KVĚTEN 2000

Měsíc květen má opravdu
výstižný název, louky zářící
stovkami žlutých pampelišek
a stromy obsypané květy dodávají slavnostní náladu
všem jeho svátečním dnům.
Prvního května slavíme Svátek práce, 5. května je zapsán
jako významný den kdy si
připomínáme Květnové povstání českého lidu a zároveň
osvobození naší obce, 8.
května vzpomeneme 55. výročí osvobození od fašismu.
Nezapomínáme ani na
všechny maminky a jako
přání k jejich svátku, který
oslavíme 2. květnovou neděli, jim posíláme následující
řádky.
— redakce —

Matčina láska je jako kruh, nemá začátku a nemá konce.
Směřuje stále vpřed a s ní se kruh rozpíná a obklopuje každého,
kdo se ocitne v jeho blízkosti. Zahalí nás jako ranní mlha, zahřeje
jako polední slunce a přikryje jako pokrývka z večerních hvězd.
Láska matky je jako kruh, nemá začátku a nemá konce.
Art Urban
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Setkání dříve narozených
Opět připravujeme společné setkání s důchodci,
které se letos uskuteční již tradičně v květnu v sále
na Huťařství.

Setkání se uskuteční
v pátek dne 26. května 2000 ve 14 hod. na Huťařství,
srdečně zveme všechny, kteří dosáhli k 31. 12. 1999
starobního důchodu (nikoliv předčasného nebo invalidního) a mají trvalý pobyt v Kunčicích pod
Ondřejníkem.
Jelikož není v našich možnostech získat zcela
úplný seznam starobních důchodců, prosíme Vás
o následující spolupráci:
ten, kdo přijme naše pozvání, ať vyplní níže otištěnou pozvánku a zašle ji do 15. května 2000 na
obecní úřad. Prosíme Vás o dodržení výše stanoveného termínu odevzdání.
Samostatné pozvánky nebudou rozesílány.
Děkujeme a na Vaši účast se těšíme.
Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti
———————— zde odstřihněte ———————
✃
Pozvání na setkání s důchodci
Zúčastním se setkání s důchodci 26. května 2000
Jméno(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
............................................
............................................
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci květnu oslaví
svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:
87 let
87 let
84 let
84 let
82 let
75 let
70 let
70 let
60 let

Marie Štůralová
Marta Blažková
Robert Michna
Oldřich Šrubař
Anna Kokešová
Ladislav Zeman
Emil Cochlar
Věroslava Hromková
Jana Večerková

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

Vítání občánků
Dne 29. dubna jsme slavnostně přivítali do svazku naší
obce tyto občánky: Miroslavu
Čajánkovou, Patrika Píchu,
Jana Pavlitu, Kláru Toflovou
a Daniela Blablu.
— obecní úřad —

Oznámení
❖ Dne 14. dubna 2000 byl nalezen svazek klíčů
na silnici poblíž Obecního úřadu v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Majitel si je může vyzvednout na
obecním úřadě u paní Holušové.
❖ Zároveň upozorňujeme občany i chataře, aby
pamatovali na vývoz svých žump a septiků.
— obecní úřad —

............................................
............................................
Počet celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

☞☛ obecní
Poděkování.

Výsledky sběru
nebezpečného, velkoobjemového odpadu a železného šrotu budou zveřejněny v dalších obecních
novinách.
— obecní úřad —

úřad informuje ☛☞

Dne 5. března 2000 proběhlo v sále na Huťařství maškarní dětské odpoledne. Dle
účasti a veselého reje dětí předpokládáme, že „karneval“ splnil svůj úkol a náš cíl — připravit dětem radost. Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří nám svými dary pomohli připravit bohatou tombolu. Odměnou i jim může být radost všech našich dětí. Těšíme se, že i nadále neporušíme tradici dětského karnevalu a příští rok se zase sejdeme na Huťařství.
Výbor ČČK
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ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem informuje
JARO
Ptáci zpívají o sto šest
a louky začnou krásně kvést.
Sluníčko se na svět směje
a každého přitom hřeje.
Už se těším na prázdniny,
na louky a na maliny.
Budu ležet u vody
a užívat přírody.
Marek Borák, 3. tř.
❊
MŮJ KAMARÁD
Kocour černý, chlupatý
kožíšek má huňatý.
Chytne myšku, zamňouká si
a na mlíčku pochutná si.
Kocourka má každý rád,
je to prima kamarád.
Bílé ouško, černý nos —
kocourek je hbitý dost!
Tomáš Daníček, 3. tř.

Výsledky mezinárodní
matematické soutěže
pro žáky 4.—9. roč. ZŠ –
„Matematický klokan
2000.“

7. tř.:

Nejlepší řešitelé dle kategorií:

8. tř.:

1. Jana Čechová
2. Roman Oprštěný
3. Karolína Křenková

9. tř.:

1. Miroslav Pavlásek
2. Markéta Klímková
3.—4. Natálie Petrovská
Monika Závodná

Kadet (8. a 9. tř.)
soutěžilo 38 žáků

Klokánek (4. a 5. tř.)
soutěžilo 43 žáků
4. tř.: 1. Jakub Křenek
2. David Ondryáš
3. Václav Telvák
5. tř.: 1.—2. Marek Cochlar
Miloslav Hrdý
3. Petr Lazar
Benjamín (6. a 7. tř.)
soutěžilo 44 žáků
6. tř.:

1. Kristýna Magnusková
2. Andrea Pilmajerová
3.—5. Veronika Adámková
Lukáš Klimša
Ladislav Michna

1. Cyril Hrubiš
2.—3. Jana Kotková
Adam Marek

Jak vypadá naše škola po
dvaceti letech se může
přesvědčit veřejnost v pátek
dne 25. května v odpoledních hodinách, kdy budou
dveře ZŠ otevřeny dokořán.
(Bližší informace na plakátech a pozvánkách.)
Vedení školy

První dubnový týden probíhal na škole ve sportovním duchu. Organizátoři (vlastně organizátorky) z 8. tř. se postarali o uspořádání soutěže v přehazované pro své spolužáky na II. stupni. Přehazovaná má podobná pravidla jako odbíjená. Je velmi
rychlá a zajímavá. Taková byla po celou dobu soutěže. Vítězně z ní vyšlo družstvo 6 děvčat z 8. třídy,
které porazily ve finálovém utkání 6 chlapců z 9.
třídy. Na třetím místě se shodným počtem bodů se
umístili chlapci a děvčata ze 7. třídy.
Místo medailí se rozdávali velikonoční zajíčci.

cházková a Markéta Závodná. Z 13 soutěžících hlídek vybojovali 3. místo.
Hlídka II. stupně byla sestavena z žáků 8. a 9. tř.
Jana Čechová, Karolína Křenková, Lenka Vávrová,
Monika Závodná a Petr Tureček. Mezi 19 hlídkami
obsadili 6. místo. Obě hlídky postupují do okresního kola soutěže, které se koná 29. dubna.
Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Také v minikopané jsme dobří

uspořádala ve čtvrtek 13. dubna 6. třída pro
všechny, kdo mají rádi svůj rodný jazyk. Recitační
soutěže se zúčastnili žáci 6. — 8. třídy.
1. místo si vybojovala Veronika Adámková ze 6.
třídy, na 2. místě se umístily Martina Grebíková
a Andrea Pilmajerová ze 6. tř. a na 3. místě pak
Adéla Parmová a Martin Dobiáš ze 7. tř.
V kategorii 8. a 9. tř. získala 1. místo Jana Čechová
z 8. třídy. — Blahopřejeme.

Hosty naší školy byla dvě družstva žáků ze Starých Hamer. Čtyři družstva žáků 2.—5. tříd hrála
s chutí a bojovala ze všech sil. Nejlepšími střelci
turnaje byli Lukáš Štefek a Marek Uřinovský, oba
žáci 5. tř. ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem. Družstva ze
Starých Hamer obsadila 1. a 3. místo, domácí hráči
2. a 4. místo.
V obvodním kole vybíjené ve Frýdlantě nad Ostravicí. se nám už tak nedařilo — z pěti družstev
žáků 4. a 5. tříd jsme byli pátí — družstvo však zaslouží pochvalu za snahu a čestnou hru.
Hlídky mladých zdravotníků I. a II. stupně se ve
dnech 10. a 11. 4. zúčastnily obvodního kola soutěže ve Frýdku–Místku.
Hlídku I. stupně tvořili žáci 5. tř. Lucie Gachová,
Miloslav Hrdý, Petr Lazar, Adam Muras, Tereza Pro-

Odpoledne plné poezie

Pizza 2000
s nápadem upéci co nejchutnější PIZZU 2000 přišli žáci 9. třídy, kteří zorganizovali soutěž pro své
kamarády od 6. do 9. roč. Ve cvičné kuchyni se nejlépe dařilo smíšenému družstvu 9. třídy, 2. místo
obsadilo družstvo 7. třídy, chlapci a děvčata navíc
získali cenu diváka, na 3. místě se umístili soutěžící ze třídy šesté.
Vedení školy
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Duben v mateřské škole Horní

Gymnastické přebory

Brouček — kroužek malých ochránců přírody na
mateřské škole Horní se činil, protože v dubnu
měla Země svátek. Za odborných rad pana J. Ryšky
děti
— přesadily trs sněženek z místa, kde by byly zašlapány,
— vyčistily u lesíka tůňky v potůčku zvířátkům
k napájení,
— vysadily předpěstované kaštany,
— pomáhaly s úklidem na školní zahradě i před
mateřskou školou.

Dne 6. dubna 2000 se uskutečnily místní gymnastické přebory žáků odboru ASPV (Asociace sportu
pro všechny). Zúčastnilo se 36 žáků a žaček a přes
60 diváků — rodičů i dalších příznivců našeho odboru. Děti byly podle věku rozděleny do pěti kategorií a předváděly své sestavy na hrazdě, koze,
gymnastickém páse, kladině, kruzích, které s nimi
pečlivě nacvičili cvičitelé J. Poledníková, I. Řezníčková, Zd. Křenková, Z. Šigutová, V. Majerek. Úroveň
cvičení byla velmi dobrá, za což cvičitelům patří
vřelý dík.
Umístění:

Naše Velikonoce
Velikonoční zajíček pozval děti i rodiče na tvořivé
velikonoční odpoledne. Děti uvítaly zajíčka i všechny přítomné zpíváním a přednášením o jaru, s rodiči potom zdobily velikonoční kraslici. Za práci je
zajíček odměnil čokoládovou pomlázkou.
V hale mateřské školy vznikla krásná výstavka
kraslic, která i v dalších dnech poutala pozornost
svou pestrostí a nepřeberností nápadů, připomínala tvořivou atmosféru a radostné chvíle, které prožily děti se svými blízkými v předvelikonočním odpoledni.
Vedení mateřské školy Horní

Předškolní žákyně
1. Pavlína Štulcová
2. Karolína Vyroubalová
3. Gabriela Mynářová
Mladší žákyně I.
1. Hana Poledníková
2. Michaela Řezníčková
Mladší žákyně II.
1. Denisa Rybářová
2. Kristýna Vyroubalová
3. Erika Bartoníčková
3. Monika Ondruchová

Starší žákyně I.
1. Petra Šigutová
2. Eliška Střálková
3. Markéta Petrovská
Starší žákyně II.
1. Veronika Svobodová
Chlapci A:
1. Martin Křenek
2. Michal Majer
3. Tomáš Daníček
Chlapci B:
1. Lukáš Daníček
2. Tomáš Nevřiva
3. Martin Krkoška

Okresních přeborů, které hned následovaly v sobotu 8. dubna se zúčastnilo 6 chlapců a 9 děvčat.
Do regionálního kola (krajského) postupuje Jan
Křenek, Michal Majer, Veronika Svobodová.

Srdečně všem statečným a úspěšným blahopřejeme a za rok na soutěži opět nashledanou!
Výbor ASPV při TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem

Koupíme starší dům se zahradou.
tel.: 0656 / 83 85 40
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
ve Valašském Meziříčí Vás srdečně zve na

výstavu kompenzačních pomůcek
pro sluchově postižené, která se koná
v úterý 23. května 2000 od 9 do 13 hodin
na Okresním úřadě ve Frýdku–Místku.
Poradenské centrum neslyšících a nedoslýchavých
Valašské Meziříčí

AUTODOPRAVA – AUTOSLUŽBY – ČELADNÁ 75

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

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
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Svatý Florián — patron hasičů
Kdo byl tento lidový světec, kde žil a kde trpěl?
Mnohé legendy o Floriánově životě mají toto pravdivé jádro. Florián přišel na svět v druhé polovině 3.
století poblíž Vídně. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Když vypuklo za císaře Diokleciána na počátku 4.
století kruté pronásledování křesťanů, bylo i v Noriaku zatčeno 40 křesťanů a uvrženo do žaláře. Florián,
praktický křesťan, chtěl pomoci nešťastným a plánoval jejich tajné vysvobození. Při pokusu dostat se do
žaláře byl však rovněž zatčen. Když Florián odmítl
obětovat bohům a ani nebyl ochoten odpřisáhnout
zapření víry, byl krutě mučen. Nakonec mu pověsili
na krk mlýnský kámen a svrhli jej do Ennsu.
Legenda říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vdova jménem Valerie schovala Floriánovo tělo a pochovala ho na svém statku. V 8. století
postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka
kanovnický klášter sv. Floriána u Lince.
Floriánův patronát proti nebezpečí ohně není příliš
starý. Až do 15. století byli patrony proti ohni sv. Vavřinec a Agáta. Pravděpodobně se pak stal Florián patronem, protože byl usmrcen ve vodě a vodou se hasí
oheň. V dnešní době je sv. Florián hlavním patronem
proti nebezpečí ohně, je však vzýván i jako patron jinými skupinami (kominíků, sládků, bednářů, hrnčířů, kovářů, mydlářů a při spáleninách). Nepatří však
ke klasickým 14 pomocníkům.
Florián je vzýván i při nebezpečí požárů ve světě
i v přeneseném slova smyslu, což ukazuje pořekadlo
(volně přeloženo): „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích
a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“
(Podle knihy Rok se svatými, Schauber–Schidler)

U příležitosti svátku našeho patrona si vás, spoluobčany, dovolujeme pozvat na
společnou vzpomínku na zemřelé bratry hasiče.
Mše svatá bude sloužena v kostele sv. Maří Magdaleny 7. května 2000 v 9.30 hodin.
Hasiči

Pozvání
Farní úřad a rada starších Církve československé
husitské v Kunčicích pod Ondřejníkem oznamují
věřícím i občanům, že letos v květnu nás navštíví z titulu své biskupské funkce sestra Mgr.
Jana Šilerová, kterou jsme znali jako zdejší farářku v letech 1983—1984.
Všechny, kdo na ni rádi vzpomínají a chtějí se s ní
osobně setkat, zveme na bohoslužby v neděli 21.
května 2000 v 8.30 hodin.
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
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FAGOFREN
ZD. ŠMAJSTRLA,
KOPANÁ 806

744 01 Frenštát pod Radhoštěm
nabízí: 1 kg pohanka lámanka = 34,— Kč
1 kg pohanka kroupa = 36,— Kč
1 kg pohanková mouka = 28,— Kč
1 kg pohanková krupice = 28,— Kč
1 ks pohankový čaj = 10,— Kč (cca 200 g)
1 kg POHANKOVÝ ŠROT= 2,50 Kč

Pohankové pol‰táfie a podu‰ky
Anna Šmajstrlová, Kopaná 1635
744 01 Frenštát p. Radhoštěm, tel.: 0656 835448

Návod k použití: pohankové polštáře a podušky
jsou určeny k sezení, relaxaci, fyzická a duševní
cvičení. Pohankový polštář je nezbytnou pomůckou pro osoby, které trpí chorobami, neboli bolestmi krční páteře. Jednoduchá údržba. Podušku
a polštář je možno tzv. vakuově vysát vysavačem
(např. vysavač Rainbow nebo Wax).
Upozornění:
neprat, nenahřívat v mikrovlnné ani jiné troubě.
Rozměry: Marek — 70 ´ 45 cm
Samyc — 42 ´ 32 cm
Bobek — o cca 40 cm ´ výška cca 8 cm
Relax — o cca 16 ´ 40 cm
Firma Jurek S+R oznamuje všem našim občanům,
že od 10. května 2000 bude zahájen po adaptaci

provoz prodejny smíšeného zboží
v budově kina u nádraží.
Tímto zveme všechny naše občany k návštěvě
této naší nové provozovny.
Firma S+R Stanislav a Radim Jurkovi
N A B Í D K A

P L Y N O S E R V I S U

Máte problémy s kotlem?
Teče Vám málo teplá voda?
Zarůstá Vám kotel vodním kamenem
nebo vápencem?
Potřebujete provést prohlídku, vyčištění
nebo opravu?
Čekáte dlouho na opraváře
nebo nejste spokojeni se servisem?
Nabízím Vám: ❖ opravy do 12 hodin
❖ opravy 24 hodin denně
❖ služby o sobotách a nedělích
❖ rychlou a poctivou práci
❖ značkový odborný servis
Zkuste si zavolat: tel. 0603 81 68 47

Plynoservis Jiří Kovalský, Veřovice 361
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PROGRAM DOMU KULTURY
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ČERVENEC
Kulturní léto — náměstí Frenštát pod Radhoštěm.

květen—prosinec 2000

1. července Rožnovanka
10— 12 hod. Náměstí ve Frenštátě p. R.

KVĚTEN
6.—7. května SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK
VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
6. května 10—12 hod.
Náměstí — prezentace Cimbálových muzik
6. května 14—18 hod.
Kino — přehlídka cimbálových muzik
6. května 20 hod.
Dům kultury — Bál muzikantů Valašského království
7. května Dům kultury
Seminář o cimbálových muzikách

8. července Cyrilo–Metodějský jarmark
Vystoupí FCM Radegast
Náměstí Frenštát p. R.

18. května JARO S TANCEM A PÍSNÍ
15 hod — přehlídka dětských souborů z Frenštátu a okolí — velký sál Domu kultury

1.— 3. září Frenštátské slavnosti
Náměstí, Dům kultury Frenštát pod Radhoštěm.

31. května KÁCENÍ MÁJE
15.30—17.30 hod. Sedmikvítek, soubor Radhošť
Náměstí Frenštát pod Radhoštěm.

8. července — 11. července
Pojízdný kinematograf
15. července
Městský dechový orchestr Kopřivnice
10— 12 hod. Náměstí ve Frenštátě p. R.
SRPEN — 19. srpna Gulášovky
ZÁŘÍ

14. září Martin Kasík — klavírní koncert
frenštátského rodáka
Kino Frenštát pod Radhoštěm.
21. září Spirituál kvintet 19 h Kino Frenštát p. R.

ČERVEN

ŘÍJEN

3. června 20 let souboru SEDMIKVÍTEK
Kino Frenštát pod Radhoštěm.

19. října HAIR — koncertní verze jednoho z nejslavnějších muzikálů — 19 hod. Velký sál Domu
kultury

7. června Koncert JAROMÍRA NOHAVICI
19 hod. Velký sál Domu kultury

LISTOPAD

8. června Koncert žáků hudebních kurzů
15 hod. Velký sál Domu kultury
24. června Zahájení kulturního léta
10—14 hod. Náměstí Frenštát pod Radhoštěm.
10—13 hod. Vystoupí dětské soubory nejen
z Frenštátu
13—14 hod. Dechový soubor ZUŠ Frenštát p. R.
29. 6. Brian Wright, Jarmila Chaloupková
18 hod. koncert vážné hudby
Kino Frenštát pod Radhoštěm.

11. listopadu Martinský trh Náměstí Frenštát p. R.
11. listopadu Krmášová zábava
Velký sál Domu kultury
25. listopadu Festival etnické a alternativní hudby
KOŘENY — Dům kultury
PROSINEC
11.—16. prosince VELKÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Dům kultury
ING. PAVLA SOCHOVÁ, DRAMATURG DOMU KULTURY

Ještě nevyužíváte výhod stavebního spoření? — Výnosy se státní podporou 14 %
Potřebujete rychle levný úvěr? Pro úvěr stačí vložit 20%
Využijte ještě do poloviny června výhodných podmínek pro uzavření penzijního připojištění — 3 roky spořit
a do 50 let. Po této lhůtě bude již jen — spořit nejméně do 60 let a nejméně 5 roků.
Poradenskou i obchodní službu vám poskytneme, když:
navštívíte oblastní pracoviště Raiffeisen stavební spořitelny, Havlíčkova 31, Frenštát pod Radhoštěm.
nebo zavoláte na tel.: 0656 / 83 10 01, 83 55 66 (9—17 hod.) nebo 0656 / 85 03 39 (19—21 hod.)
Ludmila Knapková, oblastní referentka
Kunčice pod Ondřejníkem. 28. 4. 2000, ročník X, číslo 5/2000, 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
(Pokračování úryvku z připravované studie ke
150. výročí narození)

Budování léčebny
Ze zprávy pro c.k. místodržitelství v Brně ze dne
30. června 1910 vyjímám: „Poloha ústavu je vzácná. Pokud jsme seznali cizí léčebny (a Bedřich Konařík jich v zahraničí navštívil několik — pozn.
autora), žádná se nemůže vykázati tak nádhernou scenérií, tak příznivými podmínkami ku
svému prospívání jako naše budoucí léčebna ve
Velkých Kunčicích. Usedlost je vzdálena od vesnice, komunikace s městem a lékaři výborná, dráha
v místě, hojnost vody, dlouhý potok, rybníčky,
prameny sirnaté vody atd. Zkrátka ideální místo
pro naše léčebné podmínky."
Statek s budovami č.p. 48, kde byl zároveň vesnický zájezdní hostinec, pozemky a lesy, vše o celkové rozloze 43 ha, patřil Janu Parmovi — frenštátskému podnikateli. Nemovitost byla spolkem
zakoupena za 48 000 K. Dobrodinci, hlavně pak
šlechta a příznivci myšlenky doslova odevšad, po-

čali přispívati, a tak byl vytvořen základní kapitál
k výstavbě a přestavbě objektu na protialkoholní
léčebnu — abstinenční ústav — první svého
druhu v zemích Českého království v Rakousko–Uhersku.
Bedřich Konařík v jednom z časopisů zveřejňuje
jména hlavních sponzorů. „Pomocí milodarů knížete Jana z Lichtenštejnů, arcibiskupa Dr. Bauera,
bratří Wichterlů, Karla hrab. ze Seilernu, Frant.
hrab. Seilerna, továrníka Bumbaly, pí. Vrtalové aj.
a úvěrem u pí. hraběnky Karly Seilernové, barona
Vl. Pražáka, rakouského spolku protipijáctví, křížového rakouského spolku a peněžních ústavů
podařilo se nám statek zakoupiti.
Poněvadž jsme viděli, že na stavbu velkého sanatoria není pomyšlení, chtěli jsme aspoň starou
budovu adaptovati v menší účelnou léčebnu.“
Předsedou Křížového spolku na rok 1911 byl
zvolen prostějovský advokát JUDr. Alois Vrtal —
bývalý říšský poslanec, který se pevnou rukou
uchopil vedení organizace přístavby a přestavby.
Léčebna byla tedy budována bez státních subvencí. Se stavebními pracemi se započalo ve středu 11. května 1910. Podle projektu prostějovského stavitele Josefa Planity je prováděl frenštátský
stavitel Alfréd Parma. Rozpočet na přestavbu
a výstavbu nového pavilonu, zavedení hospodářství (stroje, dobytek) a zařízení vodovodu činil asi

Nahoře: Plán arch. Josefa Planity, dole: Parmovice 1912. Foto z archivu M. Golové

50 000 K. Projekt byl značně zadlužen. Do celého
podniku bylo vloženo již 120 —000 K.
„Nemalé obtíže měl spolek s povolením ústavu,“ píše Konařík. „Poněvadž zařízení toho druhu
v Rakousku nestává, studována věc v místodržitelství a zemské zdravotní radě téměř rok. Několikráte vrácený spolku statut léčebny a služební
instrukce — nové opravy a nové dodatky musili
jsme prováděti.“
Přes všechny tyto těžko představitelné počáteční potíže se výstavbu ústavu podařilo dokončit
a oficiálně otevřít opět ve středu dne 27. prosince 1911.
První pacienti ovšem přicházeli již během roku
1911 v průběhu přestavby a Bedřich Konařík
uvádí případy, kdy se ochotně zapojovali do budování sanatoria. Prvním pacientem ústavu na
Parmovicích byl údajně p. Kasal, povoláním účetní, který se podílel na rozesílání stovek prosebných dopisů, žádajících o finanční pomoc, na
různá představenstva spolků, na peněžní ústavy,

průmyslové podniky, obchodní domy, šlechtě
a dalším institucím. Stal se tak neplaceným tajemníkem ředitele Konaříka, na svoji léčbu ovšem
musel také přispívat.
Druhým pacientem léčebny byla žena, která
před tím pracovala jako dozorkyně v tabákové
fabrice v nedalekém městě (asi v Novém Jičíně),
a v ústavu jí našli místo pomocnice v kuchyni.
Jestli si na svoji léčbu touto prací vydělávala, není
nikde uvedeno.
Pro začátek bylo připraveno pouze 12 lůžek,
počet se však rychle zvyšoval a v r. 1912 bylo již
přijato 20 pacientů a v průběhu roku 1913 bylo
jich už 30. Na jaře 1915, těsně před uzavřením,
stoupl počet až na 78, z toho bylo 5 žen. Pocházeli opravdu odevšad — z Tyrolska, Štýrska, Krajiny, z Moravy, Slezska i Čech. Ústav se stával populárním, přicházely četné významné návštěvy
a vizitace (prof. Masaryk, prof. Kratochvíle, umělci, šlechtici a další dobrodinci).
Léčebna vydávala svůj vlastní měsíčník Ochrana

Zápis Bedřicha Konaříka v kunčické farní kronice z roku 1915
lidu. Od roku 1911, za dobu jejího trvání, vyšlo 48
čísel oblíbeného a levného periodika. Byl to určitě
první a zatím i poslední časopis, který byl redigován a vycházel na území naší obce. Není bez zajímavosti, že časopis byl velmi známý i v zahraničí.
Kupř. Abstinentní spolek sv. Josef ve Vídni ho s úspěchem používal jako svého tiskového orgánu.
Další aktivitou ústavu bylo pořádání kočovných
protialkoholních výstav, které putovaly po obcích
a městech. Velké úspěchy slavily v Brně a v mnoha
dalších moravských sídlech a dokonce i v Praze,
kde byly v r. 1912 součástí sokolských dnů od 26.
června až do 5. července Byly
instalovány v Ústředním spolku českých žen ve Spálené
ulici 34. Výstavy celkem navštívily desetitisíce lidí.
Méně častými akcemi, které
pořádala léčebna byly křížové
neděle. Probíhaly tak, že
páter Bedřich Konařík měl
ranní kázání pro rodiče, na
velké mši pak k mládeži, doplněné křesťanskými cvičeními
o abstinenci. Pak byli všichni
pozváni na kočovnou výstavu
protipijáckou, doprovázenou
světelnými obrazy s vysvětlováním dotazů přítomných. Jak

píše Ochrana lidu tyto akce byly opět velmi úspěšné a zdařilé.
Spolek při stálém nedostatku prostředků spolehlivě zvládal i nejsložitější úkoly a problémy, svědomitě plnil normativy a nařízení c.k. místodržitelství a okresního hejtmanství, které na něj dopadaly, stejně tak ty, které každodenně přinášel
provoz zařízení s nemocnými. Velmi často byl
nucen své nadřízené a hlavně obec svých příznivců a dobrodinců prosit o další pomoc a shovívavý
přístup ne v zájmu vlastním, ale nebohých pacientů — bývalých opilců, mezi kterými byly také ženy.

Titul časopisu

Příjem pacientů
Zásady pro přijetí pacientů a platební podmínky byly přesně stanoveny. Měsíčník Ochrana lidu
č. 8 z r. 1911 uvádí: „Pacienti nesmí býti tuberkulozou, duševní chorobou, nebo nakažlivou nemocí postiženi. Přijímají se pouze ti, kdož uznávají
svou vášeň, chtějí se z ní vyléčiti, a jdou tedy do
ústavu dobrovolně. Doba léčení: půl roku až rok,
nikdy však méně než roku půl. Platí se čtvrtletně
napřed, a unikne-li chovanec z ústavu propadá
zaplacený obnos k dobru léčebny.“
Měsíční platební podmínky byly následující:

Slevy se poskytovaly jen ve výjimečných případech.
Pokoje byly zařízeny prostě, ale účelně. Nové
mosazné postele, noční stolky, skříně na svršky
a prádlo, bílé záclony, vkusné židle, nábytek
z ořechového dřeva, na stěnách pokojů visely
malé kříže a reprodukce Mánesových obrazů, na
chodbě byly umývárny, koupelna se dvěma vanami a sprchami i splachovací záchody.
Dále je v podmínkách uvedeno: „Spárny jsou
společné ve všech třídách. Chovanci III. tř. mají na
večeři maso pouze v neděli. Chovanci II. tř. třikráte do týdne, strava I. tř. je hojnější. Středa a pátek
je ve všech třídách bez masa.
Chovanci II. a III. tř. konají si obsluhu a čištění
pokojů a šatstva sami. Práce je ovšem závazná
všem chovancům bez rozdílu, neodměňuje se, poněvadž je nutnou podmínkou vyléčení a doplatkem za stravu.“
Zajímavý byl jídelníček. Ve Způsobu léčení,
který byl zaslán c. k. okresnímu hejtmanství
v Místku dne 28. srpna 1910 se píše: „Strava jest
jednoduchá, ale vydatná a živná. Ráno káva nebo
mléko s černým domácím chlebem. V poledne polévka, 250 g masa, zelenina, moučník, ovoce. Na
svačinu sklenice mléka nebo kávy s chlebem. Na
večeři pak polévka, zelenina, sýr, máslo, mléko,
kaše, chléb. Někdy též maso. Týdně dva, až tři dny
úplně bez masa.“ Dále se uvádí: „Je přípustno,
aby se na útraty chovanců těmto přilepšovalo na
jídle, na másle, cukru ap. Za nápoje slouží voda,
kyselé mléko, lihuprosté šťávy.“
Jídelna léčebny byla největší místností v přízemí
objektu. Byla zbudována z chodby (síně) a části
výčepu bývalého zájezdního hostince. Měla rozlohu 28,5 m2 a sloužila zároveň také jako čítárna,

Jídelna, okna v přízemí — dnešní stav

Interiér jídelny — dnešní stav

Kuchyně léčebny — současný stav

návštěvní místnost a zábavní síň. Směrem od severovýchodu, tedy od silnice místnost měla tři
velká okna, takže osvětlení bylo dostatečné. Středem místnosti ve směru delšího rozměru (7,5 m)
stával dlouhý stůl asi s 25 místy k sezení, za kterým se čtyřikrát denně všichni obyvatelé léčebny
scházeli k jídlu.
Akademický malíř a grafik Karel Solařík (*1915),
který dnes žije v Praze, mi přiblížil vzpomínky
svého otce Karla (1893—1961), který v r. 1915
vedl uměleckou dílnu v léčebně.

Karel Solařík st., třicátá léta (z archivu syna Karla)

Foto: Ochrana lidu

Píše: „Na krátkou dobu odešel otec k faráři Bedřichu Konaříkovi do Velkých Kunčic, který tam
vedl protialkoholní léčebnu a své pacienty chtěl
zaměstnávat rukodělnou prací. Toto místo nastoupil po Ferdišu Dušovi, který musel odejít na
frontu (1915). Otec pro svůj špatný zdravotní stav
odveden nebyl. Tatínek často vyprávěl o svém pobytu ve Velkých Kunčicích a s úctou vzpomínal na
pana faráře B. Konaříka,“ píše dále syn Karel.

„Otec zažil společné stravování s léčícími se alkoholiky. Posteskl si, že než došla mísa s jídlem
kolem dlouhého stolu až k němu, pan farář Konařík začal děkovnou modlitbu.“
To potvrzuje, že stravování všech obyvatel ústavu bylo společné, začínalo i končilo modlitbou.
Na žádost a útraty pacientů přicházel jednou
týdně holič z Frenštátu.

Terapie
Vedení léčebny a všechen personál velmi přísně
dbal na dodržování třech hlavních zásad terapie.
Tím prvním požadavkem byla úplná abstinence
od prvního vkročení do léčebny. Proto také všichni zřízenci ústavu byli abstinenty z přesvědčení.
Další neopominutelnou zásadou léčby byla přísně regulovaná, pravidelná fyzická práce, co nejvíce pod širým nebem, v zahradě, v lese i na poli.
Pouze v zimě se pracovalo v dílnách.
Třetím principem léčby alkoholiků, jak píše B.
Konařík „bylo zvedání pokleslé vůle, výchova pokleslého charakteru, a to mravním a náboženským působením na pacienty, přednáškami pro
ně a výběrem vhodné četby.“ Na dodržování
všech principů dohlížel ředitel ústavu, „jenž
musel všechen svůj čas věnovati chovancům a nesměl proto míti žádného vedlejšího zaměstnání."
Domácí řád léčebny byl poměrně přísný a odpovídal vytýčeným cílům léčby pacientů. Jak jsem již
uvedl, stěžejní činností převýchovy bylo náboženské působení, důsledný, avšak lidský přístup ke
všem bez rozdílů.
Pokud pacienti byli náboženského vyznání,
shromažďovali se k ranním i večerním modlitbám
v ústavní kapli, která byla největší místností v prvním patře, byla velmi vkusně a důstojně vyzdobena i upravena, ponejvíce z darů různých příznivců
ústavu. Ti na ni věnovali nejen finanční prostředky, ale také chybějící kultovní předměty, jako kalichy, kasule, podušky, oltářní plachtu i antipendium. Přicházely z různých
míst celé země, z Prostějova, Ostravy, ale i z Mělníka a odjinud.
Stěny kaple zdobily obrazy s religiozní tématikou známých umělců Josefa Planity, Joži Úprky,
Bohumíra Jaroňka a Oldřicha Lasáka. Na Lasákově oleji „Učedníci z Emauz“ (z r. 1912) je Bedřich
Konařík namalován jako
obsluhující. Obraz je
v místním kostele sv. Máří
Magdalény.
(Obrázky
maleb v kapli přineseme
v příštím pokračování.)
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