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Jestliže dítě jednou vstoupí
do školy, vstoupí tím škola
do života rodiny — a na

dlouhá léta. To je starostí
s úkoly, učením, se známkami,
s učiteli a profesory, ba
i s prázdninami!
Problémy s malými i většími
školáky se dají rozdělit do
dvou velkých okruhů: jeden se
týká školního prospěchu
a druhý společenské situace
dítěte ve škole, tj. jeho posta-
vení v kolektivu, vztahů ke
spolužákům, učitelům a po-
dobně. Ten první pozornosti
rodičů neujde, ale na ten
druhý kupodivu oni ani učitelé
nemyslí zdaleka tolik, jak by si
zasluhoval. Škola totiž není
jen místem, kde má dítě získá-
vat vědomosti, ale je i místem
společenského života. A už
tím, že v ní tráví několik velice
produktivních hodin denně ve
společnosti nadřízených (uči-
telů), spolupracovníků i kon-
kurentů (spolužáků) nutně
společensky vyspívá a zraje.

Vybráno z Co, kdy a jak ve výchově dětí,
© 1996 Zdeněk Matějček, © 1996 Portál

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Jan Amos Komenský

Září a škola patří neodmyslitelně k sobě. Žákům, studentům, učitelům i rodičům přejeme do jejich
společného díla hodně síly a úspěchů. redakce
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Připomínáme, že v sobotu 22. září 2001 proběh-
ne v naší obci, letos již podruhé, sběr nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů. Ve stejném ter-
mínu zároveň proběhne sběr železného šrotu.
Smyslem této akce je jednorázové vyčištění obce
od všech druhů odpadů, pro občany je zároveň je-
dinečnou příležitostí zbavit se prozatím bezplatně
problematických odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů
provede firma .A.S.A., spol. s r. o., provozovna Os-

trava na následujících stanovištích:
— u zastávky ČSAD „u lávky“ (dolní část

obce) od 8.30 do 9.00 hodin,
— u kostela (dolní část obce) od 9.15 do

9.45 hodin,
— u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do

10.45 hodin,
— u čerpací stanice vody (poblíž autobu-

sové točny–transformátoru) od 11.15 do
12.00 hodin.

V uvedené době bude moci každý občan Obce
Kunčice pod Ondřejníkem prozatím bezplatně
odevzdat na tomto místě k likvidaci následující od-
pady:
olejové automobilové filtry, plechovky se
zbytky barev, monočlánky, autobaterie
i s elektrolytem, zářivky, znečištěné láhve
a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hu-
bení škůdců a postřiky, staré kosmetické pří-
pravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mo-
řidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji
a vazelínou, obaly od sprejů, dále pak televi-
zory, rádia, domácí elektrospotřebiče, lednič-
ky, mrazáky, opotřebené pneumatiky (bez
disku!).

Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště

pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci
odborné firmy od Vás přímo odebrat. Děkuji.

Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé re-
kreačních chat v katastrálním území Kunčice pod
Ondřejníkem, avšak pouze ti, kteří mají na obec-

ním úřadě podanou „Přihlášku do systému naklá-
dání s komunálními odpady dle vyhlášky č.1/1998
Obce Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 30. 9.
1998.“ Jedná se o odpad vyprodukovaný na území
Obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Sběr bude provádět specializovaná firma za účas-
ti pracovníků obecního úřadu, členů komise život-
ního prostředí a ochránců přírody.

Při této akci nebudou odebírány odpady podni-
katelů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnika-
telé se mohou s firmou, která bude sběr provádět
domluvit na individuálním odvozu, popř. si likvi-
daci odpadu uhradí přímo na místě.

Název a sídlo firmy:
.A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740, 739 32 Vratimov
tel. č.: (069) 6732775-6

Tato akce je pořádána a hrazena obcí již šestý rok
a bude prováděna pravidelně i v příštích letech
(zřejmě dvakrát za rok). Žádáme proto občany, aby
s touto službou již každoročně počítali a svůj ne-
bezpečný odpad (podle specifikace uvedené v ON)
si během roku doma ukládali na vhodném místě,
nedávali jej do popelnic a jiných sběrných nádob
v obci a vyčkali na jednorázový sběr těchto odpadů
pořádaný obcí.

Sběr velkoobjemových odpadů
Za účelem likvidace velkoobjemových odpadů,

které nelze uložit do běžných popelnic na domovní
odpad, zorganizoval obecní úřad sběr těchto odpa-
dů rovněž na sobotu dne 22. září 2001.

Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečiště-
né ropnými produkty, části nábytku, WC mísy,
umyvadla, koberce, linolea, kočárky a pod.

Do kontejnerů nesmí být ukládána stavební suť,
tráva, větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický
odpad a běžný domovní odpad. Železný šrot bude
sbírán samostatně.

U každého sběrného místa bude pověřený pra-
covník, který v případě potřeby upřesní skladbu
ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho po-
kyny.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v so-
botu 22. 9. 2001 rozmístěny na následujících stano-
vištích pouze v níže uvedených časech:

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Sběr nebezpečných odpadů, velkoobjemových

odpadů a železného šrotu
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1. u zastávky ČSAD „U lávky“
na dolním konci . . . . . . . . . . . . . . . . . 8—10 hod.

2. parkoviště u kostela  . . . . . . . . . . . . . . 8—10 hod.
3. u Huťařství

(autobusová zastávka)  . . . . . . . . . . . 8—11 hod.
4. čerpací stanice vody u točny

(u transfomátoru)  . . . . . . . . . . . . . . . 8—12 hod.
5. za žel. přejezdem směrem

k RS Stavbař  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8—10 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách  . . . . . . . . 8—10 hod.
7. směrem pod Stolovou,

nad čp. 99
(dříve p. Ondrušák)  . . . . . . . . . . . . . . 8—10 hod.

8. Bystré u p. Vl. Píchy  . . . . . . . . . . . . . . 8—10 hod.

Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobje-

mový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00
hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť.
Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte,
nebude možné jej pak odvézt! Děkuji.

Sběr železného šrotu
Souběžně se sběrem nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů proběhne v Obci Kunčice pod
Ondřejníkem v sobotu 22. 9. 2001 sběr a odvoz že-
lezného šrotu. Sběr provedou členové místního
Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot nebude
vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý
nepotřebný železný šrot mohou občané uložit k sil-
nici, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozid-
lo bude projíždět po těchto trasách:
křižovatka u nemocnice, kolem dřevěného koste-
líka k prodejně pod Stolovou. Zpět kolem p. V. Bě-
čáka čp. 100, p. Fr. Běčáka čp. 570, p. L. Oprštěné-
ho čp. 500, dále kolem p. Zavadilové čp. 280, dříve
p. Sosenkové čp. 133 až pod les. Od Penziónu Ka-
rolína přes Koliby k prodejně na Maralovém
kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Penzi-
ónu Stavbař. Odtud přes autobusovou točnu
k nádraží ČD, dále pak okolo prodejny „Šodek“ po
Valašské cestě k Penziónu V. K. (dříve Vítkovice),
k obecnímu úřadu a jeho okolí. Sběrné vozidlo
bude dále projíždět po okresní komunikaci od ne-
mocnice po Tichou, od zastávky ČSAD „u lávky“,
zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rako-
vec na Frenštát pod Radhoštěm po p. Rudolfa Sla-
ninu, zpět přes Humbarek okolo Mateřské školy
Dolní, ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu uklá-

dejte prosím pouze železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená sta-
noviště. Děkuji.

Vážení občané,
využijme prosím této jedinečné příležitosti jak se

bezplatně zbavit problematických odpadů a udě-
lejme si každý pořádek ve svém okolí. Žádáme zá-
roveň všechny občany, aby na jednotlivá stanoviště
přinesli odpad v den sběru v době, která je u jed-
notlivých druhů odpadu uvedena (neukládat na
stanoviště odpad před zahájením sběrové doby!)
a aby přinesli pouze odpad, který je výše uveden,
neboť by mohlo dojít k takové situaci, že si budou
muset nevhodný odpad odnést zpět domů. 

Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k ochra-
ně životního prostředí v naší obci.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci září oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
86 let  František Chamrád
80 let  Ladislav Pavliska
75 let  Ludmila Malá
70 let  Jarmila Kantorová
70 let  Ing. Jiří Tichý

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

Oznámení o nálezu věci 
dne 15. 8. 2001 bylo před nádražím ČD v Kunči-

cích pod Ondřejníkem nalezeno horské jízdní kolo
„CORSO“. Majitel kola se může přihlásit na obec-
ním úřadě.

Úpravy v telefonním seznamu
Obce Kunčice pod Ondřejníkem

① V rubrice „Prodejny“ — změna názvu z „Večerka
Mališ“ na „Večerka Ivana Mališová“

② V rubrice „Zdravotnictví“ – dětská pohotovost
Frýdlant nad Ostravicí byla zrušena

③ Tísňové volání — záchranná zdravotní služba —
číslo 155 nelze volat s předčíslím 0658 do okresu
Frýdek–Místek, v případě potřeby volejte jen
číslo 155 dispečink Nový Jičín

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Ukrývané osoby
a osoby soustředěné do vojenských pracovních tá-
borů jakožto osoby, jimž byla omezena osobní svo-
boda jinak ve smyslu ustanovení § 2 odst.1 bod 5
zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících českoslo-
venské armády v zahraničí a o některých jiných
účastnících národního boje za osvobození, ve
znění zákona č. 101/1964 Sb.

I.

(1) Za omezení osobní svobody jinak je třeba
zejména považovat ukrývané osoby, které prokáží,
že měly v Protektorátu Čechy a Morava nebo ve
Slovenském státě právní status Žida a zároveň pro-
káží, že k ukrývání po dobu stanovenou v zákonu
skutečně došlo.

(2) Dalším omezením osobní svobody jinak
bylo rovněž umístění osob s právním statusem
Žida nebo Roma v pracovních táborech (určených
pro Židy a Romy) Protektorátu Čechy a Morava
a Slovenského státu. Za omezení osobní svobody
jinak je třeba rovněž považovat prokázané ukrývání
se nežidovských občanů Protektorátu Čechy a Mo-
rava a Slovenského státu, kteří prokáží, že důvo-
dem tohoto ukrytí po zákonem stanovenou dobu
bylo jejich závažné zjevné a bezprostřední ohrože-
ní na životě nacistickou nebo fašistickou mocí, a to
buď proto, že vyvíjeli po určitou dobu před ukrývá-
ním bojovou nebo politickou činnost proti nacis-
tickým nebo fašistickým okupantům, resp. usku-
tečnili jednotlivý závažný akt proti nim, nebo sku-
tečnost, že šířili své politické názory nebo národ-
nostní přesvědčení.

II.

(1) Tato ustanovení Směrnic jsou pouze vodít-
kem pro diskreční pravomoc posuzovatele jednot-
livého případu, přičemž užití diskreční pravomoci
v neprospěch žadatele musí být precizně odůvod-
něno.

(2) Žádost občanů, kteří požadují vydání osvěd-
čení z důvodů ukrývání, musí obsahovat pravdivé
údaje uvedené v dotazníku s podrobným popisem
činnosti a níže uvedené důkazní prostředky.

(3) K ověření uváděných údajů žádající osoby
uskuteční Ministerstvo obrany České republiky
vlastní šetření ve spolupráci s archivní a spisovou
službou Ministerstva vnitra České republiky.

(4) Žádost o vydání osvědčení podle zákona č.
255/1946 Sb. o přiznání statusu československého

politického vězně mohou podat osoby, které se
ukrývaly po dobu alespoň tří měsíců v době od 15.
března 1939 do 4. května 1945 za nelidských pod-
mínek z důvodu rasové, náboženské a národní per-
zekuce ode dne předvolání (výzvy) k transportu na
území tehdejšího Protektorátu a na území bývalé-
ho Slovenského státu, z důvodu perzekuce smíše-
ného manželství, z důvodu stanných práv na území
bývalého Protektorátu, z důvodu zastrašovacích
akcí ze strany nacistů jako GITTER I a II, Albrecht,
Akce 14 F13, Akce E — 17. září 1942, z důvodů zatý-
kání — Akce Sokol — 8. 10. 1941, z důvodu ukrývá-
ní se před totálním nasazením nebo po útěku
z něho, z důvodů ukrývání se před zatčením pro
odbojovou nebo politickou činnost a z důvodů
skrývání se za poskytování pomoci ukrývané osobě
nebo účastníku odboje. Totéž platí i pro osoby,
které se ukrývaly po dobu kratší, utrpěly-li však
újmu na zdraví nebo na těle vážnějšího rázu nebo
zemřely následkem omezení osobní svobody.

(5) Za ukrývání jako omezení osobní svobody ve
smyslu § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb. lze
považovat ukrývání se:

a) mimo trvalé bydliště nebo

b) v trvalém bydlišti, ale za předpokladu ukrývání
se za lidsky nedůstojných podmínek (ve sklepích,
bunkrech, jeskyních, půdách, mezi zdmi a v dalších
nevhodných prostorách).

Za trvalé bydliště podle této směrnice lze považo-
vat i místo obvyklého pobytu.

(6) Ministerstvo obrany České republiky bude po
občanech, žádajících o přiznání statusu českoslo-
venského politického vězně a vydání osvědčení za
ukrývání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5
zákona č. 255/1946 Sb., požadovat jeden z následu-
jících důkazních prostředků:

ověřenou kopii evidenčního listu Federace židov-
ských obcí, 

ověřenou kopii předvolání (výzvy) k transportu, 

úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní
přímé vědomosti,

úředně ověřené svědecké prohlášení osoby znalé
uvedené události.

(7) U osob, které byly soustředěny v 6. pracovním
praporu armády Slovenského státu nebo v tzv.
Munka táborech na území Maďarska, se bude po-
žadovat:

Nové informace — opatření přijatá ke zmírnění křivd
způsobených osobám, které se musely v letech 1939—1945 z důvodů rasové

perzekuce ukrývat nebo byly
ze stejných důvodů soustředěny ve vojenských pracovních táborech
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úřední potvrzení židovské obce k povolání do pra-
covního praporu s výpisem z vojenských kmeno-
vých dokladů nebo

výpis z lékařské dokumentace o utrpěné ujmě na
zdraví v souvislosti s výkonem vojenské prezenční
služby v 6. pracovním praporu.

(8) Za podpůrné doklady budou považovány na-
příklad:

úředně ověřený výpis z kroniky obce o ukrývané
osobě,

úředně ověřená kopie dokladu o odevzdání potra-
vinových lístků. 

(9) Osoby, ukrývající se z důvodu povolání na
pracovní nasazení či zběhnutí z něho, předloží:

úředně ověřenou kopii předvolání na pracovní na-
sazení (pracovní příkaz) nebo

úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní
přímé vědomosti nebo

úředně ověřené svědecké prohlášení účastníka
znalého uvedené události.

(10) Osoby, ukrývající se z důvodů před zatčením
pro odbojovou nebo politickou činnost, předloží:

úředně ověřenou kopii policejního zatykače nebo

úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní
přímé vědomosti nebo

úředně ověřené svědecké prohlášení osoby znalé
uvedené události.

III.

Tímto doplňkem se současně zrušuje původně
přijaté opatření ze dne 26. května 1994 k ukrýva-
ným dětem do 15 let věku. Osvědčení vydané jim
podle zákona č. 255/1946 Sb. v letech uplynulých
zůstává nedotčeno. 

Ing. Jaroslava Přibylová
náměstkyně ministra obrany ČR

Když psi a kočky pytlačí 
Také letos se členové mysliveckého sdružení

naší obce v honitbě setkávali s neblahými násled-
ky pytlačení domácích zvířat. Jeden z nich napří-
klad v lese nedaleko Penzionu V. K. nedávno našel
padlé srnče. Podle krvavých stop na krku šlo pro-
kazatelně o zvěř strženou a zardoušenou psem.
Bohužel to není ojedinělý případ.

Myslivci v honitbě denně, daleko od domů a za-
hrad, pozorují volně pobíhající psy a toulavé kočky.
Ať už je to na rozlehlé louce za železniční tratí pod
Střálkovým kopcem nebo v lesích nad Valašskou
cestou, kde slídí kolem sečí v Čapkové nebo Stra-
chotině. Když v zimě napadne sníh, pravidelné
a četné aktivity domácích šelem dokazují stopy na
obnově.

Málokteré z těchto zvířat je však skutečně zdivo-
čelé, většinou žijí v domácnostech a dostávají pra-
videlně žrát. To však nijak netlumí jejich lovecké
pudy. Psi a kočky navzdory tisícileté domestikaci
zůstávají šelmami, slídí za zvěří, často bývají velmi
úspěšnými lovci. Na pohled zcela neškodní domácí
pejskové se sdružují do dvojic nebo i početnějších
smeček, kde mají přesně rozdělené úlohy. Jedni
zvěř vyhledávají, druzí ji nahánějí k nejzdatnějšímu
psu, který číhá v záloze. Mazlivé kočičky si zase
hravě poradí s malými zajíci a zpěvným ptactvem.

Smutnou kapitolou je bezohlednost lidí, kteří
chodí do honitby se psy na vycházku. Třebaže kvůli
nedokonalému výcviku svěřence neovládají a při
střetu se zvěří je nedokáží odvolat, málokdy použí-
vají vodítko. Například v lokalitě pod Stolovou jistý

chatař opakovaně a navzdory domluvám nechává
dvojici psů volně pročesávat husté porosty. Jindy se
zjevně nevycvičený lovecký pes vytrhne dětem re-
kreantů a štve každý kus srnčího, každého zajíce,
na kterého narazí. Jde však o celoroční nebezpečí,
které se netýká jen času rození mláďat v přírodě
nebo letních prázdnin. Také v zimě je opakované
a vytrvalé rušení všech druhů zvěře velmi škodlivé.
Připravuje ji totiž v době nouze o tolik potřebné
síly.

Kunčickou honitbu navíc na mnoha místech pro-
tínají ohrazení pastvin a ještě nebezpečnější ploty
zahrad a chat. Při útěku do nich v panice často zvěř
narazí, ošklivě se zraní nebo omráčená dokonce
podlehne psím tesákům. Je namístě připomenout,
že na tyto případy legislativa pamatuje. Obecně lze
říci, že členové mysliveckých sdružení proti koč-
kám a psům, když pytlačí, slídí, štvou zvěř nebo se
za ní plíží ve vzdálenosti větší než dvě stě metrů od
trvale obydleného domu, mohou použít zbraň.
Jistě, vždy je to krajní řešení. Toto právo a povin-
nost v kunčické honitbě nebývá zneužívané. Tím
spíše, že mnozí myslivci sami chovají vlastní psy
a kočky, mají zkušenosti, odhad a dovedou rozlišo-
vat.

Jak se všichni můžeme s těmito problémy vypořá-
dat? Mnohdy se stačí jen zajímat, co dělá náš pes či
kočka, když se vytratí z dohledu. Domácí zvířata
totiž nejsou dobrá ani zlá. Chovají se podle svých
instinktů. Záleží jen na člověku, na jeho péči a sta-
rostlivosti, zda nezačnou škodit okolí. Kdo si všech
živých tvorů skutečně váží, nedovolí, aby jeho do-
mácí mazlíčkové ohrožovali volně žijící zvěř.

Dr. Arnošt Tabášek
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•• čistírny odpadních vod BIOCLEANER pro 2–3000 EO

•• rekonstrukce čistíren odpadních vod

•• plastové jímky, septiky

•• izolace fóliemi

•• atypické výrobky

•• opravy betonových septiků a žump pláštěním

•• zemní a pískové filtry

•• lapače tuků, ropných látek

•• čerpací a vodoměrné šachty

jurekcov@centrum.cz

Od 1. 9. 2001 sleva na čistírny.
Návštěvy po telefonické dohodě předem Ceny už od 42 000 Kč
Stanislav JUREK, 742 75 Lichnov 36, bez 5% DPH.
tel.: 0603 82 73 78, tel./fax:0656/85 51 09 Po předložení tohoto inzerátu

doprava zdarma

Vzpomínka
Dne 13. září 2001 vzpomeneme první výročí

úmrtí pana Imricha Zajace

manželka Anna Zajacová
a děti s rodinou

Z p o h á d k y
do pohádky
VELKÁ VÝPRAVNÁ VÝSTAVA PRO MALÉ I VELKÉ

Výstava bude probíhat na výstavišti Černá louka
v Ostravě v pavilonu C denně od 9 do 18 hodin od
31. srpna do 30. září 2001. Těžištěm výstavy je
prezentace pohádkových kostýmů, kulis a rekvizit
ze slavných filmových pohádek. Ty byly zapůjčeny
z filmových ateliérů Barandov. Vstupenka ve výši
30 Kč je platná také k návštěvě Pohádkového skle-
pa strašidel, který najdete také na Černé louce 

pavilonu C (vstup od Nové tržnice).
ING. RADEK MAZÁČ, OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, A.S.

Oznámení – provozní doba lékárny
od července 2001 se změnila provozní doba
lékárny v Kunčicích p. O. následovně:

pondělí až pátek 8.00—12.00 hodin.
PharmDr. Alena Baranová


