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28. října slavíme státní svátek — Den vzniku samostatného československého státu.
Meziválečné Československo, přímý předchůdce moderní České republiky,
vzniklo před 82 lety.
Přes veškeré pozdější obtíže a dějinné zvraty se v roce 1918 vytvořil prvý základ pro
národní emancipaci jak Čechů tak i Slováků, na který oba národy, každý samostatně,
navazují dodnes.
Podobně jako před 82 lety jde především o modernizaci a snahu co nejvíce se přiblížit
vyspělým zemím při uchování práva malého národa na plnohodnotnou státní existenci.

— redakce —
(Na obrázku 28. říjen v Praze na Václavském náměstí, foto: ČTK)
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
VOLBY

Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasová-
ním na základě všeobecného, rovného a přímého voleb-
ního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Funkč-
ní období zastupitelstev krajů je čtyřleté.

Starosta obce jmenoval zapisovatelky okrskových vo-
lebních komisí (OVK). Pro okrsek č. 1 (zasedací síň obec-
ního úřadu) bude zapisovatelkou paní Taťána Holušová,
pro okrsek č. 2 (restaurace Skalka) bude zapisovatelkou
sl. Jana Martináková.

Do 13. 10. mohou zaregistrované politické strany, poli-
tická hnutí a koalice delegovat do každé OVK jednoho
člena a jednoho náhradníka. Seznam členů a náhradní-
ků do OVK musí obsahovat jméno a příjmení, rodné
číslo, trvalé bydliště členů i náhradníků. Dále musí obsa-
hovat podpis zmocněnce volební strany. Není-li takto
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, de-
leguje členy na neobsazená místa starosta.

Pro volební kampaň mohou volební strany využívat
své vývěsní skříňky a plakátovací plochy v obci.

Seznam voliãÛ
Na obecním úřadě (č. dveří 24) je k nahlédnutí seznam

voličů obce Kunčice p. O. Každý volič může do seznamu
nahlédnout, zda je v něm správně uveden, popřípadě
údaje upřesnit. Do seznamu je možno nahlédnout
v úředních hodinách to je pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hodin. Seznam voličů se uzavírá v pátek 10. 11.
2000 ve 12.30 hodin.

Právo volit
Právo volit do zastupitelstva kraje má občan ČR, který

alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územ-
ního obvodu daného kraje a nenastala u něj některá
z překážek výkonu volebního práva. Překážkami výkonu
volebního práva jsou:

a) zákonem stanovené omezení svobody z důvodu vý-
konu trestu odnětí svobody

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z dů-

vodu ochrany zdraví lidu
d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vy-

žaduje-li to bezpečnost státu.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou poli-

tickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Hlasovací
lístky budou doručeny voličům poštou nejpozději tři
dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje. V přípa-
dě, že voličům nebudou z jakéhokoliv důvodu hlasovací
lístky doručeny, budou si je moci vyzvednou přímo ve
volební místnosti.

Pfienosná volební schránka
Občan, který se bude chtít zúčastnit voleb do zastupi-

telstva kraje a bylo by pro něj ze zdravotních důvodů ob-
tížné přijít k volbám osobně, může požádat obecní úřad
o zajištění přenosné volební schránky.

Dva členové příslušné volební komise jej pak v den
voleb navštíví s přenosnou volební schránkou doma.

Požadavek sdělte telefonicky (tel. 850154), popřípadě
písemně na obecní úřad nebo prostřednictvím poštov-
ních doručovatelek.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-

né. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po záznamu ve
výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební
komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního
razítka. Na žádost voliče mu OVK dodá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Ve volební místnosti si prohlédněte vyvěšený hlasova-
cí lístek označený jako vzor, kde budou vyznačeni ti kan-
didáti, kteří se případně vzdali své kandidatury nebo byli
svou volební stranou odvoláni. Při zjišťování výsledku
voleb se k takovým kandidátům nebude přihlížet.

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidá-
tů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hla-
sovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Za voliče, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky,
může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise. Nepoužité volební lístky může volič odlo-
žit do označené schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.

Členové okrskových volebních komisí nemohou po-
skytovat informace o průběhu voleb, a to až do pode-
psání zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Zákaz se
nevztahuje na údaje o počtu voličů, kteří již hlasovali.

Vážení občané, volby do zastupitelstva kraje jsou pro
nás všechny novou záležitostí. Po těchto listopadových
volbách začne fungovat nové krajské uspořádání našeho
státu. Do dvou let postupně zaniknou okresy, jak je
známe v dnešní podobě. Jedná se o zásadní posun, který
přinese decentralizaci státní moci a nové kraje získají
významné samosprávné pravomoce. Tato záležitost se
dotkne všech nás občanů, proto je důležité, abychom se
v maximální míře těchto voleb zúčastnili. Využijme
proto příležitosti a svého práva udělat alespoň mini-
mum pro to, abychom si zvolili zastupitelstvo kraje
podle svých představ.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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U s n e s e n í
z X. zasedání Obecního zastupitelstva

v Kunčicích pod Ondřejníkem,
konaného dne 5. 10. 2000 v 17 hodin

O B E C N Í  Z A S T U P I T E S T V O

1. Bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze zasedání OZ ze dne 29. 6.

2000
b) informaci o jednáních obecní rady

2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. V. Menšík, Ing.

B. Vaněk
b) ověřovatele zápisu: Z. Strnadel, Ing. L. Poledník
c) odprodej pozemků podle zaměření:*

a) Ing. Michal Mihalčík, Ostrčilová 11, Ostrava 1
— část p. č. 1313/16, 1313/13 a 1313/14 (u pen-
zionu VK)

b) Emilie Valová, Dr. Martínka 15, Ostrava–Hrabůvka
— část p. č. 1313/16, 1313/13 a 1313/14

c) Šárka Cihlářová, Čs. exilu 533, Ostrava–Poruba
— část p. č. 1313/16, 1313/13 a 1313/14
* s tím, že bude ponechán nutný pruh pozemku
pro inženýrské  sítě (platí pro a, b, c)

d) Miroslav Zrubek, Mariánská 258, Frenštát p. R.
— část p. č. 1748/2 a 1748/5 (u nádraží ČD)
s podmínkou  zachování přístupu k plotu
Mateřské školy a odkoupení stromů  po vyčís-
lení jejich ceny

e) Josef Petr, Kunčice p. O. 598
— p. č. 19/9, 21/19 a částí p. č. 3515/8, 21/13,
21/20 a 21/18 (u bývalého mysliveckého 
areálu)

f) Václav Krkoška, Kunčice p. O. 587
— p. č. 1209/9 o současné výměře, cena bude
stanovena dohodou, určí obecní rada (nad 
vodojemem u ZŠ)

g) MUDr. Bohumila Fajkusová, Kunčice p. O. 368
— p. č. 21/22, částí p. č. 21/20, 21/13, 3515/8
podle  zaměření

h) Ing. Ivan Ševčík, Hrušovská 5, Moravská Ostrava
— p. č. 1209/168 o výměře 52 m2

d) přistoupení na soudní smír s úpadcem Morav-
skoslezskou a. s. (snížení pohledávky o spornou
částku 53 111 Kč)

e) cenu stavebních pozemků v majetku obce takto:
cena pozemku — obyvateli obce 120 Kč za 1 m2

— cizímu zájemci 200 Kč za 1 m2

V Kunčicích pod Ondřejníkem 5. 10. 2000
návrhová komise: starosta obce:
Ing. Vojtěch Menšík, v. r. Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
Ing. Bohumír Vaněk, v. r. zástupce starosty:

Oldřich Harabiš, v. r.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

93 let   Josef Daron
88 let   Bohuslava Řezníčková
87 let   Stanislav Hrbáč
85 let   Libuše Macurová
75 let   Oldřich Šmiřák
70 let   František Horáček
65 let  Zdeněk Strnadel
65 let   Lubomír Večerka

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

Vítání občánků
Dne 23. října 2000 jsme slavnostně přivítali do

svazku naší obce 6 nových občánků: Šimona Pav-
líčka, Ondřeje Cochlara, Davida Sladkého, Karolí-
nu Šigutovou, Marii Šnytovou a Michaelu Čaján-
kovou.

— obecní úřad —

Pietní vzpomínka na zesnulé
a vsyp zpopelněných ostatků zesnulých se bude
konat v sobotu 28. října 2000 ve 13 hodin na urno-
vém háji v Kunčicích p. O. — obecní úřad —

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Církev československá husitská

zve své věřící z Kunčic a okolí i jejich hosty, aby s námi při bohoslu-
žebných shromážděních vzpomněli na zesnulé a uctili jejich pa-
mátku: v neděli 29. října 2000 v 8.30 hodin

ve středu 1. listopadu 2000 v 15.00 hodin
v neděli 5. listopadu 2000 v 8.30 hodin

vždy ve sboru v Kunčicích p. O. Těšíme se na Vaši účast aspoň na ně-
kterém z oznámených shromáždění.

Václav Křesina, farář

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit na poslední cestě

s panem IMRICHEM ZAJACEM.

Zvláště pak děkujeme MUDr.
Chovančíkové, MUDr. Fajkusové
a především sestřičce Lence Dobi-
ášové za zdravotní péči.

R O D I N A  Z A J A C O V A
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Mé prázdniny
Mé prázdniny letos začaly o něko-

lik dní dříve než jiným dětem. Den
odjezdu se rychle blížil a 23. června
jsem seděl v autobuse směr Itálie. Se
mnou jeli bratr Lukáš, sestra Alena,
babička s dědečkem a spousta ne-
známých lidí.

Naším společným cílem bylo měs-
tečko Lignáno. Po příjezdu do měs-
tečka Lignána nás ubytovali
v apartmánech. Po ubytování násle-
dovala prohlídka městečka a kou-
pání v moři. Samotné moře láká
k mnoha hrám. Kromě plavání, po-
tápění, přeskakování vln, sbírání
mušlí a škeblí to byla hra s míčem
na písečné pláži a stavění hradů
a tunelů z písku. Asi v polovině po-
bytu nás čekal výlet do Benátek
a projížďka lodí.

Týden u moře rychle uběhl a blížil
se den odjezdu. Před odjezdem nás
čekalo překvapení. Do některých
apartmánů se v noci vloupal zloděj
a odcizil peníze. Přes balkón se do-
stal i k nám, ale peníze nenašel.
A tak má dovolená u moře v Itálii
šťastně skončila.

Tomáš Daníček, 4. tř.

Zatím, co si děti užívaly vytouže-
ných prázdnin a ostatní pracovníci
čerpali svou dovolenou, na škole i ve
sportovním areálu školy se pilně
pracovalo. Kromě běžné údržby se
přistoupilo po dvaceti letech ke ge-
nerální opravě vodovodního potru-
bí, byla zahájena přestavba Galerie
Karla Svolinského — (Upozornění
pro veřejnost — galerie je dosud
mimo provoz) — prováděly se nátěry
kovových konstrukcí a úprava hřišť
asfaltem. Na provozní pracovníky
tak byly kladeny během letních
prázdnin zvýšené požadavky. 1. září
však škola dýchala čistotou. Pan
školník i paní uklízečky stihli všech-
no včas.

I v učitelském sboru došlo ke změ-
nám. 30. června se se svými spolu-
pracovníky rozloučila Mgr. Zdeňka
Křenková, zástupkyně ředitele školy,
která ukončila své pedagogické pů-
sobení na zdejší škole a odešla do
důchodu. Děkujeme jí za léta pocti-
vé práce, za její lidský, kamarádský
přístup ke svým kolegům a kolegy-
ním, za úsměv, pohodu a optimis-
mus, které šířila všude kolem sebe.

Na místo zástupce ředitele byl
jmenován od 1. 7. t. r. Mgr. Ivo Fišer.
Přejeme mu hodně úspěchů v práci.

Na škole vyučuje v deseti třídách

Z· KARLA SVOLINSKÉHO V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM INFORMUJE

Nový školní rok 2000—2001 byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září shro-
mážděním v tělocvičně školy. Do školy nastoupilo 195 chlapců a děvčat — na
1. stupeň ZŠ 112, na 2. st. ZŠ 83.

Za Obecní úřad v Kunčicích p. O. pozdravil všechny přítomné pan Oldřich
Harabiš, zástupce starosty obce.

V doprovodu svých rodičů, prarodičů a jiných příbuzných zahájilo povinnou
školní docházku 25 dětí 1. třídy. Jejich třídní učitelkou je Mgr. Jarmila Konečná.

dále 12 vyučujících. Od 1. 9. působí
v učitelském sboru nová paní učitel-
ka Mgr. Blanka Skýpalová. Věříme, že
se jí u nás bude líbit.

Škola má zřízeno jen jedno odděle-
ní školní družiny, a proto mohly být
zařazeny do ŠD jen děti z nejnižších

ročníků — z 1. a 2. tř. Práci ve školní
družině řídí paní vychovatelka Irena
Střálková.

ZŠ nabízí svým žákům účelné vyu-
žití volného času v zájmových aktivi-
tách — nepovinných předmětech
a zájmových kroužcích.
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Nepovinný předmět I. stupeň
Pohybové hry A. Turečková
Výtvarná výchova Z. Šrubař
Náboženství L. Bartoňková,

K. Slíva
Zájmové kroužky I. stupeň
Německý jazyk (2.–5. tř.) Z. Žídková
Mladý zdravotník A. Turečková
Dramatický kroužek K. Pustková
Kroužek doved. rukou I. Fišer
Hra na hudební nástroje M. Kahánková
Mladý ochrán. přírody B. Skýpalová
Keramický kroužek E. Halatová
Sborový zpěv J. Konečná
Tan. soubor Holubjanka D. Svobodová

Nepovinný předmět II. stupeň
Anglický jazyk
(pro němčináře) L. Krupová
Sborový zpěv M. Kahánková
Výtvarná výchova D. Heryánová
Náboženství K. Slíva

Zájmové kroužky II. stupeň
Německý jazyk Z. Žídková
Mladý zdravotník A. Turečková
Mladý ochrán. přírody M. Blažek
Keramický kroužek D. Heryánová
Taneční soubor
Holubjanka D. Svobodová
Konverzace Aj L. Krupová
Mladý redaktor M. Majer

Holubjanka
na Frenštátských slavnostech

První zářijový den, na který se vždy
nejvíce těší nastávající prvňáci, pro-
žilo slavnostně několik kunčických
dětí ze souboru Holubjanka při naší
základní škole. Po dva dny (1. a 2.
září) se naši školáci prezentovali tan-
cem a zpěvem na FRENŠTÁTSKÝCH
SLAVNOSTECH.

V pátek 1. září v podvečer předved-
ly naše taneční páry obecenstvem za-
plněnému náměstí, jak žili pod hora-
mi naši předkové se svým stádem
oveček, 2. září předvedla děvčata
pásmo Pletení věnečků. Po oba dny
jsme sledovali také vystoupení ostat-
ních souborů, což je velkou motivací
i přínosem pro náš soubor.

Protože je dobrým zvykem chovat
se pohostinně k hostům, kteří svůj
„folklorní krajíc“ přivezli z větší
dálky, vystoupily ještě 2. září v 17
hod. ve školní tělocvičně nejen děti
z Holubjanky, ale i další 2 soubory,
proto byl program velmi pestrý,
v muzice obecenstvo vidělo hrát
i malého dudáka a všichni společně
jsme si na úvod zazpívali.

V závěru programu si soubory vy-
měnily upomínkové předměty
a všichni účinkující byli odměněni
malou svačinkou ve školní jídelně.

Je jen škoda, že tak pestrý program
vidělo jen málo našich občanů.

První úspěchy nového
školního roku

Ve dnech 15.—17. září se v areálu
táborové základny Haluzická hájenka
u Ždánic konalo národní kolo soutě-
že Indiánská stezka. ZŠ K. Svolinské-
ho v Kunčicích p. O. a Ekocentrum
Ondráš reprezentovali v kategorii
nejmladších chlapců Jan Lanča
a Milan Pilmajer, v kategorii mlad-
ších chlapců Adam Muras a Tomáš
Poledník, v kategorii starších dívek
Jana Čechová a Karolína Křenková.
Jana a Karolína se ve své kategorii
umístily na 3. místě. Blahopřejeme.

Dne 20. září jsme zabodovali též
v okrskovém kole přespolního běhu
pro žáky 1.—5. tř. ve Frýdlantě n. O.
Sportovní akce se zúčastnili i naši
noví prvňáčci a nepočínali si špatně.
Lukáš Daníček získal 3. místo a Jiří
Pícha 4. místo. Mezi žáky třetích tříd
byl nejlepší Jiří Černoch, všechny
čtvrťáky porazil Martin Křenek
a s velkým náskokem před všemi
žáky pátých tříd okrsku Frýdlant n. O.
doběhl David Ondryáš. Tři 1. místa to
je úspěch! Všem účastníkům děkuje-
me za reprezentaci školy, vítězům
gratulujeme k úspěchu a držíme jim
palce v okresním kole soutěže.

„Beskydská studánka“
v Čadci a Nové Bystrici na Slovensku

Dne 22. října 2000 se někteří žáci
naší ZŠ se svými učiteli vypravili na
druhý ročník „BESKYDSKÉ STU-
DÁNKY“, která navázala na úspěšnou
akci v Kunčicích p. O. Když jsme do-
razili na Slovensko, byli jsme velmi
mile přivítáni v ZŠ v Čadci. Společně
s dětmi jsme si prohlédli celou školu,
kde jsme zhlédli např. — přírodní lé-
kárnu, výstavu k záchraně dravců, ve
vegetariánské kuchyni jsme ochut-
nali výborné saláty. Po obědě jsme se
přesunuli do areálu Muzea Kysuckej
dediny v Nové Bystrici. Zde jsme
zhlédli muzeum, předvádění tradič-
ních řemesel, zdobení kraslic, pletení
košíků. Svezli jsme se po historické
lesní železnici. Poté jsme se vydali na
zpáteční cestu domů. Do Kunčic jsme
dorazili kolem 17. hodiny. Dětem,
i nám, dospělým, se akce velmi líbila
a považujeme ji za velmi zdařilou.

Děkujeme EKOCENTRU ONDRÁŠ

Za ZŠ: Eva Halatová, uč.,
Martin Majer, řed. školy,

Martin Blažek, uč.

Ve středu 20. září jsme navštívili
Nový Hrozenkov, kde jsme zhlédli
v Muzeu Antonína Strnadla vý-
stavu jeho díla a také výstavu děl
jeho syna Martina Strnadla, který
tvoří v Praze. Na zpáteční cestě jsme
navštívili výstavu akademického ma-
líře pana Hartingera v hotelu Biocel
na Soláni. Všem dětem i dospělým
doporučujeme obě výstavy jako
hezký tip na sobotní výlet.

Žáci navštěvující nepovinnou
výtvarnou výchovu

A ještě něco navíc…
Sk l á d k a
Byla jedna krásná lesní skládka,
tak akorát pro prasátka.
Sem tam jedna baterie
dlouho už tam s trávou hnije.

Šel tam jeden velký zlobil,
vyhodil tam starý mobil.
Zvířenu to rozzlobilo,
v malou bitku vyústilo.

V jeden krásný den,
zasedával lidský sněm.
Jakmile řešit začali,
jeden návrh přijali.

Vezmeme tři silné stroje,
odvezem tu kupu hnoje.
Tak se doopravdy stalo,
zvířátka to velmi „vzalo.“

Nikde žádná pneumatika,
ani zrezavělá klika.
V lese si teď žijí klidně,
chovají se k sobě vlídně.

Roman Tománek, 7. tř.

M r t v ý  p o t o k
Potkal se v potoce pstruh a rak,
oba zachmuření jako černý mrak.

Shodli se na schůzce
a rak na své pochůzce
všechna zvířátka z potoka zavolal.

Radili se, hloubali,
všichni si hlavy lámali
a nakonec došli k tomu,
že všichni odejdou ze svého domu.

Pravda je, čtyřikrát do roka
vypouštějí chlór a špínu do jejich

potoka.
Zvířátka odešla všechna pryč,
nezbylo tam po nich zhola nic.

A kvůli lidem teď téměř do roka
zbylo tam jen kus mrtvého potoka.

Magdaléna Hrubá, 7. tř.

— vedení školy —
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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 

Koupíme rodinný dům nebo zděnou chatu
s garáží, zahradou v Kunčicích p. O. – horní konec

Tel.: 069/692 53 85, 0656/85 03 69

Firma PPPP EEEE TTTT RRRR     NNNN IIII KKKK EEEE LLLL nabízí:

Zámečnické práce
(obrábění kovů, řezání materiálů

do průměru 230 mm, svařování CO2).

Traktorová doprava
(dovoz a odvoz štěrku, písku, betonu

a jiného materiálu).

Zemědělské služby.
Zimní údržba komunikací.

Telefon: 0656 850 280
Mobil: 0604 693 404

Du‰iãky se blíÏí
V pátek dne 27. října 2000 od 13 do 16 hod.

se koná u kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem

PRODEJ VÝROBKŮ K PAMÁTCE
ZESNULÝCH

— kytice, věnce (prosíme raději objednat), misky
a věnečky z přírodních i umělých materiálů

— objednávky přijímáme na telefonním čísle:
0602/78 72 32

— volný nákup zboží také na adrese:

Marian Šrámek Kunčice p. O. 245
(pod nemocnicí) 739 13

Zhodnocení letní rekreační sezóny
Rybářského sdružení v Kunčicích
Členové Rybářského sdružení, včetně mladých rybářů,

po celou sezónu prováděli pravidelný úklid v areálu vod-
ních nádrží a jeho okolí, sbírali odpadky , sekali trávu.
Společně dokončili terénní úpravy v okolí horní vodní
nádrže. Tyto nové plochy byly zatravněny a osázeny
mladými stromky. V letošním roce byla také dokončena
výstavba protipovodňové hráze.

Mezi úspěšné a naší veřejností kladně hodnocené akce
patří pořádání Rybářských hodů, které se konaly za tuto
sezónu celkem 4krát. Na tyto akce byly zapůjčeny stoly
a výčepní pult od místních dobrovolných hasičů, za což
jim touto cestou děkujeme.

Velký dík za přípravu, organizaci a realizaci těchto akcí
patří rybáři panu Milanu Závodnému a dále všem, kteří
se na těchto akcích aktivně podíleli.

Mladí rybáři soutěžili
Koncem měsíce srpna jsme uspořádali rybářský výlet

pro naše mladé rybáře na rybníky Rybářství Hodonín.
Zde jsme vyhlásili soutěž o největší počet ulovených ryb.
Hodnotilo se dle součtu délky ulovených ryb. Jako nej-
lepší se umístili:

1. místo — Břetislav Knapek 7,20 m ryb
2. místo — Petr Navrátil 5,30 m ryb
3. místo — Jakub Strnadel 3,60 m ryb

Mladí rybáři byli s výletem velmi spokojeni a z rybolo-
vu mají nezapomenutelné a nevšední zážitky. Chtěl
bych tímto také poděkovat našim členům rybářům, kteří
se podíleli na dopravě a organizaci tohoto výletu.

Za Rybářské sdružení Kunčice p. O.
Jan Valenta 



Zdeněk Šrubař

Tomáš Garrigue Masaryk

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

nařík — farář a správce školy Kuneš Odstrčil, ná-
hradníky byli zvoleni Josef Maralík a František
Klepáč.

Slavnostní vzpomínka byla důstojná a velkole-
pá. „Toho dne večer,“ jak uvádí kronika školy
U kostela, „uspořádaly místní spolky a organiza-
ce lampionový průvod s hudbou po vesnici. Účast-
níci oslavy shromáždili se u dolní školy. Na podnět
školního správce pana Kuneše Odstrčila provolal
shromážděný lid třikráte slávu prezidentu repub-
liky prof. T. G. Masarykovi a Českým legiím. Na to
ubíral se průvod za zvuku hudby do hostince na
Huťařství, kde promluvil správce školy o významu
28. října 1918 pro národ český. Ke slovu přihlásil
se též starosta obce Velké Kunčice p. Ant. Pustka,
jenž případnými slovy vysvětlil význam převratu
pro lid rolnický. Pak promluvil kandidát učitelství
pan Jaroslav Vojtek (syn Aloise Vojtka) o převratu
ze stanoviska národovýchovného. Poté shromáž-
dění zapělo hymnu Kde domov můj a rozešlo se.
Sál byl k tomu účelu velmi vkusně vyzdoben
a obraz prezidenta T. G. Masaryka kvítím a růže-
mi ověnčen.“ Tolik správce školy Kuneš Odstrčil.
Účast prý byla značná.

Oslavy v obci se neomezily pouze na den 28.
října 1918. Oslavných vzpomínek do roku 1919
proběhlo ještě několik.

Kronika dolní školy
uvádí:

„V pátek 8. listopa-
du 1918 dle nařízení
Národního výboru
Českos lovenského
shromáždila se mlá-
dež školní ve školní
budově (v III. tř.), kdež
k ní promluvil správce
školy o významu české
samostatnosti a učitel
p. Augustin Krejčí (na
fotografii z archivu pí
Lošákové) o „Bitvě na
Bílé Hoře“, pak učitel-
ka sl. Ludmila Krčová zazpívala s dětmi nacvičené
k tomu účelu písně a pak přednášeny vhodné
básně. Ostatek dne bylo prázdno.“

„Dne 10. prosince 1918 (úterý) dle nařízení zem-
ské školní rady shromáždili se žáci ve třídách, kdež
třídní učitelé promluvili k nim o významu českých
legionářů. Sbírky vynesly 213 K 60 hal. (předtím 8.
a 9. 12. proběhl tzv. dětský den, kdy se konaly pe-
něžní sbírky na sirotky (po českých legionářích —
pozn. aut.). Pak bylo pravidelné vyučování.“

Další vzpomínkové shromáždění se uskutečnilo
před vánocemi. „Dne 21. prosince 1918 (pondělí)
vrátil se do jásající osvobozené vlasti první presi-
dent její prof. Tomáš G. Masaryk. Aby tento vý-
znamný den důstojně byl oslaven, uspořádána
byla ve škole veřejná slavnost, na níž o nehynou-
cích zásluhách presidentových a jeho neúmorné
práci v cizině a t.d. promluvil podepsaný správce
školy (Kuneš Odstrčil — pozn. autora). Nato ná-
sledovalo přednášení básní. O životě legionářů

Paní Klimšová a František (léto 1916)
(K textu v minulém čísle)

Oslavy vzniku samostatného státu se uskutečni-
ly v pondělí 28. října 1918. Uspořádal je obecní
úřad v čele se starostou Antonínem Pustkou
a místní školní rada ve spolupráci s učiteli a žáky
obou kunčických škol.

Členy školní rady
v té době byli:

Alois Vojtek — před-
seda (hajný nar. 19.
11. 1868, zemř.  13. 4.
1943, bydlel v Ondřej-
níku, kde je dnes pen-
zion  Dřevař),

František Hrubiš —
místopředseda (nar. 4.
10. 1873, zemř.  15. 7.
1945) — (na obrázku z
arcivu K. Hrubiše),

členové: Arnošt Na-
vrátil, P. Augustin Ko-



Tomáš G. Masaryk na Letné s legionáři v roce
1919. (Archiv M. Pavlisky).

Vlevo: Lípy svobody u školy dnes.

Dole: Pantáta Alois Pustka u Huťařství asi v roce
1944. (Archiv M. Pavlisky).



českých promluvil (ze skušenosti) velmi dojemně
učitel — legionář (v kronice je kýmsi slovo legio-
nář škrtnuto a nadepsáno „nebyl legionář“) p.
Rudolf Červenka. Po zapětí národní hymny velmi
pěkná tato slavnost ukončena. Ostatek dne bylo
prázdno.“ Tak psáno v kronice dolní školy ve škol-
ním roce 1918/19.

Oslavy a vzpomínkové slavnosti pokračovaly
i v následujícím roce. Oslava z jara 1919 také patří
mezi významné. V kronice se píše: „Dne 1. května
(středa) pořádána byla slavnost „sázení lípy svo-
body“. Zasazeny byly toho dne dvě krásné lípy
u vchodu do budovy školní (rostou tam dodnes).
Lípy daroval přeseda místní školní rady p. Alois
Vojtek. Před sázením promluvil k přítomným
správce školy o „významu sázení lip“ jako pomní-
ku na naše osvobození po 300 leté porobě. Pří-
tomni házeli hlínu na kořeny lip a pak upravena
hořejší část a okolí.

Starosta obce p. Antonín Pustka a předseda
místní školní rady p. Alois Vojtek zakoupili pro
obě školy 6 krásných obrazů prezidenta republiky
od Švabinského a darovali je školám (každé po 3
obrazech)“.

Poválečné osudy
První světová válka — do té doby nejstrašnější

z válek — v r. 1918 skončila. Na ruinách rakous-
kého mocnářství vyrostly jako houby po dešti
nové samostatné státy. Vyvstávají dosud neznámé
politické, sociální a náboženské problémy. Mla-
dým demokratickým státním útvarům je mimo
jiné dáno do vínku tyto nové situace, které denně
přinášela rodící se samostatnost a demokratický
řád, zdolávat a řešit. Byla to politická činnost
velmi složitá a namáhavá.

Ani v naší obci tomu nebylo jinak. Velké Kunči-
ce zažily v poválečné době také bouřlivý rozmach
zejména politického života (vznikají nové politic-
ké strany). Vesnicí otřásal náboženský rozkol
(vznikla církev Československá husitská) a v mysli
současných pamětníků je dodnes zafixována
aféra místního faráře Přikryla. Tento 34 letý kněz
se zamiloval a oženil se s 43 letou vdovou po Hu-
bertu Hlaváčovi. Tato událost rozštěpila obyvate-
le obce na dva znepřátelené tábory bezmála na
20 let. Teprve německá okupace občany Kunčic
opět spojila (Karel Hrubiš).

Stále naléhavější byly snahy některých kněží
sloužit hrubou mši česky. Mezi propagátory a za-
stánce patřil i velkokunčický farář P. Bedřich Ko-
nařík, podporovaný svým vzorem a starším dru-
hem spisovatelem a prostějovským farářem K.
Dostálem — Lutinovem. Je známo, že tyto církev-
ní problémy přerostly rámec naší obce, staly se
známými v celém olomouckém arcibiskupství
a musel je řešit dokonce sám arcibiskup Dr. Ant.
C. Stojan.

Je samozřejmé, že odkladů nesnesly také zále-
žitosti kulturní, společneské a přirozeně i školské.

Válka, jako obrovská ruleta, zamíchala osudy

mnoha lidí. Staré vazby byly zpřetrhány, dosavad-
ní vztahy narušeny. Souvislosti nabývají nových
významů a hodnot, doba začíná psát nové lidské
životní osudy. Válka dokázala změnit mnohé
osobnosti. Začíná se jakoby od nuly.

Vážení spoluobčané, v závěru pojednání bude-
te se mnou stručně sledovat životní cesty a osudy
hlavních hrdinů našeho příběhu po první světové
válce, v době existence naší první republiky tak,
jak se mi je podařilo vystopovat, doložit a popsat.

Zajímavou historii má také budova ústavu na
Parmovicích.

VELKÉ KUNČICE POD RADHOŠTĚM
Budova č. 48 — Vesnický zájezdní hostinec,

pozemky, lesy, sady
o celkové rozloze 43 ha

Majitel Jan Parma — frenštátský podnikatel

Další vlastníci:

1910 — Křížový spolek, trhová smlouva z 2. 5.
1910,  protialkoholní léčebna (L. Bednárek se
podle vyjádření  svého otce domnívá, že ústav byl
zřízen také z podnětu  Masarykovy dcery Alice ?)

1918 — Josef Fabián, trhová smlouva z 28. 5.
1918 (ČD 289/18)

1921 — Václav a Anna Dlabačovi, 1/2 a 1/2, tr-
hová smlouva z 5. 9. 1921 (ČD 528/21) (Parmovice
byly koupeny údajně za  80000 K, které V. Dlabač
získal za vítězství svého koně v dostihovém zá-
vodu Velká pardubická. Usedlosti se příliš  nevě-
noval, jeho hospodářství upadalo, byl nucen od-
prodávat  lesy i polnosti, až nakonec zkrachoval
— L. Bednárek)

1923 — Anna Dlabáčová (koupila celé) KS ze
dne 15. 1. 1923  (ČD 65/23, 60/23)

1925 — Josef Černošek, KS ze dne 14. 7. 1925
(ČD 693/25)

1927 — František Ježek, zaznamenává se uděle-
ní příklepu 8 .7. 1927 (ČD 680/27, 240/27)

1927 — František Ježek, usnesení 21. 10. 1927
— usnesení ukládá  se právo vlastnické (ČD
240/27, 197/28)

1928 — Alois a Marie Drozdovi, 1/2 a 1/2, trho-
vá smlouva z 22. 2. 1928 (ČD 811/28)

1930 — František a Anežka Halčarovi, trhová
smlouva z r. 1930  (ČD 608/30)

1931 — Antonín Alois Krasula 1/2, Karla Alžbě-
ta Krasulová 1/2,  4. 9. 1931 — rozdělení p. č.
314/1 na část 1 a 2 (část 1  čp. 412), pak asi draž-
ba (ČD 861/31)

1948 — Bartoloměj a Žofie Švrčkovi, 24. 5. 1948
(ČD 535/48)

V pozdější době se prostory budovy změnily na
nájemní byty. (Tomáš Hrubiš)



Vážení čtenáři,

kapitolou o Parmovicích his-
torickou stať „T. G. Masaryk
a naše obec“ uzavíráme. Ne,
pojednání není dosud ukon-
čeno, ale pouze se s ním již
nebudete setkávat v příloze
Obecních novin. Těší nás, jak
jste přílohu pozorně četli
a každé pokračování sledova-
li. Jsme rovněž rádi, že jste
o tuto krátkou, ale význam-
nou epizodu historie naší
obce projevili i hlubší a stálý
zájem. Tím jste zároveň po-
dali neklamný důkaz o tom,

že vám dějiny a osudy rodné
obce, ať to zní jakkoliv nad-
neseně, nejsou vůbec lhostej-
né.

Byli mezi vámi i takoví, kteří
svými připomínkami, doplň-
ky, fotografiemi a i vzpomín-
kami významně pomohli
v nesnadné práci.

Obecní úřad, který celou
akci zaštítil po stránce ekono-
mické, technické i personální,
hodlá text vydat knižně. Tato
publikační forma umožní
lépe využít obrazového ma-
teriálu, pojednání bude dopl-
ňováno nejnovějšími fakty

a podrobnostmi, která stále
nalézám a objevuji.

Nejsem historik ani archivář
— ostatně to většina z vás ví
— a tak jsem se zpočátku do-
mníval, že k tomu, abych
vnesl paprsek světla na udá-
lost, o které se tu a tam šep-
tem vyprávělo, a o které jsem
poprvé uslyšel od svého otce,
stačí navštívit nejbližší archiv,
kde vše zjistím, opíši fakta,
nějak je urovnám a zveřej-
ním. Pak nebude již nic stát
v cestě k tomu, aby i naše
obec mohla vybudovat skro-
vnou památku na prezidenta
Osvoboditele, který ji navští-
vil a pobyt v ní si velmi dobře
a dlouho pamatoval. Vše se
ale vyvíjelo jinak. Bádání uká-
zalo, že doložit a potvrdit his-
torickou událost není vůbec
jednoduché a snadné, a už
vůbec ne jedinou návštěvou
archivu, která nic nevyřeší
a neobjasní. Historické pojed-
nání bude prostě pokračovat.

Stručné sledování osudů na-
šich protagonistů zahájíme
paterem Augustinem Konaří-
kem, protože tento kněz se
za svého šestnáctiletého pů-
sobení v naší obci nesmaza-
telně zapsal do její historie.
Pak budou následovat další.
Bez nároku na pořadí uvedu
jména některých: T. G. Masa-
ryk, A. Pustka, J. Kalus, F.
Duša, Doc. J. Skála, Alice Ma-
saryková a další. Pokud bude
pátrání mimořádně příznivé
a zdroje objevné, mohli byste
si přečíst, jak se vyvíjely další
osudy pánů H. A. Millera, J.
Prokeše, K. Kálala, K. Bordov-
ského nebo Jos. Bače. Pocho-
pitelně vás neopomenmu se-
známit s poválečným životem
Bedřicha Konaříka.

Děkuji za pomoc, pozornost
a přízeň.
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