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Aãkoliv se duben

řadí astronomicky i meteorologicky k jaru, jeho dny veskrze
slunečně – jarní nebývají.
Často nás překvapí sněhovou
nadílkou, o deštivých plískanicích ani nemluvě. Ve slunečních paprscích se nakonec zazelená tráva, vykvetou první
jarní květy, které potvrzují, že
jaro už je tady. S jarním úplňkem přijdou i Velikonoce. Neděle Černá, Pražná, Kýchavná,
Družebná, Smrtná a Květná —
tak si lidová etymologie pojmenovala šest svátečních dnů
symbolického čtyřicetidenního půstu, trvajícího od Popeleční středy do Božího hodu
velikonočního, kterým vrcholí
nejvýznamnější svátky křesťanských církví. Pro mnohé
jsou to svátky jara — oslava
jarního slunovratu, zániku
zimy, probuzení přírody a víra
v obnovení sil a zdraví člověka.
— redakce —
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Usnesení
ze VII. zasedání Obecního zastupitelstva v Kunčicích p. Ondřejníkem konaného dne 30. března 2000
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

1. Bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z VI. zasedání OZ ze dne 22.
prosince 1999
b) informaci o jednáních obecní rady
c) zhodnocení roku 1999
2. Schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení:
Ing. P. Řezníček, Č. Kubečka
b) ověřovatele zápisu:
Z. Strnadel, Ing. V. Menšík
c) vyúčtování hospodaření obce v r. 1999 s výsledkem přezkumu hospodaření obce v r. 1999

d) program hlavních činností v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem na rok 2000
e) rozpočtové provizorium obce na rok 2000:
příjmy: . . . . . . . . . . . . . . 13 188 200 Kč
financování: . . . . . . . . . . 2 412 100 Kč
výdaje: . . . . . . . . . . . . . . 15 600 300 Kč
podle přílohy „Návrhu rozpočtu na rok 2000“
f) odprodej akcií SmVaK Ostrava, a. s. — 76 ks
(za cenu min. 700 Kč/ks)
g) odměny neuvolněným členům OZ a předsedům komisí obecní rady v r. 2000 (podle NV č.
23/1999 Sb.) — ve výši 700 Kč měsíčně pro
každého neuvolněného funkcionáře
V Kunčicích pod Ondřejníkem 30. března 2000
starosta obce:
Ing. T. Hrubiš, v. r.
návrhová komise:
Ing. P. Řezníček, v. r.
zástupce starosty:
Č. Kubečka, v. r.
Oldřich Harabiš, v. r.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU
V letošním roce proběhne v naší obci sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů ve dvou
termínech, na jaře a na podzim. Ve stejném termínu zároveň proběhne sběr železného šrotu. Smyslem této akce je jednorázové vyčištění obce od
všech druhů odpadů, pro občany je jedinečnou
příležitostí zbavit se bezplatně problematických
odpadů.
Na jaře proběhne tato akce
v sobotu 29. dubna 2000.
Sběr nebezpečných odpadů provede firma
. A . S . A . , spol. s r. o., provozovna Ostrava na následujících stanovištích:
— u zastávky ČSAD „U lávky“ (dolní část obce) od
8.30 do 9 hodin
— u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 hodin
— u Huťařství (aut. zastávka) od 10 do 10.45 hodin
— u čerpací stanice vody (poblíž autobusové
točny–transformátoru) od 11.15 do 12 hodin
V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice p. Ondřejníkem prozatím bezplatně odevzdat na tomto místě k likvidaci následující odpady:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové
oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji
a vazelínou, obaly od sprejů, dále pak televizory,

rádia, domácí elektrospotřebiče, ledničky, mrazáky,
opotřebené pneumatiky.
Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé rekreačních chat v katastrálním území Kunčic pod
Ondřejníkem, avšak pouze ti, kteří mají na obecním úřadě podanou „Přihlášku do systému nakládání s komunálními odpady dle vyhlášky č.1/1998
Obce Kunčice p.O. ze dne 30. 9. 1998.“ Jedná se
o odpad vyprodukovaný na území Obce Kunčice
pod Ondřejníkem
Sběr bude provádět specializovaná firma za účasti pracovníků obecního úřadu, členů komise životního prostředí a ochránců přírody.
Při této akci nebudou odebírány odpady podnikatelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnikatelé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvidaci odpadu uhradí přímo na místě.
Název a sídlo firmy: . A . S . A . , spol. s r. o.,
provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740, 739 32 Vratimov
tel. č.: (069) 673 27 75—6
Tato akce je pořádána a hrazena obcí již pátý rok
a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
(zřejmě dvakrát za rok). Žádáme proto občany, aby
s touto službou již každoročně počítali a svůj nebezpečný odpad (podle specifikace uvedené v ON)
si během roku doma ukládali na vhodném místě,
nedávali jej do popelnic a jiných sběrných nádob
v obci a vyčkali na jednorázový sběr těchto odpadů
pořádaný obcí.

OBECNÍ NOVINY

STRANA 3

SBùR VELKOOBJEMOV¯CH ODPADÒ
Za účelem likvidace velkoobjemových odpadů,
které nelze uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, zorganizoval obecní úřad sběr těchto odpadů rovněž na sobotu dne 29. dubna 2000.
Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečištěné ropnými produkty, části nábytku, WC mísy,
umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.
Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.
U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v sobotu 29. 4. 2000 brzy z rána rozmístěny na těchto
stanovištích:
1. u zastávky ČSAD „u lávky“ na dolním konci
2. parkoviště u kostela
3. Rakovec, na odbočce k Poledníkům
4. u Huťařství (autobusová zastávka)
5. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru)
6. za žel. přejezdem směrem k RS Stavbař
7. u vodní nádrže v Kolibách
8. směrem pod Stolovou, nad čp. 99
(dříve p. Ondrušák)
9. Bystré u p. Vl.Píchy
Kontejnery se začnou z jednotlivých stanovišť postupně odvážet v v sobotu 29. dubna 2000 v 15 hod.

SBùR ÎELEZNÉHO ·ROTU
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem v sobotu 29. dubna 2000 sběr a odvoz
železného šrotu. Sběr provedou členové místního
Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot nebude
vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý
nepotřebný železný šrot mohou občané uložit k silnici, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:
křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného kostelíka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Běčáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěného
čp. 500, dále kolem p. Zavadila čp. 280, p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od penziónu Karolína přes
Koliby k prodejně na Maralovém kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem penziónu Stavbař.
Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále
pak okolo prodejny „Šodek“ po Valašské cestě
k penziónu V. K. (dříve Vítkovice), k obecnímu
úřadu a jeho okolí. Sběrné vozidlo bude dále projíždět po okresní komunikaci od nemocnice po Tichou, od zastávky ČSAD „u lávky“, zpět po pravé
straně potoka Tichávka, Rakovcem na Frenštát p. R.
po p. Rudolfa Slaninu, zpět přes Humbarek okolo
Mateřské školy Dolní ke kostelu.
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Vážení občané,
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak
se prozatím bezplatně zbavit problematických
odpadů a udělejme si každý pořádek ve svém
okolí. Žádáme zároveň všechny občany, aby na
jednotlivá stanoviště v den sběru přinesli pouze
odpad, který je výše uveden, neboť by mohlo dojít
k takové situaci, že si budou muset nevhodný
odpad odnést zpět domů.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí k ochraně
životního prostředí v naší obci.
Poznámka:
Začíná druhé čtvrtletí běžného roku a někteří občané ještě nemají známku na odvoz komunálního
odpadu. V takovém případě nebude odpad odvážen a občané musí sami využívat nebo zneškodňovat komunální odpad v souladu se zákonem č.
125/1997 Sb.
Zneškodňuje-li občan komunální odpad sám, je
povinen na požádání kontrolního orgánu obce
předložit potřebné doklady (viz. vyhláška Obce
Kunčice p.O. o nakládání s komunálním odpadem
č. 1/1999).
Novou barevnou známku na odvoz komunálního
odpadu nalepte prosím přímo na známku původní, aby pak nedocházelo ke zbytečným omylům.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
90. let Jaroslav Kalčík
89. let Jiřina Píchová
82. let Jaroslav Gelnar
81. let Marie Kropáčová
80. let Libuše Gelnarová
75. let Jaroslav Soška
75. let Giuseppe Sandoni
70. let Vladimír Tkáč
70. let Jiřina Frňková
65. let Alexandr Školník
60. let Alena Rudolfová
60. let František Teper
60. let Hynek Maralík
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
Dne 11. března jsme slavnostně přivítali do svazku naší obce tyto občánky: Lucii Blažkovou a Nikolu Štefkovou.
— obecní úřad —
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JAK POKRAâUJÍ PRÁCE
NA ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE
Již v několika předchozích číslech Obecních novin byli
občané informováni o významu Územního plánu obce.
Přesto nezbývá, než se k této problematice vrátit a připomenout.
Neschválený ÚP znamená značné omezení finančních
toků do obce a tedy méně peněz na veřejně prospěšné
stavby, které nás mnohé již po léta pálí.
Schválený ÚP cestu k těmto zdrojům může otevřít.
Současně je to směrnice, kam se rozvoj obce bude ubírat
v příštích létech. V této souvislosti je ale třeba připomenout, že tato směrnice je závazná a bude obtížno ji
měnit.
V únorovém čísle obecních novin je uveřejněn postup
projednávání konceptu. Projednávání probíhá dle uveřejněného harmonogramu a veřejným projednáváním
dne 9. března 2000 na obecním úřadě začala třicetidenní lhůta, kdy je ještě možno své připomínky předložit. Po
vypršení této lhůty bude provedena jejich sumarizace
a připomínky budou předloženy obecnímu zastupitelstvu k projednávání. Je samozřejmé, že ne všechny připomínky musí být akceptovány. Takto budou předány
zadavateli (Okr. úřad — odbor ÚP), ten posoudí, zda nejsou v rozporu s veřejným zájmem, případně platnými
předpisy a současně s připomínkami od organizací je
předá zpracovateli jako podklad k vyhotovení čistopisu.
V tomto zadání musí být každá problematika dořešena
má-li být ÚP schválen. Není možné žádné variantní řešení. Schválení ÚP je dáno vyhláškou a jakákoliv změna
musí znovu projít celou škálou schvalovacího procesu.
Teoretická platnost ÚP je 15 let.
Předložený koncept nedodržel ve všech aspektech připomínky, které byly v obci vzneseny. Jde především
o pozemky určené k zástavbě, kde zpracovatel provedl
jejich rozšíření podél komunikací bez podrobného projednání se všemi vlastníky a o trasu silnice II/483
v úseku Holubjanka kopce.
Některé pozemky budou zčásti nebo úplně vyloučeny
ze zastavovacích obvodů a zase naopak tam budou jiné
zahrnuty dle dodatečně uplatněných požadavků.
Problematika přeložky silnice II/483 ve výše uvedeném úseku se jeví jako daleko složitější a kontroverznější. Trasa navržená v konceptu ÚP neodpovídá připomínkám vzneseným obecním zastupitelstvem, ale na druhé
straně ani sebeúspornější varianta není bez zásahu do
soukromých zájmů občanů jichž se dotýká.
Je zcela nesporné, že problematika Holubjanka —
kopce je nejpalčivější problém dopravy v obci vzhledem
k tomu, že každý rok v zimním období je obec několikrát
odříznuta od světa prakticky bez možnosti objížďky.
Nelze připustit, aby vzniklý rozpor zbrzdil schválení
ÚP a tím pochopitelně přibrzdil rozvoj obce. Dořešení
celé problematiky je možné několika způsoby. S ohledem na respektování požadavků občanů a koneckonců
i v souladu s připomínkami, které byly vzneseny jako
podklad pro zpracování konceptu jeví se nejvhodnější
následující postup:
1. Schválit ÚP s tím, že inkriminovaná část obce bude
ze schválení vyjmuta, což ovšem bude mít za následek
stavební uzávěru v celém dotčeném prostoru. Stavební
uzávěra se ovšem může dotknout řady občanů na delší
dobu.
2. Druhým krokem by bylo zpracování podrobné studie, která by řešila novou pro obě strany přijatelnou
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trasu. Studii by ovšem musila uhradit obec a znamenalo
by to nezanedbatelný zásah do rozpočtu obce. Přesto se
toto řešení jeví jako nejcitlivější vzhledem k dotčeným
občanům. Po vyřešení studie by musel proběhnout nový
proces projednávání této části obce. V nejlepším případě lze předpokládat, že schválení by bylo možné v druhé
polovině roku 2001. Podmínkou je, že obecní zastupitelstvo schválí náklady na studii a podrobné zaměření inkriminovaného úseku.
Vlastní schválení čistopisu ÚP bude odvislé od jeho
dopracování (za výše uvedených podmínek), dá se předpokládat, že proběhne do konce roku, nejpozději v prvním kvartálu roku 2001.
Ing. J. Menšík, člen obecního zastupitelstva

Vybrané části Vyhlášky Okresní veterinární správy
Frýdek–Místek č. 2/2000
O nařízení mimořádných veterinárních opatření
k zajištění orální vakcinace lišek proti vzteklině v okrese
Frýdek–Místek.
Okresní veterinární správa Frýdek–Místek vyhlašuje
ve smyslu § 49 odst.1, písm. c) a § 54 zákona č.
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon)

MIMO¤ÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPAT¤ENÍ
k zajištění orální vakcinace lišek proti vzteklině v okrese
Frýdek–Místek
Provedení vakcinace.
1. Provedením orální vakcinace jsou pověřeni uživatelé honiteb. Od podzimu roku 1993 se v okrese Frýdek–Místek provádí orální vakcinace dvakrát ročně, na
jaře a na podzim. Na jaře roku 2000 bude provedeno kladení návnad s vakcínou mysliveckými hospodáři nebo
uživatelem honitby pověřenými osobami ve dnech 15.
dubna a 16. dubna 2000.
Návnady si myslivečtí hospodáři nebo uživatelé honiteb převezmou na Okresní veterinární správě Frýdek–
Místek, Sadová 1158 dne 14. dubna 2000 od 12 od 16 hod.
Při manipulaci s návnadami je nutno dodržovat bezpečnostní opatření.
2. Podle pokynů Okresní veterinární správy Frýdek–
Místek provedou myslivečtí hospodáři nebo uživatelem
honitby pověřené osoby kontrolu přijetí návnad (20
kontrolních míst v jedné honitbě) 4., 8. a 14. den po vyložení a dodání lišek na kontrolu imunizace od 6. května
2000. Za lišky odevzdané na Okresní veterinární správu
nebo privátnímu veterinárnímu lékaři bude propláceno
vzorkovné (zástřelné) ve výši 150 Kč za 1 lišku.
V zájmu hladkého průběhu této akce a ochrany zdraví
člověka a zejména dětí je nutno dodržet následující
opatření:
a) nedotýkat se vyložených návnad
b) nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
c) v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady je nutno vyhledat lékaře
Doba platnosti vyhlášky se stanovuje až do odvolání.
Ředitel Okresní veterinární správy Frýdek–Místek
MVDr. Pavel Paciorek
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VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST

OZNÁMENÍ

Obecní úřad v Kunčicích p. O. a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou v pátek 5. května
2000 v 17 hodin na vzpomínkovou slavnost v prostorách před obecním úřadem u příležitosti 55. výročí osvobození naší obce a vítězství nad fašismem.
Po vzpomínkové slavnosti, přibližně v 17.30
hodin, proběhne v sále na Huťařství vernisáž 4. ročníku výtvarné soutěže „Příroda žaluje“. Všichni jste
srdečně zváni.
— obecní úřad —

Dne 5. března 2000 po ukončení Sousedského
plesu pořádaného zdejší farností byly nalezeny
před vchodem do sálu na Huťařství dámské hodinky. Majitel si je může vyzvednout na obecním
úřadě u paní Holušové.
— obecní úřad —

UPOZORNùNÍ
Dne 11. dubna 2000 od 7 do 19 hod. bude z důvodu opravy uzavřen železniční přejezd v 92,412 km
tj. těsně před železniční stanicí Kunčice pod Ondřejníkem nad požární nádrží.
Dne 12. dubna 2000 od 7 do 19 hod. bude uzavřen
žel. přejezd v 90,443 km tj. hláska Trojanovice
(v blízkosti RD Střálků).
Pavla Jalůvková, odborný referent

☞☛ obecní

PRONÁJEM
Obec Kunčice p. O. nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově smuteční obřadní síně.
Bližší informace na tel. 0656 / 85 01 54.
— obecní úřad —

SETKÁNÍ S DÒCHODCI
připravuje Sbor pro občanské záležitosti v měsíci
květnu. Bližší informace najdete v příštím čísle
Obecních novin.
— obecní úřad —

úřad informuje ☛☞

OBVODNÍ ODDùLENÍ POLICIE âESKÉ
REPUBLIKY FR¯DLANT N. OSTR.
INFORMUJE
V průběhu měsíce března letošního roku došlo
v obci ke čtyřem přestupkům, kdy se jednalo o poškození zámku dveří u rekreační chaty, rozbití okna
u rekreační chaty, poškození dveří rekreační chaty
a krádež peněženky v objektu rekreačního zařízení
ČD. U prvních tří přestupků nedošlo k vniknutí do
prostor rekreační chaty, ale pouze k venkovnímu
poškození se škodou do dvou tisíc korun.
Na úseku trestných činů došlo ke spáchání 6 krádeží vloupáním do víkendových chat a k jednomu
případu krádeže vloupáním do hospodářské budovy u rekreační chaty. Ve všech případech došlo
k odcizení různých věcí jako jsou potraviny, spotřební elektroniky a starožitnosti. Některá z uvedených vloupání jsou podle množství a velikosti odcizených věcí spáchána pomocí motorového vozidla
a některá mohou být spáchána pachatelem, který
se pohybuje pěšky nebo do obce přijíždí vlakem.
Z těchto výše uvedených důvodů žádá policie
o upozornění na podezřelá motorová vozidla nebo
osoby v chatovištích a možné poznatky v tomto
směru, i když se budou zdát nepodstatné, oznamovat na bezplatnou linku 158, případně přímo policii ve Frýdlantě nad Ostravicí, tel. 0658 / 67 73 33.
Za sledované období, a to od začátku letošního
roku došlo v obci ke čtyřem dopravním nehodám,
při kterých vznikla pouze hmotná škoda nebo lehčí
zranění osádky motorového vozidla.
mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

VÁÎENÍ OBâANÉ,
na Skalce, hlavním vrcholu Ondřejníka, stávala, jak víte,
již za první republiky dřevěná věž, kterou bylo možno
použít jako rozhlednu. Podobným způsobem zde fungovala do počátku šedesátých let triangulační věž.
Povzbuzen poutavým televizním seriálem (z konce
minulého roku) o rozhlednách, přicházím s výzvou na
postavení, resp. obnovení rozhledny na Ondřejníku.
Jeho Skalka je pro takové účely ideální místo — myslím, že lepší nelze v Beskydech naleznout, neboť pohledem odtud lze obsáhnout celé hlavní pásmo hor.
Nechci předjímat formu a způsob realizace tohoto
záměru — to by mělo být úkolem přípravného výboru,
resp. jakéhokoliv sdružení občanů, které by k tomuto
účelu na základě Vašeho ohlasu vzniklo. Přesto bych
rád podotkl, že spokojíme-li se s jednoduchou dřevěnou konstrukcí, mohou být náklady minimální. Možná
se připojí příslušná lesní správa a poskytne nezbytný
materiál (přímo z místa), možná též některá místní stavební firma se nabídne levně zhotovit patky věže. O dobrých tesařích z Velkých Karlovic bych věděl (i o šikovném projektantovi). Nějakou formu sponzorství by
měli projevit vlastníci, resp. nájemci turistických chat
na Ondřejníku.
Ale je možná i jiná cesta, tak jako to udělali v Kopřivnici, kde výstavba telefonní věže byla podmíněna užitnou funkcí turistické rozhledny. Skalka je pro retranslační účely přímo předurčená.
Každý kdo by měl zájem přispět radou, vlastní aktivitou či dokonce financemi bude vítán. Bude-li nás pár
takových, můžeme zanechat příštím generacím tuto
krajinu ozdobenou tím, co rozhledna turistům může
poskytnout. Vaše ohlasy lze nejlépe shromáždit u pana
starosty Ing. Tomáše Hrubiše.
Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
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Z· KARLA SVOLINSKÉHO V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM INFORMUJE
Z básnické tvorby malých nadějných spisovatelů
MŮJ ŠKOLNÍ TÝDEN

U NÁS DOMA

Zas pondělí začíná,
to je ale novina!
Jdeme všichni do školy
opisovat úkoly.

U nás doma na dvoře
je zvířat jak v oboře.
Nejsou to však mufloni
a daňci,
ale naši rozmazlenci.

Úterý je dlouhý den,
do hudebny pojedem.
Vrátíme se autobusem.
Domů budem pádit klusem.
Středu já mám hrozně rád,
protože je dramaťák.
Tomáš, Michal, Lukáš, já —
my jsme parta pirátská.
Čtvrtek je zpěvácký den,
to zas budem zpívat jen...

A co nás trápí nejvíce?
Berny trhá slepice.
Kellyho mám nejradši,
protože je nejsladší.
Máme doma i koníčka,
říkáme mu Tindička.
Diana Mikalová, 3. tř. ZŠ

Pátek v týdnu poslední je.
Co se na něj natěšíme!
Nezlobíme celý den,
hezký víkend popřejem.
Šimon Kořený, 3. tř. ZŠ

OHLÉDNUTÍ ZA SOUTùÎEMI
Dne 29. února t. r. soutěžilo 17 zpěváků 1.—9. roč.
ve školním kole soutěže v sólovém zpěvu lidových
písní „Loutnička“ 2000.
Výsledky školního kola.
I. kategorie (1.—3. třídy)
1. místo: Zuzana Gruberová (1. třída)
2. místo: Šárka Gajdůšková (3. třída)
3. místo: Štěpánka Hrubišová (1. třída)
Beáta Kunášová (3. třída)
II. kategorie (4. a 5. třídy)
1. místo: Miroslav Kahánek (4. třída)
2. místo: Markéta Petrovská (4. třída)
3. místo: neuděleno
III. kategorie (6. a 7. třídy)
1. místo: Veronika Adámková (6. třída)
2. místo: Jan Hrubiš (6. třída)
3. místo: neuděleno
IV. kategorie (8. a 9. třídy)
1. místo: Alžběta Marková (9. třída)
2. místo: neuděleno
3. místo: neuděleno
V. kategorie (dua)
1. místo: A. Marková — N. Petrovská (9. třída)

14. března se vítězové kategorií zúčastnili obvodního kola soutěže ve Frýdku–Místku. Nebylo snadné získat ocenění mezi 60 účastníky soutěže z Frýdlantska a Frýdku. Podařilo se: 3. místo ve svých věkových kategoriích získali Miroslav Kahánek ze 4.
třídy a Veronika Adámková z 6. třídy.

O dva dny později vyzpívalo bronz i naše duo,
Alžběta Marková a Natálie Petrovská, žákyně 9. tř.
Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
školy.
V únoru odjeli do Frýdku–Místku i naši
gymnasté a gymnastky. Velkou radost nám
udělali chlapci ze 2. a 3. tř. Jako družstvo — ve
složení Tomáš Daníček (3. tř.), Martin Krkoška (2.
tř.), Martin Křenek (3. tř.), Michal Majer (2. tř.) —
získali stříbrnou medaili, v jednotlivcích pak Michal Majer stříbrnou a Martin Křenek bronzovou
medaili.
Velmi pěkných výkonů dosáhla také děvčata — předškolačka Hanka Poledníková, Michaela Řezníčková (1.
tř.), Gabriela Matušková (4. tř.), Markéta Petrovská (4.
tř.), Eliška Střálková (4. tř.), Petra Šigutová (4. tř.) a Markéta Uřinosvká (4. tř.). Medaile na naše děvčata sice nezbyla, ale podívaná na jejich cvičení to byla moc pěkná.
Nejlépe si počínala Veronika Svobodová (od 1. února
2000 již žákyně 5. roč. ZŠ Frenštát pod Radhoštěm),
která si mezi 30 děvčaty vybojovala 2. místo.

Blahopřejeme a doufáme, že všichni budou naši
školu reprezentovat i nadále.

SPORT MÁ NA NA·Í ·KOLE ZELENOU…
Turnaj ve florbalu pro družstva 6.—9. tř. zorganizovala 7. třída. Po odehraných zápasech každý
s každým vyšli jako vítězové „sedmáci“ — Martin
Dittert, Adam Marek, Roman Matušek, Jiří Káňa
a Petr Kokeš, nejlepší hráč mužstva.
Druhé místo v opravdovém sportovním zápase vybojovali hoši 8. třídy — Vojtěch Kahánek, Petr Navrátil, Gustav Stiller, Patrik Krpela, Roman Oprštěný. Na 3. místě
se umístilo družstvo chlapců z 9. třídy — Tomáš Hrubiš,
Václav Hrubiš, Martin Indrst, Miroslav Pavlásek, Petr Tureček. Za nimi pak „šesťáci“ — Tomáš Byrtus, Lukáš
Dittert, Petr Líma, Michal Stiller, Břetislav Knapek.

Závody ve skoku vysokém pro všechny děti z 5.
až 9. roč., které překonaly laťku ve výšce 110 cm, byl
uspořádán dne 15. března ve školní tělocvičně.
I. kategorie: žáci 5.—7. třídy
1. místo: Roman Matušek (7. třída) 133 cm
2. místo: Adam Marek (7. třída) 115 cm
3. místo: Zbyněk Magnusek (7. třída) 110 cm
II. kategorie: žáci 8. a 9. tř.
1. místo: Tomáš Hrubiš (9. třída) 149 cm
2. místo: Václav Hrubiš (9. třída) 140 cm
3. místo: Miroslav Pavlásek (9. třída) 136 cm
I. kategorie: dívky 5.—7. třídy.
1. místo: Jana Homolová (7. třída) 123 cm
2.—3. místo: A. Daníčková (7. třída) 118 cm
L. Machálková (6. třída) 118 cm
II. kategorie: dívky 8. a 9. třídy.
1. místo: Karolína Křenková (8. třída) 130 cm
2. místo: Jana Čechová (8. třída)

Vítězům blahopřejeme. 8. třídě pak děkujeme za
dobrou organizaci závodu.
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Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni ZŠ
proběhlo 14. března. Ve dvou kategoriích recitovaly
děti ze 2.—5. třídy.
Výsledky:
I. kategorie: (2. a 3. tř.)
1. místo: Matěj Rybář, 2. tř.
2. místo: Šárka Gajdůšková, 3. tř.
3. místo: Markéta Pokorná, 2. tř.
II. kategorie: (4. a 5. tř.)
1. místo: Petr Lazar, 5. tř.
2. místo: David Ondryáš, 4. tř.
3. místo: Adam Muras, 5. tř.

Matematické soutěže žáků 8. tříd se ve Frýdlantě nad Ostravicí. zúčastnili 10. března Jana Čechová, Petr Kovalský, Roman Oprštěný, Vojtěch Kahánek a Gustav Stiller.
V pátek 24. března se v Galerii Karla Svolinského
v místní ZŠ představily veřejnosti děti dětského
pěveckého souboru ZŠ na svém „Jarním koncertu.“ Dvacetičlenný dětský pěvecký sbor tvoří žáci
1.—9. třídy. Svými pěveckými výkony příjemně překvapili všechny přítomné. Vedle lidových písní si
posluchači vyslechli i skladby současných hudebních skladatelů. Na programu koncertu bylo zařazeno také vystoupení národopisného souboru Holubjanka.
— vedení školy —

KDYÎ VOLBA MISS, TAK PROâ NE

missák ?

S nadšením se do akce pustili chlapci a děvčata ze
4. třídy, kteří na 4. března připravili pěknou zábavnou odpolední akci s volbou „MISSÁKA 2000.“
Nejúspěšněji si při plnění úkolů počínal Adam
Marek ze 7. tř., který získal titul MISSÁK 2000. Druhé
místo obsadil Břetislav Knapek a třetí Lukáš Štefek.

Finanãní pfiíspûvek
Ministerstva Ïivotního
prostfiedí v rámci
Programu péãe
o krajinu v roce 2000
Sdělujeme, že na správě CHKO
Beskydy (tel. 0651/ 65 42 93)
jsou k nahlénutí Směrnice
MŽP
— pro poskytování finančních prostř. v rámci Programu
péče o krajinu v roce 2000,
— na poskytování fin. prostředků v rámci Programu
drobných vodohospodářských
ekologických akcí v roce 2000,
— o poskytování fin. prostř.
v rámci Programu revitalizace
říčních systémů v roce 2000.
Nejpozdější termín pro předložení žádosti je 15. květen
2000. Správa CHKO Beskydy,
Rožnov pod Radhoštěm
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ZÁPIS DùTÍ DO OBOU MATE¤SK¯CH ·KOL
Zápis dětí do obou mateřských škol v Kunčicích
pod Ondřejníkem (MŠ Horní i MŠ Dolní) pro příští
školní rok 2000—2001 se bude konat 13. dubna
2000 od 13 do 15 hodin v budovách MŠ.
Ti rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek na
dítě do čtyř let, si mohou dítě zapsat do MŠ na 3
dny v měsíci.
Prosíme, aby všichni rodiče, kteří chtějí umístit
své dítě do MŠ v příštím školním roce, přišli k zápisu buď osobně do školky, nebo alespoň se telefonicky dohodli s příslušnou ředitelkou MŠ. Je to
velmi důležité z důvodu ekonomického zajištění
chodu školky pro školní rok 2000—2001. Přiveďte
i své děti mezi nové kamarády a kamarádky, budoucí spolužáky. Moc se na Vás těšíme.
Telefon: Mateřská škola Horní 850 062
Mateřská škola Dolní 850 185
Vedení obou mateřských škol

MATE¤INKA 2000
V Nymburku 12.—13. května 2000 proběhne jubilejní 5. ročník celostátního festivalu mateřských
škol a jejich tvořivosti „MATEŘINKA 2000.“ (2. ročníku v roce 1997 se zúčastnily i děti z naší MŠ
Dolní.) Co festival „Mateřinka“ znamená: svést dohromady co nejvíce malých i velkých, kteří si umějí
sami vymýšlet zábavu, dokáží si na druhé udělat
čas, umí naslouchat druhým a jsou ochotni pro ně
něco udělat. A to i navzdory pochybnému konzumnímu stylu života. Festival „Mateřinka“ se neustále
rozrůstá. 5. jubilejní ročník má 18 oblastních kol.
Mateřinka je zapsána do katalogu akcí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, má ambice stát
se pevnou součástí předškolní výchovy u nás. Účast
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na festivalu je akcí celostátního dosahu a účastnit se, znamená reprezentovat své město
či obec za hranicemi regionu.
Tuto výzvu na festival
přijala i naše mateřská
škola a přihlásila se do
oblastního kola ve Vrbně p. P. „Vrbenská mateřinka“ se konala 24. až
25. března 2000, kde vystoupilo více než 170
dětí z 22 MŠ celé okolní
oblasti. Bude záležet
pouze na porotě, které
2—3 MŠ postoupí do
celostátního kola přehlídky v Nymburku. Děti z tanečního folklorního souboru Dolňánek
při naší MŠ se předvedly
s pásmem „Ševci.“
Sešli jsme se v sobotu
25. března u MŠ již v 6
hodin ráno, odkud nás autobus vezl na dalekou
cestu. Dětem s baťůžky plnými smažených řízků,
sladkostí a dobrot, za veselého zpěvu, cesta rychle
ubíhala. Organizátorky nás velmi srdečně přivítaly
a po pódiové zkoušce se děti naobědvaly v místní
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MŠ Jesenická. Dlouhé čekání na odpolední vystoupení nám všem zpříjemnil veselý klaun. I když děti
tancovaly až pozdě odpoledne, vystoupení se jim
podařila a měly velký úspěch. Po závěrečné společné písni naše děti rozdaly všem přítomným upomínkové balíčky, které si s sebou přivezly. V každém
z nich byl barevný znak naší obce a malé perníkové
ševcovské boty.
Této akce jsme se mohli zúčastnit jen díky pochopení a finančnímu zajištění Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem, zejména pana starosty
Ing. Tomáše Hrubiše. Proto bychom chtěli touto
cestou poděkovat hlavně našemu panu starostovi
a také všem, kteří nám s touto náročnou akcí pomáhali. Ještě jednou moc děkujeme.
MŠ Dolní

MATE¤SKOU ·KOLOU ZNùLY HOUSLE
Zahrát dětem na housle přišla učitelka ZUŠ (nyní
v důchodu) paní J. Burianová. Děti si prohlédly hudební nástroj, pozorně vyslechly skladby vhodně
uvedené slovem, tleskaly jako na opravdovém koncertě. V závěru si s chutí za doprovodu houslí a klavíru (hru houslí doprovodila paní učitelka Z. Zelová) zazpívaly známé písně. S paní Burianovou se
děti rozloučily poděkováním a kytičkou.

PODùKOVÁNÍ

Nakreslila A. Telváková.

Odbor ASPV TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem a SRPDŠ při ZŠ v Kunčicích pod Ondřejníkem děkují všem sponzorům za příspěvky do
tomboly na společenských plesech pořádaných
těmito složkami.
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Z âINNOSTI MLAD¯CH HASIâÒ
V sobotu 11. března 2000 se naše družstvo zúčastnilo dalšího kola soutěže započítané do hry Plamen,
a to ve Starém Městě. Součástí soutěže byla hadicová štafeta a vázání uzlů. V tomto utkání se velmi
dobře umístili — na 2. místě (asi z 50 družstev). Pak
si prošli výcvikem na protiplynovém polygonu a na
trenažérech v tělocvičně hasičské školy ve Frýdku–Místku. Ochotní hasiči je provedli učebnami,
předvedli různé typy ochranného oblečení, přileb,
dýchacích přístrojů a ostatních pomůcek, se kterými se budoucí hasiči připravují na své povolání.
V garážích hasičského záchranného sboru jim
profesionální hasič vysvětlil typy aut, speciální vybavení a možnosti jejich využití.
Dobré umístění našich mladých hasičů nám dělá
velkou radost. Je za ním poctivý trénink, snaha spolupracovat, být dobrý kolektiv a vyhrávat. Proti
tomu stojí problém, se kterým se setkáváme,
a který nám velmi ztěžuje práci. Dovolte citaci jednoho vedoucího, s nímž plně souhlasíme — opsáno z Hasičských novin. „Představ si situaci, že trénujeme dlouho chystanou soutěž a záleží mně na
tom, aby děti obstály. Znamená to, že tedy musím
mít jejich potřebný počet. Samozřejmě, že děti nepřijdou z důvodu nemoci, ale až příliš často nepřijdou děti jen proto, že za přinesenou pětku ze školy
dostanou od rodičů zákaz mimoškolní činnosti.
Snažil jsem se rodičům tento jejich přístup vymluvit, ale některým marně.“
Možná, že tuto situaci znáte i ze sportovních oddílů, kroužků apod. Tyto situace nejsou vyjímečné.
Děti jsou trestány zákazem činnosti, kterou mají
rády a zároveň tím i celý oddíl, protože se nemůže
připravovat, či odjet na soutěž. Moc bychom prosi-
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li rodiče, kteří dávají svým dětem „zaracha“, aby
dobře zvážili, že připravovat děti k dobrým výkonům není práce lehká ani jednoduchá. A to se netýká jen vedoucích mladých hasičů.
Hasiči

BOHOSLUÎBY
Církve ãeskoslovenské husitské
v náboÏenské obci Kunãice p. Ondfiejníkem
v období velikonočních svátků
Květná neděle 16. 4. — 8.30 Kunčice p. Ondř.
Zelený čtvrtek 20. 4. — 17.30 Frenštát p. R., Orlovna
Velký pátek 21. 4. — 15.00 Kunčice p. Ondřejníkem
Bílá sobota 22. 4. — 17.00 Frenštát p. Radh.
Velikonoční neděle 23. 4.
— 7.45 Frenštát p. Radh.
— 10.00 Frýdlant n. O, Základní umělecká škola
Velikonoční pondělí 24. 4. — 8.30 Kunčice p. O.
První neděle po velikonocích 30. 4. — 8.30 Kunčice.
Přijďte s námi křesťansky oslavit hlavní církevní svátky!

BOHOSLUÎBY
¤ímskokatolické církve
v Kunãicích p. Ondfiejníkem o Velikonocích:
Zelený čtvrtek 17 h — bohoslužba ve farním kostele
— připomínka ustanovení mše svaté Pánem Ježíšem
Velký pátek 17 h — ve farním kostele proběhnou
obřady, při kterých vzpomeneme smrt Krista
Bílá sobota 18 h — ve farním kostele slavnostní
bohoslužbou oslavíme vzkříšení
Neděle velikonoční 9.30 h — farní kostel, 10.45
h dřevěný kostel mše svaté k oslavě zmrtvýchvstání
Všem farníkům a občanům přeji požehnané Velikonoce.
P. Karel Slíva, farář

OBECNÍ NOVINY

STRANA 10

P ro d e j n a D O Z A ✽ D O M OV – Z A H R A DA
Kunčice pod Ondřejníkem u Huťařství, tel. 850 022 nabízí:

široký sortiment zahrádkářských potřeb
a od 6. března 2000 rozšířila své služby
o sběrnu oprav obuvi (odvoz každé úterý),
čistírny a prádelny (odvoz každou středu).
Dále zajišťuje broušení nožů, nůžek a dřevoobráběcích
a kovoobráběcích nástrojů.
V prodejně můžete zakoupit také:
cigarety ❖ sudové víno (bílé i červené)
Prodejní doba:
pondělí 8—11, úterý—pátek 8—16, sobota 7.30—11 hodin

Hotel

****P R O S P E R Čeladná

nabízí své sluÏby:

❃ kadeřnictví ❃ pedikúra ❃ kosmetika ❃
nehtová ❃ modeláž ❃ masáže ❃ bazén ❃ sauna
❃ fit–centrum ❃
Nabízíme klidné prostředí a veškerý
komfort pro obchodní jednání, semináře,
školení, rodinné oslavy i rekreaci.
Objednávky všech služeb zajišťuje
recepce hotelu PROSPER
tel: 0658 / 684 660, 0658 / 675 310
e-mail: recepce www.hotel–prosper.cz
Hotel

R O S P E R Čeladná
****PVás
zve na

zvûfiinové hody
ve dnech 14.—16. dubna
…speciality z divoké kachny, jelena,
bažanta, kance, králíka…

AUTODOPRAVA – AUTOSLUŽBY – ČELADNÁ 75
DODÁVKOVÁ — do 1 tuny
NÁKLADNÍ — valník
— terénní sklápěčka do 6 tun
Přeprava veškerého materiálu včetně stěhování
s plachtou. Možno využití závěsu do 8 tun pro převoz
maringotek, včelínů, kompresorů a vleků.
Cena smluvní dle vzdálenosti, nákladu a terénu
7 dní v týdnu.
Objednávky na tel.: 0658/68 40 65, mobil: 0604/80 6211

JoŽa plastik
výroba technických nádrží ❖ septiků, vodoměrných
šachet ❖ jímek atd. ❖ výroba z plastu
tel./fax: 0656 / 74 50 94, mobil:0602 / 55 66 89, 76 01 30

DUBEN 2000

a interiérové
* zahradní
bazény
* příslušenství
bazénů
* zastřešení
sauny
* prodej na splátky
*
VLADIMÍR ŽÁRSKÝ
Sedlnice 179, 742 56 Sedlnice
tel./fax: 0656/745094, mobil: 0602/760130

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE IHNED!
krátkodobé půjčky k jakémukoli účelu až do výše 30 000 Kč
doba splácení je 14—50 týdnů
do 2 dnů doručíme peníze až domů
nepožadujeme ručitele
PROVIDENT FINANCIAL s. r. o.
28. října 59B, 702 00 Ostrava 2 – volejte zdarma 0800 160 150

Fa Strnadel Miroslav
Nádražní 138, Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 836 279, 835 772
LIKVIDACE ODPADU
PRODEJ paliv včetně dřevěných
briket a dřevěných kol ◆ štěrku, písku, drceného kameniva, strusky ◆ cementu,
vápna ◆ SBĚR ŠROTU
AUTODOPRAVA uzavřenou Avií do 3,5 t
sypkých materiálů sklápěcím návěsem 20 t

NOVÉ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ STÁTNÍ PODPORY
NEJLEVNĚJŠÍ ÚVĚRY PRO OBČANY I PODNIKATELE
NEJVÝHODNĚJŠÍ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
(velmi výhodné i pro ty, co již stavební spoření mají)
TEL: 0658 / 636 414
Robert Kupčík, Dolní 378,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
tel./fax: 0656 830207; 0603 255346

BROUŠENÍ A PRODEJ
DŘEVOOBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ
Brousíme: pilové kotouče celistvé, SK ❖ pásové pily + svařování ❖ hoblovací nože do 700 mm ❖ frézy na dřevo ❖
stopkové frézy ❖ vrtáky
Prodáváme výrobky: Freud Pilana Leitz Karned Norma
Prodáváme za ceny výrobce + 1—3 nabroušení zdarma
Naše cena za broušení je překvapivě nízká, o kvalitě se
přesvědčte sami — příklad: 60cm kotoučová pila za 80 Kč
Najdete nás ve Frenštátě p. R. pod náměstím u pekárny.

Kunčice pod Ondřejníkem 3. 4. 2000, ročník X, číslo 4/2000, 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

Pan prezident odvětil: „Já si z Vás také udělám
posla. Doneste vašim občanů za jejich pozdrav
můj dík. Kunčice já znám. Prohlédl jsem jsi ústav
Parmovice. Znám výletní místo u vašeho nádraží,
važte si toho!“

(Pokračování úryvku z připravované studie ke
150. výročí narození)
Podle almanachu výstavy můžeme usuzovat,
a zprávy o výstavě v tehdejším tisku to potvrzují,
že se v Brně odehrávala velkolepá přehlídka průmyslové vyspělosti, velmi dobrého odborného
a vysokého školství, obchodu a živnostenství
i kvetoucího umění mladého státu.

Starosta Antonín Pustka (1877—1960)
V roce 1930 k osmdesátým narozeninám TGM
usneslo se obecní zastupitelstvo poslati svému
čestnému občanu nějaký vhodný dárek, který by
skromné prostředky obce dovolily. Pomohl frenštátský básník Josef Kalus. V jeho hlavě se zrodil
nápad, který byl všemi přijat. „Opatřilo se pořádné vesnické perníkové srdce, značící zajisté lásku,
dostředu vložena pěkně vytištěná básnička, kterou složil sám Kalus.“
Výstava soudobé kultury v Brně 1928
Ústředí starostů vybralo tři desítky ze svých řad,
kteří byli úspěšní ve své práci a kandidovali již
více období, aby pozdravili pana prezidenta.
Spolu s nimi mu připravily ovace desetitisíce občanů, zejména školní mládeže. Pustka uvádí:
„Uvítání to patří bezesporně k těm nejkrásnějším
projevům lidským, které kdy starosta Kunčic viděl
a není s to výjev, kdy staří radostí plakali a mladí
radostí jásali, slovem vyjádřiti. Něco takového se
musí prožíti a viděti.“
Slavnostní uvítací projev byl svěřen starostovi
Ostravy Janu Prokešovi (čestný občan Kunčic — viz
výše). Následovala pak radostná povinnost každého z přítomných starostů krátce pana prezidenta
pozdravit. Starosta Kunčic ho oslovil takto: „Pane
prezidente, já jsem poslán z Kunčic pod Ondřejníkem a vyřizuji Vám ode všech občanů srdečný pozdrav a mnoho zdaru k Vaší činnosti.“

Josef Kalus. Fotografie Muzea Frenštát. p. R.

Valach ze všech nejlepšího stryka
edem tatíčka má Masaryka.
Z ludi vyrost mu jak v poli karafiát,
každý ctí ho, váží si ho, ze srdce má ho rád.
K osmdesátce svého tatíčka,
Kunčičani z pod Ondřejníka.

Datum i hodina průjezdu ve směru na Frenštát
byly předem známy a kunčická veřejnost, zejména
školní mládež, se na tento slavnostní okamžik připravovala. Žáci horní školy pod vedením paní učitelky Šlosárkové sestavili živý obraz, který tvořil
písmena TGM. Odpoledne kolem 17 hodiny se
svátečně oděné děti shromáždily před staniční budovou směrem do kolejiště a netrpělivě očekávaly
„Srdce vloženo do vkusné skříňky a odesláno.“
příjezd vzácného hosta. Těsně po 17. hodině
Že dárek došel k adresátovi potvrzuje novinová
zvláštní vlak pomaloučku projížděl nádražím
zpráva z té doby: „Kunčičani z pod Ondřejníka
a všichni přítomní na úsměvy a pozdravy pana
poslali panu prezidentovi pořádné vesnické srdce
prezidenta odpovídali máváním bíločervenými
z perníku.“
vlaječkami a voláním. Slavnostního okamžiku se
Historické prameny uvádějí celkem tři kontakty
zúčastnilo asi 120 dětí a kolem 30 dospělých osob.
T. G. Masaryka s naší obci. První a nejvýznamnější
Paní Ludmila Křenová–Mýlková (*1914), která
se uskutečnil v r. 1913, kdy ještě jako poslanec říšbyla tenkrát součástí živého obrazu a na fotograského sněmu navštívil protialkoholní ústav na
fii se dokonce po tolika letech poznala, vzpomíParmovicích (viz dále).
ná: „Tenkrát jsem chodila do 4. třídy horní školy.
Druhý byl zaznamenán ve středu 25. června
Na uvítání pana prezidenta jsme se ve škole peč1924; to již jako prezident měl projíždět zvláštlivě připravovali a strašně těšili. Avšak v onen
ním vlakem z Frýdlantu naším nádražím.
slavnostní den jsem nemohla jít do školy. Ne, neZajímavou vzpomínku na průjezd TGM Frýdlanbyla jsem nemocná, důvod byl úplně jiný. Naši mi
tem mi vyprávěla 90-ti letá babička paní Vlasta
Soukupová–Válková (*1910). V roce 1924 navštětotiž přikázali, abych s tetou Kristou odvedla naši
vovala poslední ročník klášterní měšťanské školy
kozu ke strýčkovi do Frýdku. Šly jsme pěšky, jak
ve Frýdlantu n. O. Vedením školy byla vybrána
jinak, skoro 20 km tam a zase zpátky. Kvůli koze
spolu s dcerou frýdlantského starosty, aby na
jsme nemohly jít příliš rychle a ta se nám co chvínádraží uvítala pana prezidenta. Vlasta měla přeli ještě „šprajcla“. No a já musela být v 5 odpodat kytici a spolužačka přednést krátkou uvítací
ledne zase zpátky. Nakonec jsem vše v pohodě stibásničku. Když se však setkaly tváří v tvář
hla a zaujala své určené místo mezi spolužáky na
s panem prezidentem v okně pomaloučku jedouvrcholu písmene G.“ Stejné svědectví podává
cího vlaku, „kamarádka trémou ani nehlesla,
i František Klimša (*1916).
slůvko z ní nevypadlo. Tak jsem musela situaci zaVe Frenštátě byl na ověnčeném nádraží bouřlichraňovat já, “ dodává babička Soukupová. „Nevě přivítán nadšenými zástupy Frenštačanů. Slavbojácně jsem panu prezidentovi vtiskla do ruky
nostní uvítací projev přednesl náměstek starosty
připravenou kytičku a sevřela jeho pravici, kterou
města Fr. Kaděra a po básni, recitovanou žákyní
jsem pevně držela a šla pomalu s jedoucím vlaB. Němcovou, věnoval prezidentu Osvoboditeli
kem pěkný kousek cesty.“
album svých dřevorytů tenkráte čtrnáctiletý žák
měšťanské školy, pozdější akad.
malíř a grafik, národní umělec
Antonín Strnadel. Plánovaná zastávka byla velmi krátká, přesto
pan prezident vystoupil z vlaku
a zasedl k připravenému stolu
před kolejnicemi a podepsal se do
pamětní knihy.
Třetí cesta pana prezidenta přes
naši obec se uskutečnila ve čtvrtek 5. července 1930.
„Jeho vlak volně projížděl
z Frenštátu přes Kunčice směrem
na Těšínsko,“ píše nezávislý měsíčník Moravský východ. „Tehdy jej
přišly pozdravit na nádraží krojované spolky, mládež a početné
obecenstvo. Žel, že pro jiné dispozice se tenkrát pan prezident
u nás nezastavil.“
Dosud mezi námi žijí občané,
kteří na tu slávu vzpomínají. ShroKunčické děti očekávají průjezd pana prezidenta 25. června 1924. mažďovali se v malých skupinkách
podél tratě počínaje úsekem nad
Foto z archivu ing. J. Folfrechta

Parmovicemi až k nádraží. Vlak projížděl zatáčkami kunčického Semmeringu (tak nazval krásnou
scenérii tratě mezi Frenštátem a Kunčicemi v projevu na vernisáži výstavy výtvarných prací kunčických dětí v prosinci 1971, která se konala v Kulturním domě ve Frenštátě, frenštátský spisovatel
a bývalý kunčický učitel František Horečka) velmi
pomalu a pan prezident s úsměvem kynul mávajícím skupinkám.
Paní Skřinská — Řezníčková — tenkrát desetiletá Pavlínka — vzpomíná: „Chodila jsem do Sokola. Čekali jsme v sokolských krojích na kunčickém
nádraží — bylo nás dosti hodně — a vytvořili jsme
symbolická písmena T G M.
Druhá žijící účastnice události paní Štěpánka Krkošková — Uhlářová byla o něco mladší, navštěvovala 1. třídu, a s dojetím vzpomíná na velmi
obětavou cvičitelku Sokola paní Vlastu Henčlovou, která s nimi živý obraz nacvičovala. Vlak pomalu projížděl stanicí a pan prezident všem přítomným mával.“

Valašsko a alkohol
Smutný obrázek rodinný…
Muž sedí zdrcen a rval by si vlasy hanbou. Opovrhuje sebou samým a svou vášní a přece nemá
dosti síly, aby se vzchopil a začal nový život.
Žena chodí po světnici s očima od pláče zarudlýma a pohlíží na muže s trpkostí. Co se ho naprosila, co se naplakala, i na kolena před ním
klekla a úpěla, by nechal pití, jež přivede celou
rodinu do záhuby. Muž dojatý prosbami jejími sliboval, ale na druhý den přišel domů zase opilý.
Děti dívají se zaraženě na rodiče. Už dávno neviděli rodičů se zasmáti, naopak, jen jejich hádky
a výčitky musejí poslouchati, při nichž je té děcké
drobotině často do pláče.“
„Proč nejde otec do práce? Proč odnesli cizí lidé
divan a židle a obrazy? Proč někdy ani nevečeříme?“
Tak se ptají ubohé dětičky a nikdo jim neodpovídá.
Bída klepe na dveře a původce toho všeho —
nešťastný otec, vášní své zaprodaný, nemá dosti
silné vůle, aby nechal pití lihovin. Tak hynou hospodářsky, mravně a tělesně celé rodiny a celé vesnice. Pijáctví řádí mezi rolnictvem, inteligencí,
dělnictvem — neušetří žádného věku, žádného
stavu a nečiní rozdílu v pohlaví.
To je ukázka jednoho z mnoha emotivních
textů, tentokrát z pražského měsíčníku Květy
lásky od Bedřicha Konaříka (viz dále). Podobnými
slovy a osudy uváděl své četné protipijácké brožury, články v novinách, časopisech a jiných tiskovinách té doby. Někdy použil i beletristickou
formu v krátkých povídkách a fejetonech, které
vycházely zejména v Ochraně lidu (viz dále).
Skutečně, používání alkoholu v té době nabývalo značných rozměrů a stále častěji přecházelo
v každodenní konzumaci, v nezřízené pití. Alkohol lidi morálně deptal, rozvracel rodinný život
a pijáci se stávali těžkým břemenem nejen svých
rodin, ale celé obce, alkoholismus byl prokletím
tehdejší společnosti.
Nebylo vzácností, že nadměrnému pití alkoholu

Rodina alkoholika
holdovali lidé vzdělaní — učitelé, lékaři i duchovní. Nic neobvyklého to nebylo, dokonce to v mnohém odpovídalo jejich způsobu života. Naopak,
občasné opilecké stavy patřily k běžnému životu
velké části obyvatelstva v té době.
„Ach to naše Ostravsko!“ píše v časopise Ostravský kraj kunčický farář Augustin Konařík.
„Může býti na světě kraj, kde by pijanství ještě
hůře řádilo než zde, jak mezi dělnictvem, tak
i mezi venkovským obyvatelstvem naším. Jak
málo dosud se proti tomu děje z kterékoliv strany bez výjimky! Začneme? Byl by již nejvyšší čas.“
Masaryk údajně na popud spisovatele a šiřitele
česko–slovenské vzájemnosti a dávného svého
přítele Karla Kálala, který byl také učitelem ve

Karel Kálal (1869—1930).
Fotografie Muzea Frenštát p. R.

Frenštátě, přistoupil ještě před válkou k úplné abstinenci. Však také ve svých předvolebních vystoupeních hovořil velmi často proti alkoholismu,
kterým se těžce zmítal náš kraj.
Ve Vsetíně v r. 1907 prohlásil: „Valachy nepobili po Bílé hoře žoldnéři, zato hrabě Illésházy (majitel vsetínského panství 1653—1689), když v r.
1663 nutil obce povinně odebírat ze své palírny
kořalku. Kdo příslušný kontingent nevybral,
musel zaplatit suchou daň. Odtud to prokletí alkoholismu na Valašsku, neboť komu by se chtělo
platit, co může propít?“ (3)

Bratři Konaříkové. Vlevo Augustin, vpravo Bedřich
Státní aparát se problémy alkoholismu nezabýval, byly mu lhostejné, natož aby se je pokoušel
řešit. „Co se týče záchrany pijáků, seznalo se,“
říká B. Konařík na III. rakouském protipijáckém
sjezdu v Solnohradech, „že jsme pozadu za Německem.“ Útočil na vládu, „že přenechává všecku
starost jen spolkům soukromým, sama v té věci
nečiníc ničeho!“ Myslím, že mnohem důležitější
byl pro stát ekonomický efekt z prodeje lihovin.
Jeho bratr Augustin Konařík na protialkoholním
kongresu v Miláně v r. 1913 zase říká: „Stát, země
i obce mají z daní lihovin ohromné příjmy, ale na
propagandu střídmosti a na záchranu pijanů nevěnuje se z toho takřka nic, což je ovšem křiklavou nesrovnalostí! Pro takové povinnosti u nás
není smyslu ani porozumění.“ Situace byla velmi
vážná a neudržitelná. Nebyla však lhostejná
všem. Naštěstí se našli lidé, kteří k osudu alkoholiků a jejich zubožených rodin nebyli nevšímaví
a laxní a byli pevně odhodláni pomoci.

Protialkoholní ústav na Parmovicích
„Ideálem, zbudovati první českou útulnu pro léčení a nápravu alkoholiků zabýval jsem se již jako
posluchač teologické fakulty, studuje intenzivně
alkoholismus a jeho léčení v cizině. Ideál tento
však uhasínal ve mně po ukončení studií a sice pro
jiné práce spolkové i literární. Probudil se ve mně
znova, když jsem založil odbor abstinentního
svazu v Prostějově.“ Píše B. Konařík, který tam nastoupil jako kaplan u Karla Dostála — Lutinova.

„ Jednou z prvních prací tohoto odboru bylo podati petici na moravský zemský sněm, a sice o subvenci na léčebnu, jejíž plány podrobné jsme předložili. Ve své naivnosti jsem myslil, že subvence jen
se pohrnou, zvláště když jsem zvěděl, že zemský
výbor moravský se tímto plánem už dlouho zabývá. Výsledek petice však bylo velké zklamání.
Oznamujeme Vám, že sněmovna přešla přes Vaši
petici k dennímu pořádku. Tedy zamítá se.
Co nyní? V abstinenčním odboru měl jsem členy
sice nadšené, rozumné, ale chudičké, kteří ani
majetkově ani společensky mnoho neznamenali.
Do takového podniku jsem se tedy s nimi pouštět
nemohl.“
Dále poznamenává: „Nezbylo, než založit nový
spolek, v jehož výboru by zasedali lidé vlivní.
V lednu 1910, hlavně na rady bratra pátera Augustina, založil jsem s p. komisařem Fabiánem
„Křížový spolek pro zřízení a udržování léčebny
pro alkoholiky“, jenž měl býti článkem velkého
mezinárodního abstinentního svazu křížového.
Toto sdružení si vytýčilo šířiti na Moravě úplnou
zdrženlivost ode všech lihových nápojů a léčiti
ubohé oběti pijáctví. Ze stanov
spolku, které byly schváleny ve
středu 19. ledna téhož roku, vyzařuje upřímná snaha pojmenovat a odsoudit příčiny zhoubného stavu a hlavně obětem co
nejrychleji začít pomáhat. Spolkovým odznakem byl zlatý kříž
v modrém poli. Nejvážnějším
a přímo stěžejním úkolem bylo
zřízení a udržování léčebny pro
alkoholiky na Moravě po vzoru
léčeben jiných států (Švýcarsko,
Anglie, USA, Německo aj.). V sa- Odznak „Křímotném Rakousko– Uhersku ta- žového spolkové zařízení dosud nebylo.
ku“ — zlatý
Prvním předsedou byl zvolen kříž na modprostějovský lékař MUDr. Franti- rém pozadí
šek Vavrouch a jednatelem
pater Bedřich Konařík.
Není pro nás bez zajímavosti, že Křížový spolek
se rozhodl léčebnu vybudovat u nás ve Velkých
Kunčicích. Rozhodující bylo nádherné a klidné
prostředí naší obce uprostřed Beskyd, stranou civilizačního ruchu a zároveň s dobrým železničním
spojením. V krajině, o níž se světoznámý český cestovatel Enrique Stanko Vráz vyslovil, že patří
„mezi nejroztomilejší kouty světa“.
Nepochybně přispěla k tomu i ta skutečnost, že
zde byla na Parmovicích objevena vhodná budova, kterou Křížovému spolku doporučil tehdejší
velkokunčický farář pater Augustin Konařík, také
člen spolku, bratr tajemníka a pozdějšího ředitele léčebny patera Bedřicha Konaříka.
(3) O. Šuléř: Valašský poslanec T. G. M.
(Pokračování příště)
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