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„Paní Zima“ se nerada vzdává své vlády a v předjaří někdy bývá
pořádně umíněná a vrtošivá. Často nám sněhovou vánicí
a fujavicí dává pocítit svou poslední sílu.

Se zimou končívá i doba masopustního veselí. Posledními třemi

dny před Popeleční středou (letos připadá na 8. března) vrcholila
doba masopustu. Na masopustní úterý chodily v průvodu maškary, kterým v mnoha krajích dominoval medvěd jemuž byly přisuzovány všechny nectnosti. V žertovné scénce býval souzen,
symbolicky zastřelen a pochován. Ve zvycích našeho kraje se
neobjevoval medvěd, ale místo něj se pochovávala basa.
— redakce —
Obrázek — Alois Moravec: Masopust
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:
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Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
lásky a optimismu do dalších let.
Kulturní komise při Obecním úřadě
v Kunčicích p. O. srdečně zve všechny občany
v sobotu 25. března 2000 v 17 hodin
do sálu na Huťařství
na divadelní představení frašky

PODSKALÁK
v podání divadelního souboru CHAOS
z Valašské Bystřice.
Ve hře o čtyřech dějstvích si zavzpomínáme
na slavné melodie Karla Hašlera
a hlavně — dobře se pobavíme

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Již v minulém čísle Obecních novin jsme Vás informovali o tom, že dne 9. března 2000 v 16.30
hodin v zasedací místnosti OÚ proběhne výklad
k územnímu plánu obce za účasti veřejnosti, zadavatele, zpracovatele a členů obecního zastupitelstva. Všichni občané mají možnost se projednávání územního plánu zúčastnit.
— obecní úřad —

INFORMAâNÍ SYSTÉM PRO NA·I OBEC
V současné době se začíná stále naléhavěji v naší
obci hovořit o zvýšené potřebě informovanosti.
Jedná se o rychlé a pravidelné informování občanů
o dění v obci, a dále rovněž o předávání podnětů
a připomínek směrem k obecnímu úřadu.
Jediným zdrojem informací v současné době jsou
obecní noviny. Ty jsou na dobré úrovni, ale vycházejí jako měsíčník a jejich rozsah je omezen co do
počtu stran i obsahu.
Po vzoru některých obcí v severomoravském regionu, které jsou v této oblasti dále než my, chtěli
bychom rovněž v naší obci vybudovat informační
systém, který je nazván jako MULTIFUNKČNÍ INFORMAČNÍ SÍŤ. Tento informační systém vychází
z toho, že v každé domácnosti je televizní přijímač
a rovněž ke každému domu vede elektrická přípojka.
Technika není zatím tak daleko, abychom mohli
po elektrickém vedení posílat přímo požadované
informace. Je však zde možnost použít sloupy elektrického vedení pro upevnění speciálního kabelu,
který tento přenos informací umožňuje, a není
nutné další kopání v obci.
Multifunkční informační síť je vlastně spojení kabelové televize s počítačovou sítí. Kabelová televize
umožňuje vytvoření obecního televizního kanálu,
který bude formou teletextu se zvukovým doprovodem informovat o dění v obci. Toto vysílání bude
doplněno obrazovým zpravodajstvím z kulturních
a společenských událostí v obci. Kromě tohoto
obecního televizního kanálu poskytne systém až 16
televizních programů, včetně satelitních s českým
zvukovým doprovodem.
Počítačová část informačního systému umožní
napojení na internet a tím spojení se zdrojem informací z celého světa. Pokud se najde potřebný počet
zájemců, bude toto připojení levnější, než připojení
přes telefonní linku Českého Telecomu. Protože se
jedná o oboustranné spojení, je možné využití této
sítě i pro telefonování. Rovněž tento systém umožňuje napojení zabezpečovacích systémů, požární
signalizace i elektronické odečítání stavu elektroměrů.
Obecní zastupitelstvo se touto problematikou zabývalo na Obecním zasedání v prosinci minulého
roku a postupné budování multifunkční informační sítě v obci schválilo. V letošním roce bude zpracován projekt základní části v okolí obecního
úřadu s možností dalšího rozšíření.
Pokud se z rozpočtu obce uvolní potřebné peníze,
pak OZ rozhodne jak a po jakých částech bude tato
síť budována. K této problematice se budeme vracet v dalších číslech obecních novin.
Za odbornou pracovní skupinu
Ing. Bohumír Vaněk, člen OZ
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OBVODNÍ ODDùLENÍ POLICIE
âESKÉ REPUBLIKY FR¯DLANT N. O.

informuje

Za měsíc leden 2000 došlo v obci k 5 trestným
činům, jednalo se o dva případy krádeží vloupáním
do víkendových chat v úseku Pekliska, kde byly odcizeny věci jako elektrická varná konvice, nerezový tlakový hrnec, vzduchovka Slavia, elektrická přímočará
pila, elektrická vrtačka s příklepem a dva kusy baterek. Dále došlo k poškození osobního automobilu
majitele víkendové chaty, kdy pachatel poškodil hrubým způsobem karoserii automobilu, v prostoru nádraží ČD dodšlo ke zranění osoby, která přecházela železniční trať těsně před lokomotivou a jako poslední
bylo šetřeno vloupání do osobního automobilu před
restaurací Skalka, kde byl odcizen autorádiopřehrávač a osobní doklady.
Na úseku přestupků došlo rovněž k 5 případům, dva
případy krádeží v šatně provozu S+R Jurek v objektu
lékárny, krádež SPZ z osobního automobilu, které
parkovalo poblíže „ruského kostelíku“, dále byl napaden občan z Ostravy pachatelem, který jej pěstí třikrát
udeřil do obličejové části hlavy a došlo k poškození
předního skla osobního automobilu druhým vozidlem jedoucím před ním.
V měsíci lednu byla šetřena dopravní nehoda, při
které došlo pouze k hmotné škodě na motorovém vozidle.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

Hasiãi informují...
VYPALUJETE STAROU TRÁVU ?
Každoročně se s příchodem jara setkáváme se stejným úkazem. Objevuje se na mezích, v zahrádkách
i sadech, zkrátka všude tam, kde rostla tráva a zůstala
po ní jen vyschlá stébla a žluté drny. A právě pozůstatky starého travního porostu jsou odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům i ochráncům přírody. Jistě, vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší
a méně namáhavé než hráběmi poctivě zbavit celou
plochu starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající
názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím k zlepšení růstu nového porostu.
Oheň sice starý porost opravdu účinně zničí, jenže
spolu s ním odumírají kořínky nového a přežívá jen
odolný plevel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky,
u nichž poškození podkorové vrstvy má za následek
konec růstu a uhynutí. Pro život v přírodě má nesmírný význam i biologická rovnováha mezi různými
druhy hmyzu a drobné zvěře. Jestliže sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že
trvá řadu let, než se vrátí do původního stavu. Mezitím může dojít k přemnožení škůdců, kteří by v normálních podmínkách nikdy tuto možnost neměli. Ani
zajíci, pernatá zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt
v plamenech, zvláště když jejich počty rok od roku
klesají. A domněnka, že popel dobře zahradu pohnojí, neobstojí. Spáleným kořínkům nepomůže ani to
nejzázračnější hnojivo.
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I přes tyto již chronicky známé skutečnosti se stále
ještě najde mnoho těch, kteří starou trávu vypalují.
V roce 1999 zavinilo zakládání ohňů a vypalování starého porostu 962 požárů se škodou vyšší než 9 mil. Kč.
Čtyřicet jedna osob bylo zraněno a 5 osob zaplatilo
cenou nejvyšší — svým životem. Na vypalování trávy
pamatují i zákony o požární ochraně a o myslivosti.
Podle § 78 odst. 1 zákona o požární ochraně může být
občanu, který vypaluje plošné porosty, stanovena pokuta do výše 15 tisíc korun. Než však nastoupí zákon,
měl by zvítězit zdravý rozum. Zničené přírodní prostředí, ohrožené životy, zdraví a lidské životy jsou příliš vysokou daní lidské pohodlnosti.
Hasiči

Spoleãnost pfiátel
S TA R É T E C H N I K Y
272 02 Kladno, Pařížská 2151 vyzývá k pomoci
při vyhledávání technických památek, ve kterých by
se nalézaly stroje z následujícího výčtu:

➽ parní stroje ➽ turbiny ➽ stabilní motory
(plynové, benzinové a naftové) ➽ parní
lokomotivy (oračky) ➽ parní válce ➽ buchary ➽ další strojní zařízení
Možné objekty zájmu jsou — cihelna, cukrovar (lihovar), mlýn, pila, důl, zemědělská usedlost, objekty
textilní výroby, továrnička, kovárny (strojní či zámečnická dílna) atd.
Aktivita této společnosti se opírá o DOPORUČENÍ
RADY EVROPY Č. 872 o ochraně a zachování průmyslového, technického a stavebního dědictví.
Doporučení přímo vyzývá státní a místní orgány,
aby aktivně napomáhaly při evidenci, výběru, dokumentaci event. při jejich záchraně.
Cílem je pořídit filmovou a fotografickou dokumentaci výše uvedených objektů a strojních zařízení,
event. exponáty zachránit před likvidací.
Z jednotlivých dokumentací bude vytvořena publikace, ve které bude zdůrazněn význam a jména lidí,
kteří se na této akci podíleli.
Za SPST: Ing. Vladimír Protiva a Radovan Hošek

SBùR NEBEZPEâN¯CH ODPADÒ,
VELKOOBJEMOV¯CH ODPADÒ
A ÎELEZNÉHO ·ROTU
Připomínáme občanům, že letos, tak jako v předešlých letech, bude organizován v naší obci sběr
nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů
a železného šrotu. Sběr proběhne ve dvou termínech v sobotu 29. dubna 2000 a v sobotu 23. září
2000. Tento sběr se uskuteční ve stejném rozsahu
jako v loňském roce. Podrobné informace o průběhu celé akce budou uvedeny v příštím čísle Obecních novin.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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VÁÎENÍ ZÁKAZNÍCI,

MATE¤SKÁ ·KOLA HORNÍ INFORMUJE

Severomoravská energetika, a. s., (SME, a. s.) se
v současnosti spolu s dalšími elektroenergetickými firmami v České republice připravuje na liberalizaci trhu
s elektřinou. V rámci přípravy na nadcházející tržní
prostředí v tomto oboru podnikání je záměrem naší
společnosti postupně přejít na modernější, a pevně věříme i pro Vás, komfortnější způsob poskytování služeb. K nim patří rozšiřování nabídky telefonních služeb
a také dalších produktů, které Vám chceme v průběhu
letošního roku i dalších let nabídnout. Úspěšné rozšiřování nabídky telefonních služeb umožňuje naší společnosti postupně omezovat místa osobního kontaktu se
zákazníky. Tento postup přispívá ke zvýšení efektivnosti našich podnikatelských aktivit a tím také do budoucna otvírá možnost nabídky zajímavých cen pro Vás.
S ohledem na popsané skutečnosti dojde 1. dubna letošního roku k uzavření Střediska služeb ve Frýdlantu
nad Ostravicí, které dosud zabezpečovalo kontakt s odběrateli v této spádové oblasti.
Telefonní kontakt se zákazníky je zajišťován prostřednictvím Telefonních informačních center SME,
a.s., která poskytují služby a informace v následujících
oblastech:
❖ informace o cenách a sazbách za elektrickou energii,
❖ vysvětlení k vyúčtování spotřeby elektřiny,
❖ reklamace vyúčtování spotřeby a předepsaných záloh,
❖ změna výše záloh,
❖ změna příjmení či adresy pro zasílání faktur,
❖ zaslání opisu faktury,
❖ nahlášení stavu číselníku elektroměru,
❖ nahlášení poruchy elektroměru,
❖ informace o nutných podkladech pro vyřízení požadavků ve středisku služeb, provozní době a adresách
Středisek služeb,
❖ všeobecné informace o službách poskytovaných ve
Střediscích služeb
❖ příjem poruchových hlášení,
❖ informace o průběhu odstraňování poruch,
❖ informace o plánovaném vypínání.
Všechna Telefonní informační centra jsou dostupná
v pracovní dny od 6 do 18 hod., přičemž nejbližší Telefonní informační centrum lze kontaktovat na čísle
0658 / 61 11 30. Informaci o poruše v dodávce elektřiny
je možné nahlásit na uvedeném telefonním čísle denně
po celých 24 hodin včetně nepracovních dnů.
Veškeré služby budou samozřejmě i nadále poskytovány také prostřednictvím kteréhokoliv Střediska služeb, neboť SME, a. s., nabízí zákazníkům vyřízení všech
požadavků v libovolném středisku na severní Moravě
bez ohledu na jejich trvalé bydliště.
V oblasti plateb za faktury i zálohy preferuje Severomoravská energetika, a. s., placení prostřednictvím peněžního účtu u kterékoliv banky. Informace o tomto bezhotovostním platebním styku Vám poskytne jak Telefonní informační centrum, tak kterékoliv Středisko služeb.
V nezbytných případech přijímají kterákoliv Střediska
služeb i hotovostní platby.
Adresa nejbližšího Střediska služeb:
Riegrova 832, Frýdek–Místek
Otevírací doba Pondělí, středa 8.00—17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00—15.00
Další aktuální informace jsou k dispozici na internetové adrese SME, a.s.: http://www.sme.cz
Pevně věřím, že všechny výše popsané změny budou
přínosem pro další vzájemnou spolupráci a napomohou
ke zvýšení Vaší spokojenosti s poskytovanými službami.
Ing. Tomáš Hüner, generální ředitel
Severomoravská energetika, a. s.

„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata,
protože jsou chlupatá,
mají hebkou srst…“ — i tuto píseň si děti zazpívaly na malém karnevalu plném zvířátek
v mateřské škole Horní. Ve vlastnoručně vyrobených maskách zpívaly, hrály pohybové hry
a tančily, prožily radostné odpoledne.
Vedení mateřské školy Horní. Foto J. Ryška

Oznámení. Honební společenstvo Kunčice
pod Ondřejníkem oznamuje svým členům, že
výplata nájemného za honební pozemky proběhne dne 26. března 2000 od 10 do 11 hod.
v restauraci Ondřejník a dále od 11 do 12 hodin
v restauraci Skalka.
Honební společenstvo Kunčice p. Ondřejníkem

OâKOVÁNÍ PSÒ — NEP¤EHLÉDNùTE!
Oznamujeme Vám, že v úterý 21. března 2000 proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz psa!
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let!
Náhradní termín pro očkování bude ve čtvrtek 30.
března 2000. Cena vakcinace je cca 50 Kč.
Rozpis míst, kde bude prováděno očkování (21.
března 2000).
Rakovec u Lančů . . . . . . . . . . . . . . od 14.00 hodin
prodejna „Jarmila“ . . . . . . . . . . . . od 14.15 hodin
U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 14.30 hodin
restaurace „Huťařství“ . . . . . . . . . od 14.45 hodin
prodejna býv. „Šodek“ . . . . . . . . . od 15.15 hodin
restaurace „Skalka“ . . . . . . . . . . . od 15.30 hodin
prodejna pod Stolovou . . . . . . . . od 16.00 hodin
prodejna Maralův kopec . . . . . . . od 16.15 hodin
V náhradním termínu (30. března 2000) bude
očkování probíhat jen na třech stanovištích, a to:
restaurace „Skalka“ . . . . . . . . . . . od 12.15 hodin
restaurace „Huťařství“ . . . . . . . . . od 12.45 hodin
U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 13.00 hodin
— obecní úřad —
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Zpráviãka pro dûti
Cesta za žirafí holčičkou

Ahoj děti, rádi bychom se s vámi podělili o jeden báječný zážitek. Byli jsme pozváni ke křtu malé žirafy Rothschildovy (proběhl 8. února 2000), která se narodila 8. listopadu 1999 v ostravské
zoo. Měli jsme to štěstí, že z 900 návrhů komise vybrala právě
naše jméno — Hermína.
Žirafka se tedy jmenuje Hermínka (podle autorky dětských
animovaných filmů — paní Hermíny Týrlové) a má se čile
k světu. Když se narodila, měřila asi 170 cm a vážila okolo 60 kg,
ale to již dnes není pravda.
Až ji navštívíte v zoo v Ostravě, sami se přesvědčíte, jak rychle
žirafí holčička roste. Hermínka se na vás všechny moc těší.
Ahoj Káťa a Radek Řezníčkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 484
Na obrázku žirafka Hermína. Foto: MAFA–Jaroslav Ožana

ZÁKLADNÍ ·KOLA KARLA SVOLINSKÉHO
V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM

informuje
V úterý 8. února 2000 se uskutečnil v prostorách
ZŠ netradiční zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok
2000/2001. Světem pohádek prošlo 31 děvčátek
a chlapců, z nichž 26 vyhovělo podmínkám přijetí
do 1. třídy. Pěti dětem byl doporučen odklad, většinou ze zdravotních důvodů.

Ve dnech 7.—11. února proběhl lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. roč. ZŠ v Čeladné — Podolanky na Kociance. Lyžařský výcvik řídili Mgr. Martin Blažek a p. Julie Kubalová. Jedno odpoledne
a noc strávili chlapci a děvčata také ve škole při zábavných hrách a diskotéce. Na závěr kursu byl
uspořádán závod ve sjezdu a slalomu.
Umístění: hoši — 1. místo A. Marek, 2. O. Kubala, 3.
R. Tománek, dívky — 1. místo A. Klímková, 2. J. Kotková, 3. A. Daníčková
Lyžařský kurs si vyžádal náklad 760 Kč na jednoho žáka. Děkujeme touto cestou rodičovskému
sdružení za finanční příspěvek.

Dne 9. února se dětský pěvecký sbor zúčastnil
okresní přehlídky dětských pěveckých sborů ve
Frýdku–Místku. Za dobrý výkon byli zpěváci odměnění čestným uznáním.
Dne 11. února připravila 9. třída pro všechny žáky školy
„valentinskou poštu“, odpoledne pak diskotéku.
Den 23. únor patřil na škole těm žákům, kteří rádi
počítají. Žáci 6. a 7. roč. v celé naší republice řešili
15 zajímavých úloh po dobu 60 minut. Úspěšní řešitelé matematické soutěže Pythagoriáda
1999/2000 jsou ti, kteří získají v hodnocení devět
a více bodů.
Ze 6. třídy naší školy to jsou: V. Adámková 11 b., L.
Michna 11 b., H. Slaninová 10 b., D. Šenk 10 b., K.
Magnusková 9 b.,
Ze 7. třídy pak: R. Tománek 9 b., C. Hrubiš 9 b.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA ŠKOLY:
◆ od ledna probíhá plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy
◆ koncem února budou odeslány přihlášky žáků
9. roč. ke studiu na střed. školách
◆ v pátek 24. března bude uspořádán koncert
dětského pěveckého sboru ke Dni učitelů
◆ 31. března se sejdou pracovníci školy s představiteli obce na slavnostní schůzi pořádané
v rámci oslav Dne učitelů
— vedení školy —
Zemědělská farma Kubalák Jaromír, Fryčovice 503

nabízí sadbové brambory
cena 9,— až 10,50 Kč /1 kg
velmi rané: ROSARA (červené „A“)
rané: SEKURA (žluté „B“), DALI (žluté „A“)
polorané: GRANOLA (žluté „B“)
Dále nabízíme: cibuli, mák, pohanku, obiloviny, šroty,
krmné směsi, vykrmená prasata aj.
Informace na tel. č. 0658 / 66 81 64

OBECNÍ NOVINY

STRANA 6

ZAHRÁDKÁ¤I INFORMUJÍ
Vážení občané, 18. února 2000 proběhla v hostinci Ondřejník výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Kunčice pod Ondřejníkem. Zahrádkáři zhodnotili činnost za uplynulé období
a zabývali se programem pro rok 2000. V současné
době má ZO 38 členů. Mezi hosty byl i starosta obce
Ing. Tomáš Hrubiš a předseda zahrádkářů z Frýdlantu n. O. pan Saniter Jiří. Ten naši organizaci podporuje od jejího založení v roce 1984. Protože jsme
organizace menší, s frýdlantskými zahrádkáři budeme spolupracovat. V Obecních novinách budeme v průběhu roku upozorňovat na akce naší
i frýdlantské organizace. Uvedené akce jsou pro
všechny zájemce, nejen pro členy ZO ČZS.
V sobotu dne 18. března 2000 ve 14.00 hod. se
v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě n. O. uskuteční
ukázka řezu ovocných stromů. Při této akci si zájemci mohou zakoupit za výhodné ceny zahrádkářské potřeby. Ke koupi budou i ovocné stromky
a rouby. Také budou poskytnuty rady k výsadbě
a řezu ovocných stromů.
A ještě informace o jedné akci s předstihem:
Ve dnech 1.—8. září 2000 bude autobusový zájezd
na Květinové korzo v Holandsku a zámky na
Loiře. Květinové korzo se koná v Amsterodamu a je
to krásná podívaná. Z Holandska je přesun do Paříže. V ceně zájezdu je 3krát ubytování se snídaní
v Holandsku. Cena zájezdu je 5490 Kč, záloha 2000
Kč. O tomto zájezdu informujeme již nyní, protože
vážní zájemci o tuto podívanou se musí přihlásit do
1. května 2000 u pana Sanitera Jiřího — tel.
0658 / 67 62 87.
Výbor ZO ČZS Kunčice pod Ondřejníkem

BŘEZEN 2000

Farní úřad a rada starších Církve československé
husitské v Kunčicích pod Ondřejníkem svolávají

SHROMÁÎDùNÍ NÁBOÎENSKÉ OBCE
Koná se v neděli 26. března 2000 v 7.45 hod.
ve Frenštátě pod Radhoštěm v Orlovně.
Zahájeno bude pobožností, pak budou projednány zprávy
o životě a hospodaření obce v r. 1999 a předložen ke schválení rozpočet na rok 2000.
K hojné účasti zvou všechny věřící:

JAROMÍRA STEHLÍKOVÁ

VÁCLAV KŘESINA

předsedkyně rady starších

farář

Rady pro majitele
plynov˘ch spotfiebiãÛ
Jelikož jsou při prohlídkách plynových kotlů, průtokových
ohřívačů a jiných plynových spotřebičů zjišťovány vážné
skryté závady, které lze zjistit jen při řádně provedené
prohlídce a měření, doporučují výrobci všem majitelům:
Nechat si pravidelně provést jednou ročně odborným
servisem prohlídku, seřízení a vyčištění kotle.
Zabráníte si značným finančním ztrátám, zanešením
kotlů, rezivěním kotlů, propálením výměníků a často se
předejde poruchám. Náklady na opravy a vzniklé ztráty
se pohybují v tisíci korunách.

Domluvte si včas nejlépe již od března pravidelnou
prohlídku. Projeví-li se nějaká závada zavolejte.
JIŘÍ KOVALSKÝ — PLYNOSERVIS
Veřovice 361 u fotbalového hřiště
Telefon: 0603 816847

VZPOMÍNKA
Marie Řezníčková by se 4. března 2000 dožila
90 let; kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte ji tichou vzpomínku.
RODINA JOSEFA ŘEZNÍČKA

p

DOVOLENÁ

NA ISTRII
v Novi Vinodolski

Termín:
23. června až 2. července 2000
25. srpna až 3. září 2000
Cena zájezdu od 4150 Kč — na děti do 12 let sleva
Kontaktní adresa: Václav Stavárek
Kunčice pod Ondřejníkem 675
Tel.: 0656 / 85 01 91, mobil: 0603 / 20 79 24

HORSKÝ HOTEL ✶✶

DOMINIKA
(bývalá MAX-MARA)

Vás zve k pfiíjemnému posezení
v naší restauraci, denním baru s krbem
a čepovaným Radegastem.
OTEVŘENO DENNĚ OD 10 HODIN.
DALŠÍ MOŽNOSTI — školení, semináře, svatby aj.
Aktuální nabídka pro školy v přírodě:
1 dítě do 12 let /1 den Kč 170
1 dítě do 15 let /1 den Kč 190
2´ doprovod nad 25 dětí zdarma

Tû‰íme se na Vás
Případné informace na tel./fax 0658 / 67 51 69
pí SIKOROVÁ, pí TOMČÁKOVÁ
0603 28 28 35, 0603 84 41 91

Kunčice pod Ondřejníkem 1. 2. 2000, ročník X, číslo 2/2000, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. FMt 3. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569. — Vyrábí: Beatris. — V Ý T I S K Z D A R M A

Zdeněk Šrubař

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

a na‰e obec

(Úryvek z připravované studie ke 150. výročí
narození)
TGM se narodil 7. března 1850 v Hodoníně, zemřel 14. září 1937 v Lánech. Český filosof, sociolog, vědec, politik a státník, první prezident Československé republiky.
Hlavně jeho zásluhou
vzniklo na válečných troskách rakouského mocnářství svobodné Československo — rovnoprávný stát Čechů a Slováků.
Jakoby si na svět přinesl genetické předurčení
oba národy spojovat, protože po matce byl Čechem a po otci Slovákem. Avšak toto spojování
a osvobozování národů ze jha monarchie nebylo
vůbec jednoduché a snadné. Nebezpečný, obtížný a riskantní zahraniční odboj proti mocnému
státu vyvrcholil v nezvratné poznání, že důležitým předpokladem úspěchu je vybudování vlastní
armády. Tím se naše snaha o osvobození dostala
do nového právního poměru nejen k Rakousku,

ale i ke Spojencům. Vznikly Legie. Vytvořila se situace, která Masarykovi umožnila jednat a dosáhnout alespoň minimálních požadavků. A tak
se stal z říšského poslance ve Vídni velezrádce
a úhlavní nepřítel monarchie, která by se nerozpakovala jej při zadržení na hranicích zlikvidovat.
Masaryk na mezinárodní scénu vystoupil za neocenitelné pomoci známého astronoma a podporučíka francouzské armády Milana Rastislava
Štefánika a dosud neznámého českého sociologa
Edvarda Beneše, aby usiloval o samostatnost takřka zapomenutých národů ve střední Evropě. V té
chvíli to bylo rozhodnutí donkichotské a naději
na úspěch nemělo skoro žádnou. Ale podařilo se!
Zrodil se Osvoboditel. Naše národy nemohou
nikdy zapomenout.
Vážení spoluobčané, nejsem si jist, zda si dostatečně uvědomujeme, že mezi tímto vynikajícím
člověkem, kterého nám v zahraničí záviděli „pro
jadrnost a hloubku myšlenky a pohlíželi na něho
se zbožnou úctou“, jak píše historik, že mezi ním
a naší obcí se za dlouhá léta vytvořily nezvratitelné a nikým nezpochybnitelné vazby a souvislosti.
Pojďme a poslechněme si o nich něco z historie.
Ale pěkně popořádku.

POSLANEC ZA VALAŠSKO
Masarykův vřelý vztah k Moravě je dostatečně
znám. Na Moravě se narodil, prožil tu své dětství
i studentská léta, na která často vzpomíná:
„Kdežpak, o Praze a Čechách jsem tehdy nevěděl.
Pro Slováky v tom mém kraji bylo tenkrát jen
jedno město — Vídeň. O Praze jsem se poprvé dověděl v knížce Dědictví maličkých, kde se líčilo,
jak je ta Praha krásná. Já se cítil být Slovákem.“
Pro něho bylo už velké město, jak sám říká, Hodonín, kde měli věž, kdežto u nich v Čejkovicích,
kde tenkrát bydlel, byla jen zvonice.
Na Valašsku se jako student poprvé zamiloval
a v Brně prožil svoji první velkou lásku. Počátkem
století byla i období, kdy u nás na Valašsku každoročně pobýval s celou rodinou v hájovně u malíře Hanuše Schweigra na stráních Hostýna, v rodině básníka J. S. Machara ve Chvalčově, či ve Valašském Meziříčí. Masaryk Valašsko důvěrně znal.
Je proto přirozené, že když byly v únoru r. 1907
vypsány volby do říšské rady, první na základě všeobecného hlasovacího práva, navrhl meziříčský Pokrokový spolek, aby na poslance za třináct valašských měst kandidoval profesor Tomáš Masaryk.
Ten po krátkém váhání přijal. Mezi třinácti městy
byl Rožnov, Příbor, Štramberk i Kopřivnice. Frenštátsko, tedy ani naše obec, k Masarykovu IV. moravskému volebnímu okruhu českého katastru nepatřilo.
Masaryk bral kandidaturu o poslanecký mandát
velmi vážně a odpovědně, nic si neodpustil, celý
obvod poctivě objížděl a města několikrát navštívil. Jeho schůze byly velmi náročné. Obvykle zahajoval projevem k danému tématu, nejméně

dvouhodinovým, pak následovaly živé, dlouhé
a vyčerpávající debaty a diskuze s přítomnými.
Sály předvolebních schůzí, kde Masaryk vystupoval, byly doslova narvány posluchači. Většinou mu
fandili, stáli obyčejně na jeho straně, ale byla i taková shromáždění, kde nebyl laskavě vítán. Tak
třeba ve Štramberku v r. 1907 se mu dostalo nepřátelského přivítání s posměšným pokřikováním
a urážením. Masaryk svým klidem, věcnou a logickou argumentací vyřešil obratně i tuto situaci.
Mluvil za všech okolností klidně, nepoučoval ani
nekázal, avšak také se shovívavě nepřizpůsoboval
lidovým posluchačům. O. Šuléř ve svém eseji „Valašský poslanec“ uvádí, že shromáždění mu viselo
na rtech, nebylo šumotu a kašlání, třebaže mluvil
i přes dvě hodiny.

Od nás do Štramberku, či Kopřivnice, je coby kamenem dohodil. Někteří naši občané tam tehdy
pracovali. Vzpomínám na vyprávění svého otce,
jak každou středu nosíval dědečkovi do vápenky
pecen chleba, samozřejmě že pěšky. Z Kolib, kde
bydleli, přes Maralův kopec, Frenštát a pěšinkami
kolem Bordovic a Veřovic až do Štramberku.
A hned zase zpátky. Je tedy nasnadě, že se věhlas
pražského profesora dostal i do naší obce.
„Kunčičané naučili se znáti p. presidenta dr. T.
G. Masaryka z článků novinářských… Mimoto donesli posluchači ze schůzí v okolí konaných zprávy o něm… Ze všeho čteného i slyšeného bylo
zřejmo, že dr. T. G. Masaryk je člověk pravdu
a spravedlnost milující a její obhájce za všech
okolností spolehlivý.“ Vzpomíná starosta A. Pustka ve svých Pamětech.

ČESTNÉ OBČANSTVÍ
Dnes nemáme doloženo, co bylo hlavním motivem jmenování prof. Masaryka čestným občanem
Obce Velké Kunčice. S udílením této pocty některým osobnostem, či osobám se v té době setkáváme poměrně velmi často. Nevyplývaly z ní pro
žádnou stranu žádné závazky, bylo to opravdu

jen a jen uznání, hold úcty a vyznamenání. Mohu
se domnívat, že v případě Masaryka byl to nezměrný ohlas na jeho vystupování v předvolebních obdobích, který byl kolportován po kraji
a s každou další schůzí se stupňovalo.
Autor článku v novinách Moravský východ byl
konkrétnější, když napsal, že „pro své neohrožené vystupování na říšské radě byl Masaryk jmenován čestným občanem Kunčic pod Ondřejníkem,
takže malé Kunčice předčily tímto uznáním Masarykovi sta jiných obcí.“
Ať jsou důvody jakékoliv, motiv musel být velmi
silný a naléhavý. Zasedání místní rady konané 11.
března 1911, projednávalo celkem osm bodů, některé z nich byly velmi akutní a důležité, jako třeba
rozpočet. Této schůze zastupitelstva se zúčastnilo
14 osob a řídil ji starosta Antonín Pustka.
Člen výboru František Borovec navrhl, aby profesor Masaryk spolu s dalšími osmi kandidáty (poslanec F. Tomášek, poslanec Jan Prokeš, pozdější
primátor Ostravy, nadučitel v Tiché K. Bordovský,
Jos. Bača, starosta Trojanovic, Jos. Drtina, prof.
v Praze aj.) byl jmenován čestným občanem Obce
Velké Kunčice. Pustka ve svých Pamětech dále
uvádí: „Ješto součastně s T. G. Masarykem byli
jmenování též i jiní čestnými občany, jistá část
obecního výboru podala odpor, patrně v tom mínění, že tento čin má pozadí politické.“ Zřejmě
nešlo o osobu Masaryka, ale o někoho z dalších
kandidátů.
Můžeme s velkou pravděpodobností určit, kteří
členové obecního výboru odpor podali, protože
zápis této schůze byl podepsán pouze 11 členy ze
14 přítomných. Dnes jen stěží pochopíme, že tato
událost, tento odpor proti usnesení schůze byl
tak naléhavý a závažný, že se celá záležitost dostala postupně až k Nejvyššímu soudu do Vídně.
U soudu obec zastupoval starosta A. Pustka, jenž
po skončení přelíčení vzal na vědomí vynesený
rozsudek, „dle něhož zástupce žaloby tuto při
prohrál.“ Od té doby, 23. května 1912, je prof.
T. G. Masaryk právoplatným a soudně potvrzeným kunčickým čestným občanem.(1)
Pustka v Pamětech pokračuje: jako čestný občan
vykonal T. G. Masaryk v Kunčicích svou volební
povinnost 19. ledna 1914 (konaly se obecní volby,
pozn. autora). Ustanovil plnomocníka, který za
něj volil. Plná moc k volbě je k nahlédnutí.(2)
Lidé si Masaryka opravdu vážili. O. Šuléř píše:
„Valašsko ke svému poslanci opravdově přilnulo,
jinak se to nedá vyjádřit. Důkazem toho jsou
četné pamětní desky, pomníky, jmenování škol,
ulic a náměstí, čestná občanství udělovaná dlouho předtím, než se stal TGM prezidentem. Tak již
v roce 1908 jmenovala Masaryka svým čestným
občanem Obec Kopřivnice, v roce 1910, kdy se
Masaryk dožil šedesáti let, občané Valašského
Meziříčí.“ Naše obec pak 11. března 1911.

Redaktor Moravského východu měl tedy pravdu. Patřili jsme mezi první sídelní jednotky, jejíž
občané a zastupitelé poznali výjimečnost Masarykovy osobnosti. Samozřejmě, že po ustanovení
samostatného státu a zvolení TGM prezidentem
se pak nejen města,
ale i četné obce
předháněly jmenovat ho čestným občanem a pojmenovat po něm školy
(Trojanovice) a další
instituce — je jich
dlouhá řada a pan
prezident takovým
žádostem
vždy
ochotně vyhověl.
Osud Masarykova
čestného občanství
ve Velkých Kunčicích nebyl jmenováním završen. Přišla
první světová válka.
Masaryk odjel 17.
prosince 1914 přes
Vídeň do Říma a Ženevy. Doma vzniká

tajný odboj pro organizování odporu
proti monarchii —
Mafie. Masaryk se
stává deklarovaným
velezrádcem.
Úhlavní nepřítel
monarchie a čestným občanem některých měst? I přes
obtížnou válečnou
situaci nemohla Vídeň tohle dopustit.
C. k. místodržitelství
v Brně události sledovalo a prostřednictvím okresních
hejtmanů se snažilo
udělené pocty zrušit. Pustka píše: „Ve
válku dostal val.meziříčský hejtman ostrou důtku za to, že
ač profesor Masaryk
již půl roku zrazuje
v cizině Rakousko,
přece je ve Valašském Meziříčí uznáván za čestného občana. Z toho případu měl místecký
hejtman jistou radost, že to nepostihlo jej, ale s hrůzou
asi za čtrnáct dní zvěděl, že i v jeho okrese, a to
v Kunčicích, je prof. Masaryk čestným občanem.“
Hejtman Knessl neváhal a jeho úředníci vyvinuli značný tlak na naše obecní zastupitelstvo, aby
své rozhodnutí o udělení čestného občanství Ma-

sarykovi odvolalo. Proběhly neméně dvě schůze
výboru kvůli zrušení, ale většina radních se vždy
postavila proti. Nezdar hejtmana neodradil, ale
pouze přiměl stupňovat svůj nátlak. Zastrašoval
a hrozil tresty a všemi dostupnými prostředky, vyhrožováním i sliby, nutil představitele obce k odvolání. Zuřila válka, v zákopech umírali nevinní
lidé, bylo stanné právo. Těžká a velmi nebezpečná doba, plná úzkosti a obav. Zde bych zdůraznil
zajímavou okolnost. Tou byla evidentní snaha
místeckého hejtmana ukončit delikátní případ
v naprosté tichosti, aby se i jeho nadřízení o této
blamáží nedověděli. Představitelé naší obce byli
tedy hrubými intrikami přinuceni ke kapitulaci
a na schůzi obecního výboru dne 25. dubna 1916
za přítomnosti osmi členů rady vzali zpět své původní rozhodnutí. V zápise je uvedeno: „Obecní
zastupitelstvo T. Masaříka, bývalého univerzitního profesora, zbavuje čestného občanství ve Velkých Kunčicích a zároveň s rozhořčením odsuzuje
nepřátelské jednání jeho.“ Mezi osmi členy byli
dva, kteří v r. 1911 Masarykovo občanství podepsali. Podobné potíže byly tehdy zaznamenány
i v jiných městech.
První světová válka skončila. 28. říjen 1918 spojil v Praze oba proudy čs. zahraniční politiky —
domácí i zahraniční, a byla obnovena tisíciletá
státnost Čechů a Slováků.
V neděli 10. listopadu 1918 zasedá osmičlenný
obecní výbor ve Velkých Kunčicích a ve 2. bodě
svého jednání přijímá: „Usnesení obecního výbo-

ru z 25. dubna 1916 ohledně neuznání Masaříka za
čestného občana se zrušuje a vyslovuje se, že obec
V. Kunčice jmenovaného za čestného občana
uznává.“ Definitivně. Čtyři ze členů výboru byli v r.
1916 pro zbavení pocty a odsuzovali Masarykovo
nepřátelské jednání v zahraničí! Zvažme důkladně
těžkou situaci našich radních a úsudek si učiňme
každý sám.
Rokem 1918 kontakty naší obce s TGM samozřejmě nekončí. V Pustkových Pamětech se dočteme,
že „další vzpomínka na pana prezidenta váže se
k jeho přítomnosti v Brně na výstavě soudobé kultury v r. 1928.“ Byla to první velká výstava v moravské metropoli a byla pořádána na paměť desetiletého trvání republiky. Uskutečnila se za vydatné a všestranné podpory vlády v čele s předsedou
ministerské rady Dr. Antonínem Švehlou a zvláštní
zájem věnoval výstavě i pan prezident Masaryk.
Generální jednatel výstavního výboru ing. Chylík
píše: „Nechť je naše výstava důstojnou přehlídkou
výsledků kulturní práce u nás a může býti mladému státu našemu ke cti, těm, kdož ji vykonali,
k chloubě a těm, kdož ji navštíví k poučení a povzbuzení, všem ve spolek pak radostnou příležitostí k oslavě prvního desítiletí našeho státu.“
Poznámka: (1), (2) — doklady se zatím nepodařilo objevit.
(Pokračování příště)
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