
ČERVENEC 2000

Nastal první letní
měsíc a s ním
i doba prázdnin
a dovolených.
Kdekoliv budete
trávit vaše vytoužené
dny oddechu,
prožijte je především
v pohodě. Zkrátka
tak, abyste prospěli
tělu i duši.

— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Probíhá období dovolených a rekreací. Někteří z Vás

pojedou do ciziny, někteří budou znovu objevovat
krásy naší vlasti, jiní zůstanou doma. Zkrátka každý
prožije dovolenou podle svých představ a možností.
Důležité je, abychom si odpočali a načerpali nové síly
do další práce.

Jako každý rok i letos přijede do naší obce mnoho tu-
ristů. Pokusme se jim připravit příjemné a pěkné pro-
středí. Tím přispějeme k dobré reprezentaci naší obce.
Ostatně každý turista přináší (byť zprostředkovaně)
obci i celému regionu ekonomický prospěch.

Na počátku letošní turistické sezony vydal Obecní
úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem novou pohlednici
obce, kterou je možné získat v obchodech v obci, na
obecním úřadě, na poště a v Informačním centru ve
Frenštátě pod Radhoštěm a ve Frýdlantě n. Ostravicí.

Skončil také školní rok a začínají prázdniny. Všem
žákům a studentům přeji, aby si přes prázdniny odpo-
čali od učení, aby mohli v září znovu začít čerpat další
potřebné informace pro život. Žákům, kteří vyšli z de-
váté třídy přeji hodně zdaru v přípravě na životní po-
volání. Je nutné, aby si již nyní uvědomili, že jejich
další život bude vypadat podle toho, jak zodpovědně se
na něj budou připravovat.

Děkuji vedení mateřských škol a základní školy, pe-
dagogickému sboru i ostatním pracovníkům našich
škol za jejich celoroční náročnou práci.

Hlavně děkuji zástupkyni ředitele ZŠ K. Svolinského
p. Mgr. Zdeňce Křenkové za dlouholetou dobrou práci
pro naši školu a obec u příležitosti jejího odchodu do
důchodu. Všichni jí přejeme hodně zdraví a pohody do
dalších let života.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

U s n e s e n í
z IX. zasedání Obecního zastupitelstva

v Kunčicích pod Ondřejníkem, konaného
dne 29. června 2000 v 17 hodin

Obecní zastupitelstvo:
1. Bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení ze zasedání OZ ze dne 30. 3. 2000
a 31. 5. 2000

b) informaci o jednáních obecní rady
c) návrhy a připomínky Českého svazu ochránců pří-

rody

2. Schvaluje:

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. J. Menšík, Ing. L.
Poledník

b) ověřovatele zápisu: Ing. B. Vaněk, MUDr. F. Cho-
vančíková

c) odprodej stavebních parcel na Černém kopci, popř.
u vodojemu nad ZŠ nebo nad p. Vybíralíkem pro násle-
dující zájemce — přidělení konkrétních parcel provede
obecní rada (podle zaměření):

— manželé Kübelovi, Petra Křičky 12/2713, Moravská
Ostrava

— manželé Pavlitovi, Kunčice p. Ondř., č. p. 17
— manželé Urbánkovi, Kunčice p. Ondř., č. p. 68
d) odkoupení části parcel od občanů (místní komuni-

kace)
• dle GP č. 020 923—282
— Jindřiška Lhotská, Kunčice pod Ondřejníkem, č. p.

593 — díl e) 425 m2

— Jaroslav Pastrňák, Hejdukova 8, Praha 8 — díl a)
356 m2

— Ondřej Čapek, Mahenova 3, Ostrava 2 — díl b) 9 m2

— Stanislav Janíček, Varenská 18/2936, Ostrava 1 —
díl c) 60 m2 a díl d) 92 m2

— Ing. František Čapek, Mahenova 3/1317, Ostrava 2
— díl f) 26 m2

— Eva a František Vojtkovi, Dr. Vaculíka 1893, Frý-
dek–Místek — díl g) 13 m2

• dle GP č. 548—684/93
— Josef Pustka, Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 446 —

díl a) 180 m2

— Danuše Starová, Kunčice pod Ondřejníkem č. p.
524 — p. č. 3452/4 — 1200 m2, díl b) 462 m2, díl c) 7 m2

— Jarmila Pavlisková, Kunčice pod Ondřejníkem č. p.
524, díl d) 281 m2

— Josef Řezníček, Kunčice pod Ondřejníkem 75 — díl
e) 4 m2, díl f) 15 m2

• dle GP č. 809—104/98
— Jana Večerková, Kunčice pod Ondřejníkem, č. p.

629 (2/4), Nataša Tomíčková, Loučka 267, Nový Jičín
(1/4), Radan Filip, M. Magdonové 228, Frýdek–Místek
(1/4) — díl a) 12 m2, díl b) 60 m2

• podle GP, který zpracovává Ing. K. Jurek
— Libor Oprštěný (manželé), Kunčice pod Ondřejní-

kem 500 — část p. č. 1991/1, popř. část p. č. 1990/1
a 1990/9 — podle zaměření

— L. Vojkovská, (Kunčice pod Ondřejníkem 248), Bet-
hovenova 1850, Frýdek–Místek, část p. č. 1990/3 podle
zaměření

e) odprodej části parcel (popř. směna) občanům
(místní komunikace)

— Jana Večerková, Kunčice pod Ondřejníkem, č. p.
629 (2/4), Nataša Tomíčková, Loučka 267, Nový Jičín
(1/4), Radan Filip, M. Magdonové 228, Frýdek–Místek
(1/4) — díl c) 14 m2, dle GP č. 809—104/98

— manželé Glistovi, Kunčice pod Ondřejníkem 138 —
částí p. č. 1209/70, 1209/71, 1209/73, 1209/74, (v šířce
m2) k p. č. 1209/91 — podle zaměření, vypořádání bude
z části odprodejem a z části směnou

— Ladislav Čech (manželé), Kunčice pod Ondřejní-
kem 676, Jaroslav Krpela (manželé), Kunčice pod Ond-
řejníkem 673, Leopold Mičulka (manželé), Kunčice pod
Ondřejníkem 672 — každý část p. č. 1804/17, o výměře
588 m2 — podle rozměření, podmínkou prodeje bude
věcné břemeno pro obec pro vedení inženýrských sítí

3. Souhlasí:

a) se zapracováním připomínek Ing. V. Balcara do ÚP
— zakreslit objekt čp. 158 a včelařskou klubovnu
— při situování přeložky silnice II/483 brát zřetel na

včelařskou klubovnu
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— zakreslit vedení VN v prostoru před RD č. 158
b) s vynětím z LPF p.č. 1872/3 dle skutečnosti (ČEZ —

Karolína)
c) s respektováním požadavků na vyloučení pozemků

z návrhu zástavbových ploch ÚP u vlastníků pozemků,
kteří v tomto smyslu podali své připomínky (v podkla-
dech pro doplnění konceptu ÚP budou uvedena kon-
krétní č. p. podle vznesených připomínek)

d) s úpravou komunikace II/483 následovně:
1) do první etapy realizace zahrnout:
— rozestavěný úsek od Tížové po napojení na stávají-

cí komunikaci
— úsek od Parmovic po Huťařství
— úsek Holubjanka kopce (nová trasa se co nejvíce

přiblíží stávající komunikaci, úsek stávající komunika-
ce II/483 od p. Pustkové po Grimové bude rekultivován,
taktéž bude rekultivován úsek obecní cesty od p. Ing. P.
Řezníčka po p. J. Řezníčka, respektovat podchod pro
hnání dobytka)

2) do II. etapy realizace zahrnout:
— úsek Rakovec po Parmovice
— úsek od Huťařství po Holubjanku
e) s úpravou silnice III/4866 následovně:
— ve výhledu uvažovat s mimoúrovňovým křížením

železniční tratě Ostrava — Val. Meziříčí
— jako okamžité řešení navrhnout vytvoření rozhle-

dových trojúhelníků
f) s úpravou silnice III/48310 následovně:
— rekonstrukce mostního objektu u Fajčáků včetně

přilehlého úseku
g) se zakreslením všech stávajících místních komuni-

kací, které nejsou pouze obslužné
h) se situováním autobusových zastávek tak, aby vy-

hovovaly všem obsluhovaným směrům
i) s vyloučením seřazovacího nádraží na Žuchově

a s úpravou navrženého koridoru železniční tratě tak,
aby neprocházel obydlenou lokalitou (nutno prověřit
záměry ČD)

j) s vyloučením Parmovic z místních památek a zahr-
nutím do ploch bytové výstavby

k) se začleněním parcel do územní rezervy pro zá-
stavbu RD:

— p. č. 1814/9, 1822/3, 1814/2 (B. Šrubař, M. Lacino-
vá)

— p. č. 2394, 2390/1, 2396 (J. a P. Fabiánovi)
— p. č. 2213 (Z. Strnadel)
— p. č. 464/1 (L. Šrubařová)
— p. č. 60/1, u p.č. 2851/3, 2852 — nutno respektovat

ochranná pásma inž. sítí (H. Sedláková)
— p. č. 3174/7, 3174/8 (R. Záboj)
— p. č. 2610, 2611, 2612, 2607, 2609 — podmíněno

souhlasem CHKOB (ing. L. a M. Vojtkovi)
— p.č. 473/2, PK 473/2 (ing. D. a ing. V. Hrubišovi)
— p.č. PK 470/3 (E. a O. Řezníčkovi)
— p.č. 1834/1, 1828/1 — s podmínkou souhlasu do-

tčeného orgánu státní správy (J. Řezníček)

4. Nesouhlasí:

se začleněním parcel do územní rezervy pro zástavbu
RD:

— p. č. 870/7 (V. Pělucha)
— p. č. 1047/1, 1047/2, 1035/1 (S. Seidlerová, Y. Tichá)

— návrh na zařazení mezi plochy výroby a technického
vybavení — do 7. 7. projednat s majitelkami parcel

5. Navrhuje:

projednat možnosti výstavby golfového hřiště v obci
samostatně na rozšířeném jednání obecní rady, se za-
jištěním účasti osoby znalé této problematiky do 15.
července 2000

V Kunčicích pod Ondřejníkem 29. 6. 2000

návrhová komise: starosta obce:

Ing. J. Menšík, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. L. Poledník, v. r. zástupce starosty:

Oldřich Harabiš, v. r.

Informace o novém způsobu
vyřizování občanských průkazů

a cestovních dokladů

Od 1. července 2000 si mohou občané podat žá-
dosti o vydání občanského průkazu, pasu nebo
jiného cestovního dokladu u kteréhokoliv okres-
ního úřadu nebo obecního, městského nebo místní-
ho úřadu pověřeného vedením matrik (zákon
329/99 Sb. o občanských průkazech, zákon 329/99 Sb.
o cestovních dokladech). Tato žádost bude postoupe-
na okresnímu úřadu, v jehož obvodu je občan hlášen
k trvalému pobytu.

Doklady potřebné k vydání občanského
průkazu od 1. července 2000

Doklady potřebné k vydání OP po ukončení
platnosti:

* dosavadní občanský průkaz
* 2´ foto
Doklady potřebné pro vydání OP po změně tr-

valého pobytu:

* dosavadní OP
* potvrzení o změně místa trvalého pobytu
* 2´ foto
Doklady potřebné pro vydání OP po změně stavu

* dosavadní OP
* oddací list, úmrtní list nebo rozhodnutí soudu

o rozvodu manželství
* 2´ foto
* potvrzení o změně stavu
Doklady potřebné pro vydání OP při ztrátě, od-

cizení, poškození nebo zničení

* rodný list
* doklad dle stavu občana (oddací list, úmrtní list,

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství)
* 2´ foto
* potvrzení o OP, bylo-li vystavené
Doklady potřebné k vydání prvního OP

* rodný list
* 2´ foto
* doklad o státním občanství — vydává jen okres-

ní úřad podle místa trvalého bydliště



Foto: velikost 3,5 ´ 4,5 cm bez bílého okraje, černo-
bílé nebo barevné (v občanském oděvu, bez pokrývky
hlavy, bez brýlí s tmavými skly), výška obličejové části
od očí k bradě minimálně 13 mm). Fotografie musí
odpovídat současné podobě žadatele.

PLATNOST ŽÁDNÉHO OP SE NEPRODLUŽUJE !

Nepředloží-li občan patřičné doklady všechny —
žádost nelze přijmout!

Na obecním úřadě je možnost odevzdat:
* OP po zemřelém
* nalezený OP
* OP do úschovy — z důvodu dlouhodobého po-

bytu v zahraničí

OP typ knížka
* při každé změně bude vydán nový OP — do stáva-

jícího se nesmí již nic zapisovat
* není-li v něm vyznačeno státní občanství, končí

jeho platnost k 31. 12. 2001
* k 31. 12. 2005 končí platnost všech OP, tedy i těch,

které mají vyznačenou platnost bez omezení
* platnost OP nelze prodlužovat

SPRÁVNÍ POPLATKY:

* vydání z důvodu zápisu změny a je-li OP platný
(titul, manžel, dítě) 25 Kč

* vydání na vlastní žádost za dosud platný OP — 100 Kč

CESTOVNÍ DOKLADY

Na obecním úřadě pověřeném vedením matrik
lze podat žádost o

vydání těchto cestovních dokladů:

— cestovní pas
— cestovní průkaz
— cestovní příloha
— průkaz pro překračování státních hranic (s PL)

Dále lze podat žádost o provedení následujících
změn v již vydaných cestovních dokladech:

1) zapsání občana mladšího 15 let do cestovního
pasu

2) zapsání titulu nebo vědecké hodnosti do cestov-
ního pasu a cestovního průkazu

3) změny údajů o občanu mladším 15. let (např. pří-
jmení)

MIMO CESTOVNÍ PRŮKAZ NELZE PRODLOUŽIT
PLATNOST !

Lhůty pro vyřízení žádostí:
Cestovní pas se vydává do 30 dnů — poplatek 200 Kč
do 3 dnů — poplatek 400 Kč
do 24 hod — poplatek 600 Kč

Žádost o vydání cestovního pasu do 3 dnů a do 24
hod. lze podat jen na příslušném okresním úřadě
podle místa bydliště žadatele !

Bližší informace k vydání občanských průkazů a ce-
stovních dokladů Vám budou podány na obecním
úřadě u p. Holušové a sl. Martinákové — jen v úřed-
ní hodiny 8—17 hod. (pondělí a středa)!

— obecní úřad—

Gruzínský folklorní soubor Merani
v Kunčicích pod Ondřejníkem

V sobotu 17. června 2000 navštívil naši obec v rámci
6. mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku–
Místku dětský gruzínský soubor „Merani“ z Tbilisi.
Členové kulturní a školské komise při OR v Kunčicích
pod Ondřejníkem ve spolupráci se ZŠ Karla Svolin-
ského připravili pro 35 dětí a doprovod celodenní
program s návštěvou kulturních památek a zajíma-
vostí naší obce.

Během dopoledne si hosté prohlédli dřevěný koste-
lík, navštívili kostel sv. Maří Magdalény a pod horou
Stolovou bylo pro ně nachystáno malé občerstvení
s vyhlídkou na Kunčice a okolí.

Po příjezdu do základní školy byli uvítáni ředitelem
ZŠ Mgr. Martinem Majerem a starostou obce Ing. To-
mášem Hrubišem. Prohlédli si školní galerii Karla
Svolinského a poobědvali ve školní jídelně, také
shlédli film o obci. Poté se začali připravovat na vy-
stoupení, které však neproběhlo v sále na Huťařství
jak bylo původně plánováno, ale v tělocvičně ZŠ. Ve-
doucí souboru po prohlídce sálu zjistili, že je podium
pro tak velký soubor nedostatečné. Malá improvizace
vše napravila.

V úvodu programu se nejdříve představil kunčický
dětský folklorní soubor „Dolňánek“ z MŠ Dolní, který
již místním občanům připravil nejeden krásný kultur-
ní zážitek.

Ovšem již při úvodních tónech bubnu a klasické
harmoniky doprovázející malé Gruzince a při samot-
ném úvodním nástupu tančících dětí návštěvníci vě-
děli, že je čeká nevšední, strhující a vysoce profesio-
nální vystoupení. Celých 30 minut všichni přítomní
sledovali se zatajeným dechem a s lehkým mrazením
tanec, balet a bojové umění v jednom, desetiletých
gruzinských tanečníků. Z celého vystoupení „Merani“
vyzařovala hrdost a drsná krása Gruzie.

Po odpoledni stráveném v příjemné a přátelské at-
mosféře jsme se s malými Gruzinci a jejich doprovo-
dem rozloučili a popřáli jim na zhruba 4000 km dlou-
hou cestu autobusem, trvající 4 dny, zpět do Tbilisi
hodně štěstí s příslibem brzkého setkání snad již příš-
tí rok.

Nutno dodat, že se návštěvníkům z Gruzie v naší
obci velmi líbilo. Hlavně obdivovali pořádek v obci,
kostely, školu a krásnou přírodu.

Kulturní a školská komise

POUŤ
Tradiční pouť (u příležitosti svátku sv. Máří Magda-

lény, které je zasvěcen zdejší kostel) se uskuteční v ně-
děli 23. července 2000. Všichni jste srdečně zváni.

V neděli 23. července 2000 proběhne v 15 hodin ve
Sboru Církve československé husitské odpolední po-
božnost. Sbor bude od rána přístupný pro individuál-
ní návštěvu.

V Římskokatolickém kostele sv. Máří Magdalény
budou v neděli 23. července 2000 bohoslužby v 9
hodin a v 10.30 hodin. Bohoslužby v 9 h doprovodí
kunčický pěvecký sbor s orchestrem. V sobotu 22. čer-
vence 2000 (na malou pouť) proběhne v 16 hodin bo-
hoslužba u kapličky sv. Máří Magdalény.
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci červenci oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:

86. let  František Krkoška
83. let  Marie Krpcová
80. let  Marie Šmiřáková
75. let  Milada Šrubařová
70. let  Otilie Martináková
70. let  Jaroslav Čunta
65. let  Lidmila Šipulová
65. let  Anna Jurková
60. let  Alena Menšíková
60. let  Iva Vedralová

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

Vítání občánků
Dne 1. července 2000 jsme slavnostně přivítali do

svazku naší obce dva nové občánky:

Štěpána Štorka a Jiřího Bartoníčka.
— obecní úřad —

Informace Správy CHKO Beskydy
k výskytu medvědů v Beskydech

Medvěd hnědý — byl až do konce 19. století součás-
tí beskydské zvířeny a díky dlouholeté ochraně těchto
šelem na Slovensku se vracejí do Beskyd.

Nejčastěji se objevují v lesnaté hraniční oblasti se
Slovenskou republikou — v k. ú. Mosty u Jablunkova,
Horní Lomná, Dolní Lomná, Morávky, Staré Hamry,
Bílá, Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Ha-
lenkov, Huslenky, Valašská Senice, ojediněle však pře-
cházejí i do západnějších území.

Medvěd hnědý je mohutná šelma tmavě hnědého

zabarvení o hmotnosti kolem 150—350 kg. Je čilý
zvláště za soumraku a v noci. Dobře šplhá na stromy
a dobře plave. Spotřebuje velké množství potravy
(rostliny, výhonky, trávy, lesní plody, ovoce, oves, vy-
bírá mravence, včely, drobné obratlovce, loví ryby). Je
všežravec. Je silný, při překonávání překážek dokáže
otevřít dveře, okna i okenice domů.

Údaje o nynějších „beskydských“ medvědech
mohou rozšířit znalosti o způsobu života těchto
šelem v Beskydech a mohou být vodítkem při stano-
vení ochranných podmínek. Žádáme proto náhodné
pozorovatele medvěda nebo stop jeho přítomnosti
o sdělení zjištěných faktů.

K tomu, aby prostředí chalupy, chaty, turistického
střediska nebo tábora bylo bezpečné před návštěvami
medvědů, stačí odstranit zbytky potravy, odpadky
nebo obaly z potravin, které medvědy přitahují.

Setkání s medvědem
❖ zachovejte klid a snažte se správně odhadnout situaci
❖ uvidíte-li medvěda, který se nechová agresivně a ne-
nachází se ve Vaší bezprostřední blízkosti, otočte se
a pomalu odcházejte ve směru, odkud jste přišli
❖ pozorujte chování medvěda, ale vyhýbejte se kontak-
tu z očí do očí, protože pro šelmy je to výzva k souboji
❖ nepokoušejte se přibližovat k medvědovi nebo jej krmit
❖ jestliže Vás medvěd zaregistroval a následuje Vás, ale
drží si odstup, pokuste se ho odehnat. Natáhněte ruce
nad hlavu a snažte se udělat fyzicky co nejvyšším, na
medvěda mluvte hlasitým, hlubokým a hrubým hlasem
❖ jestliže ustupujete, pohybujte se pomalu, nikdy neu-
tíkejte, medvěd je rychlejší než vy (60km/h)
❖ pronásleduje-li Vás, odhoďte nějakou věc daleko od
sebe, abyste ho zmátli a odpoutali jeho pozornost
❖ napadne-li Vás, lehněte si na zem, stočte se do pozi-
ce, ve které si stehna tlačíte na hrudník, hlavu skryjte
mezi kolena, spojte prsty na krku a chraňte si krk. Tato
pozice Vám chrání krk, hlavu a jiné životně důležité or-
gány. Nehýbejte se, dokud medvěd neopustí místo, kde
se nacházíte.
❖ lezení na strom používejte jako poslední možnost.
Musíte vylézt nejméně do výšky 4 metrů nad zemí.

Bližší informace o výskytu, chování medvěda a in-
formace pro chovatele domestikovaných zvířat a vče-
laře jsou vyvěšemy na úřední desce obecního úřadu.

— obecní úřad —

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Policie České republiky,
obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí

informuje
V měsíci dubnu došlo v naší obci k devíti trestným

činům, mezi které patřily čtyři případy krádeží vloupá-
ním do rekreačních chat, kdy ke škodě majitelů byla
odcizena různá spotřební elektronika a potraviny.
K těmto vloupáním došlo především v oblasti Pekliska.
Dále došlo k jednomu trestnému činu krádeže horské-
ho jízdního kola, poškození osobního automobilu Re-

nault, kdy vandalové na tomto způsobili škodu nad
2000 Kč. Rovněž došlo k vloupání do osobního auto-
mobilu Š Felicie odkud pachatelé odcizili rádiopřehrá-
vač, jako poslední v tomto měsíci byl šetřen případ
zpronevěry a porušování domovní svobody.

Na úseku přestupků byl šetřen v měsíci dubnu pouze
jeden přestupek z oblasti občanského soužití.

V měsíci květnu došlo k poklesu nápadu trestných
činů v naší obci, vzhledem k dobrému počasí a obsaze-
ní rekreačních chat svými majiteli i v době mimo sobo-
tu a neděli. V tomto měsíci byl zaznamenán pouze
jeden trestný čin krádeže vloupáním do hospodářské
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ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem informuje

Výsledky práce za 2. pololetí škol. roku 1999—2000

• 190 žáků naší školy úspěšně ukončilo druhé polo-
letí škol. roku.

34 žáků 1. stupně ZŠ prospělo se samými jedničkami
1. třída — 8 dětí
Z. Gruberová, D. Heryánová, Š. Hrubišová, E. Jurková,

D. Rybářová, M. Řezníčková, M. Tabach, K. Vyroubalová
2. třída — 9 dětí
J. Bartošík, J. Černoch, M. Holinková, M. Majer, K.

Petrová, M. Pokorná, V. Štefková, P. Václavík, P. Závodný
3. třída — 8 dětí
M. Borák, T. Brišová, T. Daníček, Š. Gajdůšková, Š. Ko-

řený, B. Kunášová, O. Michna, A. Sladký
4. třída — 2 děti
D. Ondryáš, M. Uřinovská
5. třída — 7 dětí
L. Gachová, A. Hrubišová, P. Lazar, A. Muras, L. Štefek,

M. Uřinovský, M. Závodná

I na 2. stupni ZŠ se najdou žáci se samými výborný-
mi:

v 6. třídě — 1 žačka: L. Machálková
v 7. třídě — 3 žáci: J. Kotková, A. Marek, A. Parmová
v 8. třídě — 0
v 9. třídě — 0

S vyznamenáním prospěli:

6. třída: 12
V. Adámková, T. Byrtus, M. Grebíková, P. Kahánková,

E. Káňová, R. Káňová, K. Magnusková, R. Maralík, N.
Mazochová, L. Michna, A. Pilmajerová, D. Šenk

7. třída: 11
J. Homolová, A. Klímková, M. Kuchařová, M. Mališo-

vá, L. Šigutová, A. Daníčková, R. Tománek, M. Hrubá, O.
Kubala, C. Hrubiš, R. Michna

8. třída: 6
V. Kahánek, P. Kovalský, J. Čechová, J. Hrubišová, R.

Oprštěný, M. Čajánková
9. třída: 6
M. Klímková, K. Kubínová, A. Marková, A. Murasová,

N. Petrovská, V. Tobolová
Za obětavou práci pro třídní kolektiv a reprezentaci

školy v soutěžích byla na škole udělena 67 dětem pochva-
la třídního učitele a 6 žákům pochvala ředitele školy.

K posílení kázně na škole bylo uděleno také 6 x napo-
menutí, 3krát důtka třídního učitele, 2 x důtka ředitele
školy a jeden 2. stupeň z chování.

Za II. pol. šk. roku bylo zameškáno celkem 6911
hodin, v průměru na jednoho žáka 36,4 hod.

Naše úspěchy v soutěžích
Blahopřejeme k umístění v mezinárodní soutěži

„Barevný svět“ Matěji Rybářovi ze 2. třídy, který získal
4. místo ve II. kategorii. Matěj pojede na týdenní
pobyt do Mostů u Jablunkova, kde se bude vzdělávat
ve výtvarné dílně, která je zaměřena na tvorbu před-
loh pro kalendář k roku 2001. Patronkou soutěže je
Chantal Poullain–Polívková. Matěji přeji krásný pobyt
a gratuluji k umístění. Tř. uč. Eva Halatová

budovy u rodinného domku, kde pachatel odcizil ro-
tační sekačku trávy, strunovou sekačku trávy a kotou-
čovou přímočarou pilu.

Rovněž na úseku přestupků byl šetřen pouze jeden
přestupek a to poškození stromku a květin v zahradě.

Od počátku letošního roku do konce měsíce května
došlo v obci k 6ti dopravním nehodám, při kterých ne-
byla ani jedna osoba usmrcena nebo těžce zraněna, při
těchto dopravních nehodách došlo pouze k hmotné
škodě na vozidlech a k lehčímu zranění účastníků do-
pravní nehody. mjr. JUDr. Čeněk Šrubař

Červen v mateřské škole Horní
Počátek měsíce proběhl ve znamení oslavy Dne dětí

— soutěživé dopoledne, kvíz vědomostí s kolem štěs-
tí, zdobení dortu a pochutnání si na něm.

Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm při-
blížila dětem život našich předků. Zážitkem pro ně
bylo i posezení na lavicích pod košatými lipami a po-
svačení dobrot z baťůžků.

Plný autobus dětí s rodiči odjel na návštěvu zoo
v Ostravě. Slunečné počasí, krásný areál zoo, návrat
bez jediného úrazu — to jsou znaky zdařilého výletu.

Závěr měsíce patřil nastávajícím školákům. Vyvr-
cholením bylo pozvání dětí na Obecní úřad v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, kde prožily slavnostní chvíle
v krásném prostředí obřadní síně při slovech pana
starosty ing. T. Hrubiše a paní J. Jahnické, většina
z přítomných dětí se viděla jako miminko v maminči-
ně náručí na fotografiích z vítání občánků v pamětní
knize obce. Děti se setkaly se svými budoucími spolu-
žáky z mateřské školy Dolní. Za dárky a pohoštění po-
děkovaly pásmem básní „Prvňáček.“

I v mateřské škole jsme se s nastávajícími prvňáčky
rozloučili. Na rekapitulační schůzce k závěru školního
roku poděkovaly děti opouštějící mateřskou školu
svým maminkám kytičkou za péči, samy přijaly kníž-
ku s předškoláckým vysvědčením a s chutí si v očeká-
vání školních povinností zazpívaly: „Když jsem chodil
do školy…“.

Zatím nás čekají prázdniny a dovolená. Přejeme
všem dny plné slunce a pohody.

Pracovnice mat. školy Horní, Kunčice pod Ondřejníkem

L. Borák. Byli jsme v zoo
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Žák 2. třídy Michal Majer získal nádherné 1. místo
(v družstvech) v republikové soutěži ve sportovní
gymnastice. Je to velký úspěch, přejeme Míšovi ještě
mnoho takových ocenění. Vzorně reprezentuje celou
školu. Tř. uč. Eva Halatová

Zdravotnický kroužek
V sobotu 29. dubna proběhlo okresní kolo zdra-

votnických hlídek v Kulturním domě Válcoven ple-
chu ve Frýdku–Místku. Za naši školu soutěžily hlíd-
ky I. a II. stupně.

I. stupeň — Lucie Gachová, 5. tř., Markéta Závodná, 5.
tř., Tereza Procházková, 5. tř., Adam Muras, 5. tř., Petr
Lazar, 5. tř. — Obsadili 5. místo.

II. stupeň — Monika Závodná, 9. tř., Lenka Vávrová, 9.
tř., Petr Tureček, 9. tř., Karolína Křenková, 8. tř.

Jana Čechová, 8. tř. — Obsadili 6. místo.

Hlídkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v příštím roce.

Umělci a naše škola
Ve dnech 9. 6. a 10. 6. se uskutečnila za pečlivé or-

ganizace PaedDr. Z. Šrubaře naše návštěva několika
významných umělců v Praze (K. Solaříka, O. Zoubka,
J. Boudy, J. Sůry).

Chtěli jsme malými dárky poděkovat za stále proje-
vovanou přízeň GKS. Cesta byla velmi úspěšná, neboť
všude jsme se setkali s obrovským zájmem o naši
práci, což dokazují i nová umělecká díla, která se po-
dařilo pro školní galerii získat. Dopravu zajistila firma
JUREK S + R.

13. 6. proběhlo další milé setkání, tentokrát přímo
v naší škole, s ak. malířkou p. Vlastou Kubátovou.
Strávila celý den mezi dětmi a mimo jiné se velmi živě
zajímala o práci v GKS a o výtvarnou činnost žáků.
Prohlédla si nové prostory, kde žáci mohou tvořit,
ocenila keramickou dílnu a jistě ji potěšilo i vystoupe-
ní žákovského pěveckého sboru.

Poděkování Mateřské škole Dolní
Dne 16. května 2000 jsme navštívili v rámci výuky

MŠ Dolní. Paní ředitelka R. Klimešová nás vřele přiví-
tala, poté s dětmi nám zajímavě líčila pobyt dětí MŠ
v Nymburce. Bylo to pro žáky velmi zajímavé. Společ-
ně potom předvedla metody práce předškoláčků. Žáci
2. tř. byli do jejich činností také zapojeni. Po prohlíd-
ce MŠ jsme ukončili exkurzi na školní zahradě, kde se
děti občerstvily, rozloučily s dětmi a pí ředitelkou
a vydaly se na zpáteční cestu do školy.

Děkuji pí řed. R. Klimešové a celé MŠ za pěkné a pří-
jemné dopoledne. Eva Halatová

Čekají nás prázdniny
Z pátku 23. 6. na sobotu 24. 6. 2000 se uskutečnila

akce 2. třídy „Čekají nás prázdniny“.
Děti se sešly v 15.30 hod. v ZŠ Karla Svolinského.

Hned po příchodu si děti vyšly na vycházku, na které
si zahrály hry s míčem. Ve škole si na chvíli odpočinu-
li a šli sportovat do tělocvičny. Zahráli si vybíjenou,
florball, krále střelců a pod.

Poté následovala diskotéka. Po dotančení se děti
občerstvily a šly opékat špekáčky. K ohni se přišel na
děti podívat p. ředitel M. Majer, kde kromě opékání si
s žáky zazpíval několik tábornických písniček.

Večer děti prošly „stezkou odvahy“. Ráno si děti
uspořádaly turnaj v kuželkách, pak si pohrály ve škol-
ní družině a v 10 hod. si pro žáky začali přijíždět rodi-
če. Akce byla velmi zdařilá a děti se již nyní těší na po-
dobnou další. Přeji celé druhé třídě a všem dětem ZŠ
krásné slunné prázdniny. Zvláštní poděkování patří
maminkám Monice Štefkové a Dáši Bartošíkové za
velkou pomoc při celé akci.

Velmi děkuji Eva Halatová

Školou K. Svolinského v Kunčicích
se nese zpěv a hudba

Osmadvacátý březen je nejen svátkem učitelské ve-
řejnosti, ale letos byl i svátkem dětských zpěváčků. Tři
žáci kunčické školy — Alžběta Marková, Natálie Pet-
rovská a Miroslav Kahánek se v tento den zúčastnili
pěvecké soutěže, kterou vyhlašuje Lidová konzervatoř
v Ostravě. Odborná porota měla vskutku nelehký
úkol, neboť pěvecké výkony všech soutěžících byly
velmi vyrovnané.

V kategorii starších žáků byla A. Marková oceněna
postupem do celonárodní přehlídky ve Velkých Losi-
nách, kde si zazpívala své soutěžní písně, jak letos, tak
i premiérově v minulém školním roce.

Dne 17. června si Miroslav Kahánek zazpíval ve
Frýdku–Místku za doprovodu cimbálové muziky Os-
travica. Vystoupení bylo součástí Mezinárodního
folklorního festivalu. Zde měla zpívat i naše Alžběta,
ale protože se zúčastnila jiného vystoupení, musela
se účasti a svého pěveckého výkonu vzdát. Pozvání
přijala i malá Hanička Svobodová z Frenštátu, která
zpívala i v Ostravě bez možnosti soutěžního postupu.
Mirkovi i Haničce se pěvecké výkony na Mezinárod-
ním folklorním festivalu velmi zdařily a po zásluze je
zaplněné náměstí odměnilo potleskem.

O týden později — v sobotu 24. června, proběhla
podobná kulturní akce ve Frenštátě p. R., které se zú-
častnil nejen folklorní soubor ZŠ K. Svolinského Ho-
lubjanka, ale i školní pěvecký sbor.

Za předvedené pásmo „Pletení věnečků“ i za pěvec-
ký výkon sboru byly děti odměněny potleskem.

Děkujeme dětem za reprezentaci školy i obce a pře-
jeme hodně úspěchů a sil do další práce v novém
školním roce.

Rakousko pro školy
Kam pojedeme příště?
Sotvaže usadíme do paměti pár desítek slůvek a ně-

kolik frází v cizím jazyce, jsme hnáni touhou poznat,
zda obstojíme i v cizím prostředí. Pak se rychle poo-
hlédneme po CK s přijatelnou cenou a vyrážíme za
hranice své vlasti.

Nejinak tomu je i na naší škole, kde se již deset let
vyučují dva cizí jazyky, takže každému dítěti ve věku
od šesti do patnácti let je umožněno současně studo-
vat v povinné či nepovinné výuce anglický i německý
jazyk, a to bez nároku na finanční příspěvek.

Po návštěvě Legolandu v Dánsku a údolí Martell
v Itálii jsme vyjeli letos v květnu k našim sousedům do
Rakouska. Vídeň historická, Vídeň moderní a kultur-
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* zahradní a interiérové
bazény

* příslušenství

* zastřešení bazénů

* sauny

* prodej na splátky

V L A D I M Í R  Ž Á R S K Ý
Sedlnice 179,  742 56 Sedlnice

tel./fax: 0656/745094, mobil: 0602/760130

JJooŽŽaa  ppllaassttiikk
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

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 

ní, též starobylá městečka na Dunaji i návštěva školy
v Rézu — první nesmělé otázky, poděkování, prosba,
výměna peněz — a pak už jsme tu jako doma. Tolik
dojmů najednou!

I ve škole se nám líbilo. Víte, že tam studují i naši
studenti? A že se tam učí pěti cizím jazykům? I české-
mu jazyku! To asi mají těžké.

Studenti — děvčata i chlapci — nosí školní stejno-
kroj. Dostávají všechny učebnice zdarma a ponechá-
vají si je do praktického života. Zato si kupují hned
čtyři druhy oblečení — školní stejnokroj, pracovní ob-
lečení, oděv k obsluze hostů a slavnostní stejnokroj
pro reprezentaci školy. Mnohým z nás by se na takové
škole líbilo nejen studovat, ale i vyučovat.

Pět dnů uteklo jako voda. Poslední fotografie a vra-
címe se přes hraniční přechod domů.

Pěkný program pro nás připravila CK WES z Nového
Jičína. Její průvodkyně Kateřinka měla nejen velké
odborné znalosti, ale také dar předat je dětem ve věku
11—15 let přiměřenou formou.

Ne vždy se nám taková akce vydaří. My jsme to štěs-
tí měli. Usmívalo se na nás sluníčko a všichni lidé
kolem nás byli přivětiví. Vraceli jsme se sice unaveni,
ale s pocitem, že už se ve světě neztratíme.

A kam pojedeme příště?

Ochránci přírody na Indiánské stezce
V sobotu 24. června 2000 se ve Štramberku–Libotíně

konalo regionální kolo Indiánské stezky. Této soutěže
se zúčastnili také žáci ZŠ K. Svolinského.

Hlídky ve složení Karolína Křenková a Jana Čecho-
vá, Tomáš Poledník a Adam Muras, Milan Pilmajer
a Jan Lanča se ve svých kategoriích umístili na prvním
místě.

Doufáme, že se jim bude dařit také v republikovém
kole Indiánské stezky, do kterého postupují.

— vedení základní školy —

Koupíme rodinný domek nebo chatu
s garáží eventuelně parcelu na horním

konci Kunčic pod Ondřejníkem

Tel. č. — 0656/85 03 69, 069/692 53 85

Hledám podnájem v Čeladné
nebo v Kunčicích pod Ondřejníkem 

od září r. 2000.
Tel. 0604/73 60 50

Pošta v Kunčicích pod Ondřejníkem

přijme studenty
na sobotní doručování tisku.

Informace u vedoucí pošty



Zdeněk Šrubař

Tomáš Garrigue Masaryk
a na‰e obec
(Pokračování úryvku z připravované studie ke
150. výročí narození)

Tentýž časopis z ledna 1914 uvádí, že „Umělec-
ko–průmyslové dílny Velké Kunčice p. Radhoštěm
malují ozdobné džbány, talíře, vázy, servisy kávo-
vé a čajové pro 2 a 6 osob, jídelní příbory, malo-
vané skříňky, ozdobné figurky, hračky točené
i řezané apod.“, tedy rozsáhlý sortiment umělec-
koprůmyslových artefaktů.

„Na světové výstavě hračkářské v Praze v r. 1913
vyznamenány dílny naše první cenou“, píše se na
jiném místě. „Objednávejte jen z našich dílen!“
zní imperativ reklamy v O. L.

Jak umělecká a pracovní výchova pacientů
v ústavu prakticky probíhala se můžeme jen do-
mnívat. V novinách a dobových časopisech se
vždy psalo o výsledcích této činnosti a jejím hod-
nocení. Bylo by určitě zajímavé zjistit, jakým
dílem své práce a zručnosti přispívali ke kvalitě
uměleckých výrobků sami pacienti — léčící se al-
koholici. Nebudu asi daleko pravdě, když prohlá-
sím, že rozhodující pro uměleckou hodnotu vý-
robků a tedy i pro jejich úspěch na veřejnosti byla
vlastní tvůrčí práce umělců, jejich invence a zku-
šenosti. Připravovali pro pacienty vzory, tzv.
„mustry“ a o umělecké úrovni rozhodovali ze-
jména závěrečnou úpravou a korekcí artefaktu.

Pacienti se nejspíše podíleli na finální povrcho-
vé úpravě. Můj názor potvrdil i Karel Solařík ml.
Práce pacientů byly pouze pomocné (přenášení
výrobků, jejich urovnávání, lakování a pod.). Mu-

Keramický džbán
Návrh Karla Solaříka st. Figurka z dílny K. Solaříka st.

Takové se vyráběly v ústavu

síme mít stále na zřeteli, že jejich pracovní čin-
nost měla mít především terapeutický význam
a účinek. Přesně tak tomu bylo ve všech evrop-
ských léčebných zařízeních tohoto druhu.

Jestliže se výrobky líbily a „měly i úspěch na vý-
stavách a s oblibou byly kupovány,“ — to bylo
především a výlučně zásluhou uměleckého vede-
ní dílny, kde stěžejní úlohu určitě sehrál výtvarný
talent mladého Ferdiše Duši.

„Šly pěkně na odbyt,“ hodnotí situaci B. Kona-
řík, „ a Duša zde vyspěl též umělecky,“ dodává,
„dokončil celý cyklus dřevorytů, olejů i akvarelů.“
Léčebný abstinenční ústav ve Velkých Kunčicích se
stal i uměleckým centrem v našem kraji.

Obětavá a svědomitá práce všech zaměstnanců
léčebny, i přes stálý nedostatek finančních pro-
středků, počala přinášet své ovoce.

„Zahajujeme vydávání třetího ročníku Ochrany
lidu, jako měsíčníku Křížového spolku s novými
nadějemi a plány do budoucnosti.“ Píše se
v úvodníku prvního čísla z ledna 1913. „Nepyšní-
me se prací vykonanou, jsouce si vědomi vad
a slabostí, ale vidíme přece, že naše práce v Kří-
žovém spolku nevyzněla nadarmo. Léčebna naše
ve Velkých Kunčicích vykazuje slušnou řadu vylé-
čenců, naše kočovné výstavy protipijácké prošly
s úspěchem větší města moravská, menší kočovná
výstavka začala cestovat po venkově.

Antialkoholické výstavy byly koncipovány tak,
aby je bylo možno snadno kdekoliv instalovat,
zrušit a transportovat. Jejich součástí byl bohatý
obrazový materiál, statistické tabule, preparáty,
literatura a další exponáty.

„Chceme ukázati návštěvníkům na zhoubnost
lihovin a prospěšnost abstinence. Vystavujeme
modely vnitřních orgánů nepijáků a pijáků. Zvláš-
tě markantní viděti tu znetvořenost u jater
a u žaludku. Vidíme v lihu preparované orgány



3 — Alkoholismus a degenerace
4 — Alkoholismus a škola — Menší schopnost

chápací a paměti u dětí, dostávajících doma liho-
vé nápoje.

5 — Alkoholismus a schopnost duševní práce
6 — Alkoholismus a zločinnost (uvádí zajímavý

údaj z Drážďan z roku 1900: o víkendu byla kri-
minalita 2 ´ až 3 ´ větší, zločin ublížení na těle:
neděle — 502 případů, středa jen 67)

7 — Alkoholismus a výživnost látek
(exponáty z výstav se dosud nepodařilo objevit,

nebo již neexistují — pozn. autora)
Řada přednášek, velké číslo brožur a letáků —

naše čilá korespondence do různých listů — toď
činnost našeho Křížového spolku za dvě léta. Pro-
síme odběratele Ochrany lidu, aby nám zachova-
li svoji přízeň, aby tento list a naše brožury co nej-

více doporučovali, šířili, před-
pláceli a všechny naše podniky
horlivě podporovali.“

Také na valné hromadě Křiž.
spolku, konané v neděli 9. břez-
na 1913 v Národním domě
v Prostějově, se objevují po-
chvalné reference o činnosti
ústavu. Schůzi řídil předseda dr.
Alois Vrtal a zprávu o činnosti
tentokrát za nepřítomného
jednatele spolku a ředitele lé-
čebny B. K. podával člen výboru
a jeho bratr, velkokunčický
farář Augustin Konařík.

Podle jeho slov bylo uspořá-
dáno v různých krajích Moravy
mnoho protialkoholních schů-
zí, měsíčník O. L. vycházel až
v pětitisícovém nákladu! Byly
vydány nové brožury i letáky
a spolek uspořádal další kočov-
né výstavy, které navštívilo
v sedmi jmenovaných městech
18 000 osob.

Grafika Ferdiše Duši Ochrana lidu z r. 1912

Ochrana lidu
z r. 1912

Titulní stránky Konaříkových brožur

lidí na alkoholismus zemřelých. Jiné modely
z massy (nějaká umělá hmota — pozn. autora),
obrazy naznačující znetvořené údy alkoholis-
mem.“ Píše B. Konařík v brožuře „Boj proti alko-
holismu a jeho léčení“, vydáno v r. 1910.

Velké kočovné výstavy především pro města
(Brno, Praha, Prostějov, Olomouc, Příbor, Val. Me-
ziříčí aj.), měly zpravidla 7 tématických oddílů:

1 — Alkoholismus a nemoci
2 — Alkoholismus a úmrtnost



Dále praví: „Léčebna abstinentní vykazuje do-
dnes přijatých 40 chovanců od otevření ústavu.
České národnosti 26, polské 3, německé 11.
Z Čech 1, z Moravy 19, ze Slezska 12, z Dolních Ra-
kous 8. Dle náboženství 37 katolíků, 1 bez vyzná-
ní a 2 protestanté. Z těchto 40 je dnes v ústavu 13,
6 propuštěno nebo vzato předčasně. Z 21 vyléče-
ných objevila se recidiva u dvou, a částečná ná-
prava u dvou.

Velkou vadou byla krátká doba léčení — ne-
správné pak pochopení ústavu — jako by byl pro
zchátralá abnormální individua. Bohu díky dnes
možno už dbáti pečlivého výběru. Obavy, že
ústav nebude vyhledáván se rozplynuly, neboť
z celé říše docházejí přihlášky.“

Na místo správce hospodářství ústavu byl Kona-
říkem jmenován kunčický sedlák Jan Halamík
z usedlosti č. p. 8 (Pěluchovice), velmi svědomitý
a na dobu odborně fundovaný rolník, který se
přičinil o rozkvět a zvelebení jak rostlinné tak i ži-
vočišné výroby v ústavním statku.

„Hospodářství vykazuje v r. 1912 lepší úspěchy
než v roce minulém“, píše Ochrana lidu. „Dobyt-
ka přibylo od počátku ústavu dvojnásob. Zahrada
léčebny byla rozsáhlá s desítkami ovocných stro-
mů.

V r. 1910 pro obnovení a doplnění sadu bylo
Odborem národní jednoty v Prostějově Křížové-
mu spolku věnováno 200 jabloní a 400 ořechů.
Desítky z nich pak byly vysázeny v sadu naší lé-
čebny. „Sklizeň zahrad a luk byla výborná. Z obil-
nin nejlépe vydařil se ječmen a pšenice. I v tomto
ohledu možno hleděti s nejlepšími nadějemi
vstříc.“

„Zpráva pokladní vykazuje, že splaceno v uply-
nulém roce na 10 000 K dluhů. Čisté jmění spolku
je 10 875 K 67 h. Passiva spolku 102 820 K 90 h.
Nastáva spolku velká úloha tento dluh snížit.“

Domovina v Zubří

Obětavá práce a konečně i dosažené výsledky
v ústavu spolu s důslednou osvětovou činností
a množstvím pořádaných kočovných výstav, nezů-
staly bez odezvy. Bylo by mylné se domnívat, že
Křížový spolek propagoval a podporoval asketický
život podobný řádovému. Nikoliv. Členové nebro-
jili proti spolkovému životu občanů, který „rozví-
jí ducha, přináší poučení, zábavu i rozptýlení.“

Ostře ovšem protestovali proti tomu, aby veške-
rá spolková činnost“ se odbývala v putikách
a hospodských sálech, kde byli lidé v zakouřeném
a nehygienickém prostředí stále svádění k útrat-
nosti, hýřivosti, marnotratnému labužnictví a roz-
mařilému požitkářství.“

Doporučovali svým členům, aby si vytvořili vlast-
ní spolkové místnosti, nebo domy bez hostinství,
nálevu lihovin, prodeje tabáku a bez hazardních
her o peníze.

Tato osvěta nebyla členy Křížového spolku opo-
menuta v žádném veřejném vystoupení, v žádné
přednášce a stala se nosnou ideou všech kočov-
ných výstav.

„První správně a účelně myšlenku ocenili a pro-
vedli našinci v Zubří u Rožnova,“ píše v Ochraně
lidu z r. 1912 dopisovatel Kadlčák, ředitel místní
školy. „Tamější vůdce našeho hnutí důst. pan ka-
plan Antonín Pozbyl přes nevídané překážky
a obtíže, s neúmornou vytrvalostí krok za krokem
uváděl a uvedl v život Domovinu — zbudoval pro
naše stoupence prostý, ale úhledný domek, jed-
noduchý, ale čistý, v němž všechny místní spolky
katolické budou míti svůj trvalý útulek.

Tam mohou ve slušně zařízených místnostech
bez lihovin a tabákového čmoudu konati své
schůze, přednášky, zábavy ale i vážnou práci hos-
podářsky společenskou.“

Dne 1. září 1912 byla první domovina slav-
nostně posvěcena a svému
účelu odevzdána.

„Přijď i Ty, pouč se a pak
následuj příklad zářivé
obětavosti zuberského
tvůrce první Domoviny va-
lašských abstinentů v Zu-
bří,“ píše Ochrana lidu.

„Domovina“ sloužila až
do r. 1972. Tehdy byla pů-
vodní krásná budova
v rámci rekonstrukce od-
straněna a na jejich zákla-
dech postavena budova
architektonicky odpovída-
jící stylu tehdejší doby.
Dnes lze jen litovat, že se
tato historická památka
nezachovala v původním
stavu. (Zuberské noviny
6/1998 zn. sb.)

Původní stavba Domovina



Úspěchy léčebny ve všech úsecích činnosti neby-
lo možno přehlédnout a utajit, naopak, díky pub-
licitě bratří Konaříků pronikaly za hranice Ra-
kouska do Evropy — i do světa. Byli to především
tito kněží, kteří nevynechali ani jediný protialko-
holní sjezd, kongres či sympozium, konaný v té
době. Potvrzeny jsou jejich účasti na sjezdech
v Haagu, Solnohradě, Brně, Miláně i ve Štýrském
Hradci, kde o práci léčebny nejen referovali a po-
dávali svědectví, ale exponovali i protipijáckou
výstavu, vytvořenou v našem ústavu.

Dcera prof. Masaryka Alice Masaryková (nar. 3.
5. 1879 ve Vídni, vystudovala filosofickou fakultu.
Na přelomu století patřila k nemnoha vzdělaným
a pokrokově smýšlejícím ženám, což v té době
mnozí považovali za výjimku.

Stala se nejvýraznější a nejznámnější ženou 20.
století. Byla profesorkou lycea v Českých Budějo-
vicích 1906 — 1910 a v Praze 1910 — 1914. V r.
1915 byla zatčena a uvězněna ve Vídni. Po devíti
měsících byla propuštěna a poté žila s matkou
v ústraní. Umírá 29. 11. 1966 v Chicagu. Až v r.
1994 byl podle přání její popel uložen po boku
svých rodičů a bratra v Lánech. Zůstala svobod-
ná.) (R. Sobotka)

Je známo, že Alice byla také velmi aktivní člen-
kou organizací, bojujících proti alkoholismu
a mnohé sjezdy a kongresy nejen navštěvovala,
ale svými odbornými přednáškami se podílela na

programu těchto setkání. Je dolo-
ženo, že na II. sjezdu protialkohol-
ním ve Štýrském Hradci v listopa-
du 1911, kterého se zúčastnil Bed-
řich Konařík, byla nejen přítomna,
ale podílela se i na programu.

Ochrana lidu č. 12 z 1. 12. 1911
hodnotí: „Zajímavý byl referát
slečny Massarykova o alkoholismu
dětí povinných obecnou a měš-
ťanskou školou. 18 % dětí dostá-
vá pravidelně alkoholické nápoje.
Černou kávu s kořalkou dostávají
večer dítky na Českomoravké vy-
sočině, zabývající se výrobou sítěk
do vlasů. Dr. Alice Masaryková
skončila výzvou k vládě o podpo-
ru prací statistických a celého
hnutí abstinenčního v Rakousku.
Následovala debata o české práci
abstinentní, o vládě, která tuto
práci nepodporuje. Dr. Šimsa za-
končil setkání přednáškou se ski-
optikonem.“

V jiném čísle Ochrany lidu se ve
spolkových zprávách uvádí: „Kří-
žový spolek vystavoval svou expo-
zici na protialkoholním sjezdu ve
Štýrském Hradci.“

Je tedy jisté, že PhDr. Alice Ma-
saryková a páter Bedřich Konařík
se znali, věděli o sobě i o své práci
a společné téma jejich zájmu —
boj proti alkoholismu — je sbližo-
valo tak, že mohlo dojít k pozvání
do velkokunčického abstinenční-
ho ústavu.

(Pokračování příště.)
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Naše Domovina s přístavbou. Rok 1935

Současný stav — MNV + OÚ. Rok 1993

Portrét Alice Masarykové z titulní stránky
její knížky „Dětství a mládí“ (asi z r. 1905)


