak v den voleb
navštíví s p enosnou volební
schránkou doma.
Požadavek sd lte telefonicky (tel.

556 843 193 a tel. 556 850 154),
pop ípad  písemn  na obecní
ú ad nebo prost ednictvím poš-
tovních doru ovatelek.

5. Zásady hlasování

Každý voli  hlasuje osobn , za-
stoupení není p ípustné. Voli
po p íchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost 
a státní ob anství R platným
ob anským pr kazem nebo ces-
tovním pasem R. Po záznamu
ve výpisu ze seznamu voli  ob-
drží od okrskové volební komi-
se prázdnou obálku opat enou
otiskem ú edního razítka. Na
žádost voli e mu OVK dodá za
chyb jící nebo jinak ozna ené
hlasovací lístky nové. Neproká-
že-li voli  svou totožnost a stát-
ní ob anství R, nebude mu hla-
sování umožn no.
Ve volební místnosti si prohléd-
n te vyv šený hlasovací lístek 
ozna ený jako vzor, kde budou
vyzna eni ti kandidáti, kte í se
p ípadn  vzdali své kandidatury
nebo byli svou volební stranou
odvoláni. P i zjiš ování výsled-
ku voleb se k takovým kandidá-
t m nebude p ihlížet.
Po obdržení hlasovacích lístk

a ú ední obálky vstoupí voli  do 
prostoru ur eného k úprav  hla-
sovacích lístk . V tomto prosto-
ru vloží do ú ední obálky jeden 
hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do ú ední 
obálky, m že zakroužkováním 
po adového ísla nejvýše u 4 kan-
didát  uvedených na témže hla-
sovacím lístku vyzna it, které-
mu z kandidát  dává p ednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovací-
ho lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv. S voli-
em, který nem že sám upra-

vit hlasovací lístek pro t lesnou 
vadu anebo nem že íst nebo 
psát, m že být v prostoru ur-
eném pro úpravu hlasovacích 

lístk  p ítomen jiný voli , ni-
koliv však len okrskové voleb-
ní komise, a hlasovací lístek za 
n ho upravit a vložit do ú ední 
obálky.
Voli  hlasuje tak, že po opušt ní 
prostoru ur eného pro úpravu 
hlasovacích lístk  vloží ú ed-
ní obálku s hlasovacím lístkem 
p ed okrskovou volební komisí 
do volební schránky, m že tak 
u init jiný voli , nikoliv však 
len okrskové volební komise.

Nepoužité volební lístky m že 
voli  odložit do ozna ené 
schránky.
Voli i, který se neodebral do pro-
storu ur eného pro úpravu hlaso-
vacích lístk , okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

lenové okrskových volebních 
komisí nemohou poskytovat 
informace o pr b hu voleb, 
a to až do podepsání zápisu 
o pr b hu a výsledku hlaso-
vání. Zákaz se nevztahuje na 
údaje o po tu voli , kte í již 
hlasovali.

Vážení ob ané, v íjnu prob h-
nou volby do zastupitelstva naše-
ho kraje. Jedná se o samosprávný 
orgán kraje s rozsáhlými pravo-
mocemi. Krajské volby se týkají 
také nás ob an  všech obcí Mo-
ravskoslezského kraje, proto je 
d ležité, abychom se v maximál-
ní mí e t chto voleb zú astnili. 
Využijme proto svého zákonné-
ho práva a zvolme si zastupitel-
stvo kraje podle svých p edstav.

Ing. Tomáš Hrubiš,
starosta obce

Volby do zastupitelstva kraje
(Moravskoslezský kraj)

ihláš k t lé b t 556 843 193 t l 556 850 154)
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N kolikrát se v dalších íslech vrátíme k sout ži pro naše školáky o nejkrásn jší fotogra  cký zážitek z prázdnin. Dnes zve ej ujeme 
první fotogra  e. Naho e jsou dva snímky, které nám poslala Vendula Svobodová (Kun ice pod Ond ejníkem 654). Ko ky jsou 
vždy zajímavým objektem. Vpravo pak snímek Jáchyma Šebely z toulek p írodou. Spodní snímek Martiny Foltýnové (4. t ída), byl 
autorkou po ízen v ervenci v Turecku.

SNÍMKY Z PRÁZDNOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUT ŽE (1)
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objekt ivem ze dne obce
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Ve tvrtek 20. zá í se v ostravské ZOO 
konala sout ž pro žáky 4. a 5. t íd -  Vel-
ká cena malých zoolog . Sout žilo se 
v družstvech, každé družstvo mohlo mít 
7 len . Naše t ída utvo ila družstva dv , 
ervené a žluté. Za átek sout že probíhal 

trochu chaoticky, protože nám nevysv t-
lili d kladn  pravidla, ale potom už to 
celkem šlo. V sout ži musela družstva 
plnit dohromady 20 úkol , které byly 
umíst ny na stanovištích rozmíst ných 
po celé zoologické zahrad . Pokud jsme 
na stanovišti na otázku odpov d li správ-
n , b želi jsme podle šipky k dalšímu 
úkolu, když jsme ale odpov d li špatn , 
šipka nás dovedla ke zna ce STOP, mu-
seli jsme se vrátit na p edchozí stanovišt  
a úkol ešit znovu. Tím se nám prodlužo-
val as, který jsme na pln ní úkol  pot e-
bovali a ten byl v této sout ži rozhodu-
jící. Sout ž jsme si všichni užili, n kdy 
jsme si sice nev d li rady, ale moc a moc 
jsme se snažili. Výsledky sout že zatím
neznáme, ale rádi bychom se umístili na 
n jakém p kném míst . Po sout ži jsme 
si prošli zoologickou zahradu, vid li jsme
spoustu zví at, nap . slony, lvy, gepardy, 
sovy a další a také jsme si stihli pochut-
nat na spoust  malých koblížk . Na zá-

v r p idáváme ukázku z úkol , které
jsme museli v sout ži ešit, a  si m žete
vyzkoušet svoje znalosti. Která žába se

barví do modra?  Jakou barvu má labutí 
mlád ? Pat í kapr mezi býložravce, vše-
žravce nebo masožravce. Žáci 5. t ídy

Pá áci na Velké cen  malých zoolog
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