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V listopadových obecních novinách 
jsme zveřejnili poděkování Policie ČR 
všem našim zdravotníkům, které se 
objevilo na téměř všech dveřích bu-
dov, kde zdravotníci pracují. Myslím, 
že všichni si v poslední době uvědomu-
jeme, jak je práce zdravotníků důleži-
tá, náročná, nepostradatelná, prostě, 
že si bez ní vlastně neumíme náš život 
představit. Stále se ale najdou 
mnozí, kteří tuto práci považu-
jí za samozřejmost a podle toho 
nakládají se svým zdravím a se 
zdravotníky dle toho také ko-
munikují.

Možná sledujete stejně jako 
já, jak některá média propagují 
veřejné sbírky na zdravotníky. 
Přiznám se, že patřím ke sku-
pině osob, kterou tato aktivita 
spíše uráží. Také jsem původní 
profesí zdravotník a přesto, že 
platy ve zdravotnictví nejsou 
bůhví jaké, každý za svou práci 
dostává plat a nepotřebuje tak, 
aby na něj byla vypisována ja-
kákoliv finanční sbírka.

Co by dle mého názoru zdra-
votníci nyní daleko více oceni-
li, by byl zodpovědný přístup 
všech občanů k aktuální epide-
mii. S některými z nich jsem ho-
vořila a prosili mě, ať do obec-
ních novin tento apel napíšu. 

Prosím Vás tedy a apeluji na 
Vás, abyste dodržovali základ-
ní pravidla. Všichni je jistě známe, ale 
opakování je matka moudrosti – tedy: 
dostatečná hygiena rukou, nošení rou-
šek či respirátorů, rozestupy, časté 
větrání, omezení sociálních kontaktů, 
duševní hygiena… 

K tomu všemu samozřejmě potře-
bujeme i normálně žít, ale prostě bez 

určitých opatření se ještě nějakou 
dobu neobejdeme.

Také od zdravotníků slyším, jak je 
pro ně nyní práce nejen fyzicky, ale 
především psychicky náročná. Cítí, 
že vše běží tak nějak rychleji a nedaří 
se jim poskytovat péči tak láskyplně 
a s pohlazením, jako to rádi dělali dří-
ve. Prostě není čas…

„Situaci v nemocnici bych přirovna-
la k profesnímu PEKLU. Válečné hrůzy 
plné krve jsou viditelné na první po-
hled. Ale virus nevidíte, uvědomíte si 
ho až ve chvíli, kdy se dotkne někoho 
z vašich blízkých!“ říká paní Kateřina 
Křenková, která na ARO pracuje jako 
zdravotní sestra u ventilátoru.

Nejen zdravotníkům udělá radost 
poděkování, milé lidské slovo a ob-
čas i něco docela obyčejného. Proto 
s radostı́  zveřejňuji poděkování per-
sonálu Anesteziologicko-Resuscitač-
ního oddělení nemocnice ve Frýdku-
-Místku (kde jsou hospitalizováni pa-
cienti s Covid nákazou v nejvážnějším 
zdravotním stavu) zaměstnancům re-

staurace Hospůdky na Kopečku 
a hlavně paní majitelce Simoně 
Macurové, která personál opa-
kovaně obdarovala skvělými 
produkty domácí kuchyně (foto 
hovoří za vše 😊). Paní Simona 
je moc skromná paní a o media-
lizaci tohoto počinu sama ne-
stála. Já a vděční zdravotníci si 
ale myslíme, že dobré skutky se 
mají šířit, protože dokážou in-
spirovat. Navíc podnikatelé to 
nyní nemají sami vůbec lehké.

Slova díků nebude nikdy 
dost. Vzájemného respektu, úcty 
a ohleduplnosti také ne. Nezapo-
meňte na to, prosím. 

Také bych na závěr chtěla 
vyjádřit upřímnou soustrast 
všem pozůstalým, kteří v po-
slední době přišli o své blízké. 
A nemusí to samozřejmě být jen 
v souvislosti s Covidem. Oprav-
du evidujeme našich zemřelých 
v poslední době mnohem více. 
Moc na Vás myslím a držím pal-
ce, abyste vše zvládli.

Na závěr bych chtěla vyjádřit víru, 
že se situace zlepší, že ji společně 
zvládneme a věřím, že nám k tomu 
pomůže dobrovolné očkování, jako 
nám pomohlo a pomáhá u jiných ne-
mocí, které se pomocí očkování po-
dařilo vymýtit.

Michaela Šebelová

Poděkování - Prosba - Přání
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1.1. až 24.1.2021 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým  
opatřením jsme se letos rozhodli, že v Kunčicích pod Ondřejníkem 

kkoolleeddnniicckkéé  sskkuuppiinnkkyy  lleettooss  ddoo  uulliicc  nneevvyyrraazzíí. 
KKaassiiččkkyy  jjssoouu  uummííssttěěnnyy  vv  oobboouu  kkoosstteellíícchh..  

JJeeddnnaa  kkaassiiččkkaa  jjee  uummííssttěěnnaa  nnaa  sseekkrreettaarriiááttěě  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu..
JJeeddnnaa  vv  pprrooddeejjnníí  ddnnyy  ((ččttvvrrtteekk))  nnaa  ffaarrmměě  MMeennššííkk..  
JJeeddnnaa  vvee  vviinnoottééccee  vveeddllee  HHrruušškkyy  nnaa  HHuuťťaařřssttvvíí..    

Koledníky můžete letos potkat pouze virtuálně, a to na wwwwww..ttrriikkrraalloovvaassbbiirrkkaa..cczz,  
kde můžete podpořit Charitu Frenštát p.R. v rámci Tříkrálové sbírky příspěvkem  

do "on‐line" kasičky nebo zasláním na účet. 

Naši Charitu Frenštát pod Radhoštěm můžete  
podpořit zadáním variabilního symbolu 7777770088000033  

nebo platbou přes QR kód 

Z výnosu Tříkrálové sbírky 2021 budou podpořeny  
tyto schválené záměry: 
 Podpora a rozvoj paliativní péče
 Revitalizace vozového parku terénních služeb

Aktuální informace najdete na našem webu www.frenstat.charita.cz
a našem Facebooku, kde budou zveřejňovány novinky o koledě v našem regionu. 

Děkujeme za vaši štědrost. 

Tento slogan a rozhovor v Českém 
rozhlase o Janu Amosi Komenském 
a jeho snaze o nápravu věcí lidských 
nás přivedl k myšlence zapojit se s On-
dřejníčkem do Projektu proměny (Pro-
Pro) a udělat „něco“, co obohatí nás 
i lidi kolem. Vybrali jsme si Komenské-
ho citáty „Podnětem k píli je vzhlížení 
k cíli“ a „Lidská přičinlivost nepokládá 
za vhodné skládat ruce v klín“, které 
přesně vystihují naši současnou situ-
aci – s Ondřejníčkem nemůžeme zkou-
šet ani vystupovat, ale přesto chceme 
dál fungovat. Rozhodli jsme se natočit 
koledu jako vánoční dárek pro všech-
ny naše babičky, dědečky, kamarády 
a příznivce. Každý nahrával svůj hlas 

sám (v refrénu s vydatnou pomocí rodi-
čů a sourozenců) a vše se pak smíchalo 
v počítači. Bylo to těžké, už se teda těší-
me, až si budeme moci zahrát spolu na-
živo. Ale přes všechna úskalí se podařil 
celkem hezký videoklip – můžete sami 
zhodnotit na YouTube, když zadáte do 
hledání Pásli ovce valaši Ondřejníček. 

Nakonec se nám to tak zalíbilo, že 
jsme udělali klip i na podporu Tří-
králové sbírky (na YouTube Tříkrá-
lová sbírka 2021 – Kunčice pod Ond-
řejníkem).

A ta soutěž ProPro? To musíme ješ-
tě počkat do jara, kdy budou nejlep-
ší projekty vyhodnoceny a oceněny. 
Více na www.komensky2020.cz, kde je 

množství zajímavých informací o ži-
votě a díle J.A.Komenského. Už teď 
jsme ale svým způsobem vyhráli nad 
sebou i nad covidem, v tomto případě 
cesta byla cíl. 

Za Ondřejníček Kateřina Niklová

SICE ZA VÁMI BOHUŽEL NEMO-
HOU OSOBNĚ, ALE I TAK SI MŮŽETE 
TŘI KRÁLE DOMA POSLECHNOUT. 
DĚTI Z CIMBÁLOVÉ MUZIKY OND-
ŘEJNÍČEK PRO VÁS TŘÍKRÁLOVOU 
KOLEDU NAZPÍVALY, TAK SI JI MŮ-
ŽETE NA WEBU OBCE STÁHNOUT 
A PUSTIT PRO DOBROU NÁLADU.

Pokud byste si chtěli zazpívat 
také, zde je text nahrané koledy:

„My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám. 
štěstí zdraví dlouhá léta, 
my jsme k vám přišli zdaleka. 
zdaleka je cesta naše, 
do Betléma mysl naše. 
Do Betléma pospícháme, 
ještě málo darů máme. 
Hospodyňko daj korunku, 
Ježíškovi na peřinku. 
A ty hospodářu dukát, 
Ježíškovi na poviják. 
Co ty černý stojíš vzadu, 
vystrkuješ na nás bradu. 
A já černý vystupuju 
a Nový rok vám vinšuju. 
A my všeci vystupujem 
a Nový rok vám vinšujem.“

A TAKÉ NALEZNETE NA YOUTUBE 
CELÉ KRÁSNÉ VIDEO: https://www.
youtube.com/watch?v=Kw5wGvZEl1s

Zveme vás k soutěži o výlet do Amsterdamu  
a další hodnotné ceny!

Kultura a spolkový život
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Obec informuje

Jarmila Macurová 95 let
Jiřina Motyková 94 let
Vilém Majerek 91 let
Marie Píchová 86 let
Jozef Baránek 81 let
Jindřiška Fajčáková 80 let
Rostislav Šigut 75 let
Josef Petr 75 let
Vladimíra Macurová 70 let

Jana Harabišová 70 let
Vratislav Gloziga 70 let
Jarmila Káňová 70 let
Olga Gruberová 65 let
Kateřina Adamčíková 60 let

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

Jubilanti leden 2021
Společenská rubrika

Rozloučení
V měsíci prosinci jsme se napo-

sledy rozloučili s panem Petrem 
Glembkem.

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

* *
 * 

Zveřejňování jubilantů
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby byla jejich životní jubilea v obecních novinách zveřejňována, aby toto 

PÍSEMNĚ oznámili matrikářce, paní Kristýně Majerkové, pokud tak již dříve neučinili. 
Oznámení je možno doručit osobně, poštou na adresu obecního úřadu (Kunčice p. O. 569) nebo na email:  

kristyna.majerkova@kuncicepo.cz. Kristýna Majerková

Středisko sociálních služeb měs-
ta Frýdlant nad Ostravicí pokračuje 
v provozu služby Senior Taxi. 

Služba je určená 
• občanům seniorům 70+ s trvalým 

bydlištěm ve zmíněných obcích a 
• osobám v nepříznivé sociální situ-

aci v důsledku zdravotního stavu, 
kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P ve věku 40+ s trvalým byd-
lištěm v příslušné obci.

Našim občanům, kteří spadají do 
okruhu osob, oprávněných čerpat 
tuto službu, vydáváme průkaz SENI-
OR TAXI, na základě kterého budete 
oprávněni k využívání přepravy osob 
službou Senior Taxi. K vydání průka-
zu potřebujete občanský průkaz a fo-
tografii o rozměrech 35 mm x 45 mm. 
Průkaz bude vydán bezplatně u paní 
Daniely Kociánové. Pokud se ze zdra-
votních důvodů nemůže klient dosta-
vit k vyřízení osobně, lze vyřídit i oso-
bou blízkou.

Provozní doba služby Senior Taxi je 
v pracovní dny od 06:30 do 15:00 hod. 
Doprovodu hendikepované osobě je 

služba Senior Taxi poskytována bez-
platně. Cena za 1 kilometr pro klienta 
je 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdar-

ma. Platba probíhá u řidiče taxi v ho-
tovosti.

Celkem máme vydáno 40 průkazů.

Taxi si můžete objednat na čísleProjekt SENIOR TAXI bude sloužit  
našim občanům i v roce 2021

Kunčice p. O. počet jízd  
(klientů)

ujeto km  
s klienty

ujeto km  
režijně

neuspokojeno 
klientů

Leden 9 180 188 0
Únor 1 7 21 0
Březen 9 124 90 0
Duben 0 0 0 0
Květen 0 0 0 0
Červen 18 244 242 0
Červenec 7 64 84 0
Srpen 4 67 44 0
Září 16 229 261 0
Říjen 3 28 36 0
Listopad 0 0 0 0
Prosinec 6 87 87 0
Celkem za rok 2020 73 1030 1053 0

776 241 220

UPOZORNĚNÍ! Z DŮVODU NEVYZPYTATELNÉ SITUACE V SOU-
VISLOSTI S PANDEMIÍ COVID 19 SI PROVOZ SLUŽBY VŽDY RADĚJI 
PŘEDEM OVĚŘTE!  Kristýna Majerková
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Obecní knihovna 
je pro vás otevřena 
v režimu výdejního 
okénka 

Za zv ýše-
ných hygienic-
kých podmí-
nek obnoven 
provoz místní knihovny v Kunči-
cích pod Ondřejníkem, používejte 
rukavice, dezinfekci na ruce, ne-
zapomeňte na roušku a na dodr-
žování 2metrových rozestupů. 

Jsme malá knihovna, takže s dodr-
žováním opatření nemáme problém. 

Děkujeme, těšíme se na Vás :)
Vaše knihovnice

Vážení občané, tak jako každý rok 
tak i letos jsme si pro vás připravili 
stručný přehled matričních událostí 
a statistiku evidence obyvatel Obce 
Kunčice p. O. za r. 2020:

• narodilo se 32 dětí (14 dívek, 
19 chlapců)

• zemřelo 20 občanů
• bylo uzavřeno 35 sňatků (7 v ob-

řadní síni, 26 mimo obřadní síň 
a 2 sňatky církevní)

• k trvalému pobytu se přihlásilo 
70 občanů

• odhlásilo se 55 občanů 
• stěhování v obci – 9 občanů

• 3 občanům byl zrušen trvalý po-
byt úřední cestou

• bylo provedeno 342 ověření pod-
pisů a listin

• bylo provedeno 10 zápisů o určení 
otcovství

• 4x jsme přivítali v obřadní síni na-
rozené občánky

• 20 občanů požádalo o ověřené vý-
stupy z Czech Pointu

• počet občanů starších 80-ti let je 65
• počet občanů 90 let a více – 17
• počet obyvatel k 1.1.2021 – cca 

2418 občanů
Taťána Holušová

matrika, evidence obyvatel

Dne 15. prosince 2020 proběhlo 
zasedání Zastupitelstva obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem, kde byl schvá-
len Obecně závaznou v yhláškou 
č. 1/2020 místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na rok 
2021 – ve výši 600,- Kč/osobu/rok. 
Splatnost místního poplatku dle OZV 
č. 1/2020 je stanovena do 31. čer-
vence 2021.  

Vzhledem k tomu, že výše poplatku 
za odpad byla od roku 2016 stále stej-
ná a náklady na celý systém odpadu 
vzrůstají, byli jsme nuceni tento popla-

tek zvýšit z původní částky 504,- Kč na 
částku 600,- Kč/osobu/rok, tj. o část-
ku 96,- Kč/osobu/rok – což činí zvý-
šení o 8,- Kč/osobu na měsíc.

Výše a splatnost místního poplatku 
ze psů – na rok 2021 zůstala stejná – 
180,- Kč/pes, splatnost do 30. 4. 2021.

Z důvodu vyšších nákladů poš-
tovného se nebudou poštovní po-
ukázky rozesílat. Všechny poplat-
ky je možno uhradit od 25. 1. 2021 
v pokladně Obecního úřadu v Kun-
čicích pod Ondřejníkem v úředních 
hodinách pokladny (tato je nyní z dů-
vodu vládních nařízení omezena ná-
sledovně):

PONDĚLÍ 8:00–10:00  14:00–17:00
STŘEDA  8:00–10:00  14:00–17:00
nebo převodem na účet obecního úřa-
du – číslo účtu: 1682010349/0800 + 
přidělený variabilní symbol. Pokud VS 
neznáte z minulých let, můžete si o něj 
napsat na emailovou adresu: ivana.
reznickova@kuncicepo.cz.

Dodržujte prosím termíny splat-
ností těchto poplatků. Pokud Vám 
Vaše finanční situace nedovoluje po-
platky uhradit do termínů splatnosti, 
máte možnost si písemně – již od mě-
síce ledna 2021 - zažádat o splátkový 
kalendář.

Ivana Řezníčková, poplatky

V neděli 3.1.2021 v 4:33 byl na-
hlášen požár roubenky č.p.175. Po 
příjezdu na místo požáru bylo zjiště-
no průzkumem, že se jedná o požár 
vstupních dveří staré roubenky. Na 
požár v domě rodinu upozornil požár-
ní hlásič. V čase příjezdu záchranných 

složek byli již obyvatelé před domem 
(2 dospělí a 2 děti), ti následně byli 
evakuováni do CAS. Požár se snažil 
majitel sám uhasit, jednotka provedla 
vypnutí elektrické energie a uhašení 
a dohašení pomoci vysokotlaku. Ná-
sledně celý objekt nuceně odvětrala. 

Po příjezdu HZS Kopřivnice byly dve-
ře i jejich okolí proměřeny termoka-
merou, poté se jednotky vrátily zpět 
na základnu.

Na základě podkladů  
Miroslava Kahánka  

zpracovala Andrea Střalková

Matrika a evidence obyvatel  
v roce 2020

Místní poplatky v roce 2021 a možnosti jejich platby

První lednový víkend bohužel opět zaměstnal  
naši Jednotku

Připomínáme možnost vyzvednutí  
obecního kalendáře

Připomínám tedy, že máme opět ZDARMA připraven jeden kalendář do 
každé domácnosti. Většina z Vás to již stihla. Ale někteří jste třeba neměli 
před Vánoci čas nebo jste byli v karanténě, tak jej možná ještě nemáte. 
Tak si pro něj přijďte:). Kalendáře jsou k vyzvednutí na sekretariátu 
obecního úřadu v aktuálně platných úředních hodinách. Kalendář je 
možno také zakoupit za 60,- Kč/kus. -MŠ-
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Naše rodačka, šestnáctiletá Mar-
tina Hanusová, slaví další úspěch. 
Získala významné ocenění Nadač-
ního fondu Jaroslava Heyrovské-
ho za svou práci Měření rizikových 
vlastností lithiových akumulátorů. 
Martina studuje obor Informační 
technologie na Gymnáziu a Střed-

ní průmyslové škole elektrotechniky 
a informatiky ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. 

Na její práci se můžete podívat na 
YouTube – stačí zadat heslo: Středo-
školská odborná činnost 10 Marti-
na Hanusová - Měření rizikových 
vlastností Li-ion akumulátorů.

Nadační fond Jaroslava Hey-
rovského vyhledává nadané stře-
doškolské studenty, podporuje jejich 
další odborný i osobní růst a tvůr-
čí klima, v němž se mohou rozvíjet 
předpoklady talentovaných dětí.

http://www.njh.cz/
Kristýna Majerková

Vážení odběratelé pitné vody a uži-
vatelé kanalizační sítě, vážení ob-
čané oznamujeme Vám, že obchod-
ní společnost Kunčická s.r.o. byla ke 
dni 1.1.2021 vymazána z obchodní-
ho rejstříku. Majetek společnosti byl 
převeden na obec Kunčice pod Ond-
řejníkem.

Provozovatelem vodovodů a ka-
nalizací je nově obec Kunčice pod 
Ondřejníkem:

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem 569
PSČ 739 13
Identifikační číslo: 002 96 856

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
má nově níže uvedená živnostenská 
oprávnění.
• výroba, obchod a služby neuvede-

né v přílohách 1 až 3 živnostenské-
ho zákona

• provozování vodovodů a kanalizací

Pro Vás, naše odběratele, se fak-
ticky nic nezmění. Vaše již uzavřené 
Smlouvy o dodávce vody a Smlouvy 
o odvádění odpadních vod zůstávají 
v platnosti a byly automaticky pře-
vedeny na obec Kunčice pod Ondřej-
níkem. Noví odběratelé budou i na-
dále uzavírat smlouvy u paní Dani-
ely Kociánové na obecním úřadě, již 

s obcí. V platnosti zůstávají všech-
ny kontakty, telefonní čísla i číslo  
účtu pro placení záloh za vodné 
a stočné.

V roce 2020 byla také ukončena 
činnost dlouholetých jednatelů spo-
lečnosti pana Ivana Blažka a pana To-
máš Hrubiše. Děkujeme jim za práci, 
kterou pro společnost Kunčická s.r.o. 
vykonali.

Novým zaměstnancem obce na 
úseku vodovodů a kanalizací se stal 
pan David Čajánek. Zaměstnancem 
nadále zůstává pan Milan Kubín. 

Ceny vodného a stočného 
platné od 01.01.2021

Vodné 35,00 Kč/m³ bez DPH, tj. 
38,50 Kč/m³ vč. 10 % DPH

Stočné 46,36 Kč/m³ bez DPH, tj. 
51,00 Kč/m³ vč. 10 % DPH

Vodné a stočné můžete hradit ho-
tově na sekretariátu obecního úřa-
du u paní Daniely Kociánové, od 
11.1.2021
PONDĚLÍ 8:00–10:00  14:00–17:00
STŘEDA  8:00–10:00  14:00–17:00

Číslo účtu pro placení záloh za 
vodné a stočné zůstává nezměněno: 
1735758319/0800. Variabilní sym-
bol je číslo odběratelské smlouvy.

Zálohové platby vodné 
a stočné na rok 2021

Zálohy na vodné a stočné se platí 
čtvrtletně v termínech: I. čtvrtletí do 
25. ledna, II. čtvrtletí do 25. dubna, 
III. čtvrtletí do 25. července, IV. čtvrt-
letí do 25. října.

Vyúčtování vodné a stočné 
za rok 2020

Během měsíce ledna, února 2021 
bude probíhat vyúčtování vodné 
a stočné za rok 2020. Odečty vodo-
měrů budou provádět během měsíce 
ledna, února 2021 pracovníci pově-
řeni obcí Kunčice pod Ondřejníkem. 
V případě jakýchkoliv pochybností 
se Vám prokážou pověřením, které 
si můžete ověřit telefonicky na čís-
le 725 506 902 u paní Daniely Koci-
ánové. Stavy vodoměrů můžete za-
slat na email: daniela.kocianova@ 
kuncicepo.cz, popř. nahlásit na tele-
fonní číslo 725 506 902. Stavy vodo-
měrů, které nahlásíte emailem, bu-
dou odeslány taktéž na Vámi uvedený 
email. Pokud Vás nezastihnou doma, 
zanechají Vám lístek s prosbou, abys-
te požadované údaje nahlásili nejpoz-
ději do 3 dnů buď: osobně, emailem:  
daniela.kocianova@kuncicepo.cz nebo 
telefonicky. 

Michaela Šebelová, Daniela Kociánová

Další úspěch Martiny Hanusové! Blahopřejeme :)

Oznámení o převodu jmění společnosti Kunčická s.r.o. 
na obec Kunčice pod Ondřejníkem

Poděkování  
za charitativní bazar 

Za místní společenství matek při faře děkujeme za podporu při cha-
ritativním bazaru, který byl určen pro neziskovou organizaci Mary's  
Meals. S Vaší pomocí se nám podařilo „nakrmit“ skoro 60 dětí po celý  
školní rok. 

Je to obrovský úspěch, jelikož se do poslední chvíle nevědělo, zda-li  
bazar proběhne. Děkujeme, že i v těchto nelehkých časech myslíte na  
druhé. 

Těšíme se na další setkání s Vámi.  -H.Ch.-

Upozornění 
Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY JSOU 
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘA-

DU UPRAVENY TAKTO:
PONDĚLÍ a STŘEDA 

8:00-10:00 a 14:00-17:00
Úřední hodiny se ale mohou měnit. 
Sledujte aktuality na webu obce 

a také úřední desku.
Děkujeme za pochopení.
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Máte problém či do-
taz k přiznání k dani 
z nemovitých věcí na 
rok 2021? Nechoďte 
kvůli tomu na finanční 

úřad, raději na své územní pracovi-
ště zavolejte, napište nebo si infor-
mace vyhledejte na webových strán-
kách.  Vyplněná přiznání, prosím, 
vkládejte do sběrných boxů.

Z důvodu zamezení dalšímu šíření 
onemocnění COVID-19 však nebude 
v lednu 2021 možné osobní projed-
nání daňových záležitostí na finanč-
ním úřadě ani jeho územních praco-
vištích (jako tomu bylo v minulých 
letech).  Občané přesto o konzultace 
se zaměstnanci ani o pomoc s problé-
my při  vyplnění přiznání nepřijdou. 
Se svými dotazy se na zaměstnance 
mohou obracet telefonicky, e-mailem 
nebo vhozením dotazu do sběrného 
boxu umístěného na každém územ-
ním pracovišti. Speciální telefonické 
informační linky, zřízené na každém 
územním pracovišti, zajistí všem ta-
zatelům odpovědi na položené otázky 
k dani z nemovitých věcí se znalostí 
místních poměrů. Odpovídat na dota-
zy občanů a firem budou na zřízených 
infolinkách zaměstnanci útvarů ma-
jetkových daní všech územních praco-
višť finančního úřadu, a to v pracov-
ních dnech denně od 4. ledna 2021 
a to v pondělí a ve středu (od 8:00 
do16:30 hodin), v úterý a čtvrtek 
(od 8:00 do 14:30 hodin) a v pátek 
(od 8:00 do 13:30 hodin).

V pondělí 1. února skončí lhůta 
pro podání přiznání k dani z ne-
movitých věcí na rok 2021 a také 
možnost přihlásit se k placení této 
daně na rok 2021 prostřednictvím 
soustředěné inkasní platby obyva-
telstva (SIPO).  

Povinnost podat přiznání se týká 
především nových vlastníků pozemků, 
zdanitelných staveb, bytových a neby-
tových jednotek (včetně majitelů by-
tových jednotek převedených v roce 
2020 z družstevního do osobního 
vlastnictví). Do daňového přiznání se 
uvádí všechny zdanitelné stavby (bu-
dovy nebo vybrané inženýrské stav-

by), bytové a nebytové jednotky, které 
se nachází na území Moravskoslezské-
ho kraje. Rozhodný je stav vlastnictví 
k nemovité věci k 1. 1. 2021.

Pozornost těmto řádkům by měli 
věnovat také vlastníci nemovitostí, 
kteří v roce 2020 všechny nemovitos-
ti nebo část svých nemovitostí umís-
těných v Moravskoslezském kraji pro-
dali, darovali nebo je jiným způsobem 
převedli na nové vlastníky. Také býva-
lým vlastníkům nemovitých věcí totiž 
zákon ukládá povinnost komunikovat 
s finančním úřadem, a to buď formou 
podání daňového přiznání (pokud jsou 
ke dni  1. 1. 2021 vlastníky nemovitých 
věcí v obvodu územní působnosti Fi-
nančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj) nebo formou písemného oznáme-
ní, že v roce 2020 přestali být vlastní-
ky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 
2021 nejsou vlastníky žádné nemovité 
věci ani poplatníky daně za nemovité 
věci v obvodu územní působnosti FÚ 
pro Moravskoslezský kraj. 

Důvodem pro povinné podání daňo-
vého přiznání je i provedená digitaliza-
ce katastrálních území, která proběhla 
v roce 2020. Tímto úkonem ve většině 
případů dochází ke změně poplatní-
ka u parcel pronajatých zemědělským 
subjektům, dále ke změně číslování 
parcel a ke změně výměry parcel.  

V roce 2020 byly prováděny v ně-
kterých katastrálních územích po-
zemkové úpravy a revize údajů ka-
tastru, na základě kterých také došlo 
ke změnám výměr pozemků, druhů 
pozemků, parcelních čísel a slučová-
ní pozemků. Vlastníci nemovitostí 
byli o změnách skutečností plynou-
cích z pozemkových úprav informo-
vání rozhodnutím nebo veřejnou vy-
hláškou vyvěšenou na obecním úřadě 
příslušné obce a vznikla jim povinnost 
podat Finančnímu úřadu pro Morav-
skoslezský kraj, přiznání k dani z ne-
movitých věcí dle stavu k 1. lednu 
2021. 

Finanční úřad doporučuje využít 
k vyplnění i k podání daňového při-
znání elektronickou aplikaci na ad-
rese www.daneelektronicky.cz, kde 
lze tiskopis Přiznání k dani z nemo-

vitých věcí na rok 2021 vyplnit auto-
matizovaně s nápovědami, kontrola-
mi, automatickými součty a také jej 
lze vytisknout. 

Má-li občan (nebo jiný daňový 
subjekt či jeho zástupce) zpřístup-
něnou datovou schránku nebo má-li 
zákonnou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je povinen daňo-
vé přiznání podat datovou zprávou 
ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně, tj. prostřednictvím 
aplikace Elektronická podání na www.
daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání 
k dani z nemovitých věcí se však po-
dává pouze v listinné podobě.

Všechny tiskopisy a informace však 
lze rychle získat bez osobní návště-
vy úřadů na internetových stránkách 
www.financnisprava.cz. 

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 
je splatná do konce května 2021.  

Finanční správa České republiky 
poskytuje poplatníkům službu place-
ní daně z nemovitých věcí prostřed-
nictvím SIPO. V případě zájmu o vy-
užití této služby naleznete více in-
formací na stránkách: http://www. 
financnisprava.cz/sipo.

Na základě žádosti, která byla v mi-
nulosti podána občanem, který je po-
platníkem daně z nemovitých věcí 
nebo na základě žádosti, která bude 
občanem podána finančnímu úřadu 
nejpozději do 15. března 2021, bude 
občanovi doručen místo složenky e-
-mail s informacemi potřebnými pro 
placení daně z nemovitých věcí. V pří-
padě zájmu o využití této služby na-
leznete více informací na stránkách: 
www.financnisprava.cz/email.

Informace doručené e-mailem ob-
sahují také QR kód, pomocí kterého lze 
daň z nemovitých věcí ihned zaplatit 
přes internetové bankovnictví nebo 
pomocí mobilních platebních aplika-
cí. Tímto způsobem placení se na mi-
nimum snižuje riziko vzniku chyby 
v psaní při ručním zadávání plateb-
ního příkazu, a tím se snižuje riziko 
nesprávně provedené platby.  

Finanční úřad upozorňuje, že 
z důvodu špatné epidemiologické 
situace aktuálně nejsou otevřeny 
pokladny pro placení daní v hoto-
vosti na územních pracovištích fi-
nančního úřadu a s touto situací je 
výhledově nutno počítat také v dal-
ších měsících.

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava 

Tel.: 596 651 302

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje

Územní pracoviště 
finančního úřadu

E-mailové adresy pro pří-
jem dotazů veřejnosti 
k dani z nemovitých věcí

Telefonické linky pro pří-
jem dotazů veřejnosti 
k dani z nemovitých věcí

ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 360, 556 788 341

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 360

ÚP ve Frýdku-
-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 311
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Hora Prašivá byla po staletí vý-
znamným poutním místem, za což vdě-
čí dřevěnému kostelíku z roku 1640. 
Od té doby se na Prašivé konaly mše 
a poutě. Od roku 1891 se k nim přida-
la shromáždění - tzv. „Tábory lidu“. Na 
tato shromáždění přicházely řečnit 
i takové osobnosti jako např. poslan-
ci zemského sněmu slezského. Poutě 
a tábory lidu přitahovaly obyvatelstvo 
z dalekého okolí a těšily se mimořádné 
návštěvnosti. Historické prameny zmi-
ňují až 8000 poutníků na jedné pouti.

Skutečnost, že na Prašivé stojí od 
roku 1921 turistická chata, je výsled-
kem snahy českých vlastenců a míst-
ních patriotů, kteří tím čelili expandují-
címu německému spolku „Beskidenve-
reinu“. V prvopočátcích organizované 
beskydské turistiky na sklonku 19. sto-
letí započali Němci s budováním turi-
stických útulen. Zatímco provozovali 
horské chaty na Lysé hoře, Bílém Kří-
ži, Javorovém, Čantoryi a jinde. Češi se 
museli scházet v podhůří.

První plán vypracoval architekt Joža 
Dvořák. Náklady na stavbu neměly pře-
sáhnout 23.000 rakouských korun. Vý-
stavba však nebyla realizována, poně-
vadž vypukla válka a stavba byla nako-
nec zahájena až 11. dubna 1921, již na 
podzim 2. října téhož roku předali cha-
tu k užívání. Je neuvěřitelné, že chata 
v hodnotě 273.300 Kčs byla postavena 
za půl roku. O její výstavbu se zaslou-
žili kromě okolních obcí, peněžních 
ústavů a státních lesů také soukromé 
osoby a stovky drobných dárců. Sám 
prezident Masaryk, jako člen Pohorské 
jednoty Radhošť, přispěl 5.000 koruna-
mi. Prvním nájemcem chaty na Prašivé 
se stal známý hostinský pan Tesárek. 

Od nepaměti je symbolem chaty vy-
cpanina medvěda. Dokonce i současné 
babičky si pamatují, že vycpaný med-
věd na Prašivé byl už v jejich dětství. 
K medvědovi se tak tradují různé po-
vídačky, které už skoro zlidověly. Kde 
ale je pravda, se už asi nedozvíme, ka-
ždopádně medvěd se stal symbolem 
chaty a každý, kdo zná a navštíví Pra-
šivou, ho chce vidět. 

V současnosti to na Prašivé pěkně 
„žije“. Opravdu doporučuji všem navští-
vit. Zdatnější turisty jistě nadchne tra-
sa z Mostů u Jablunkova, přes Kostelky, 
Velký Polom, Muřinkový vrch, Čubo-
ňov, sedlo Malý Polom, Motyková, Slavíč 
(možnost ubytování na Kolářově chatě), 
Kalužný, Ropice až do cíle na Prašivou. 
Tato trasa má přibližně 38 km.  

Ale nemusíte být „Hujeři“ abyste si 
na Prašivou vyšlápli. Naopak. 😊 Chata 
je ideálním výletem pro sváteční turis-
ty, a hlavně rodiny s dětmi. Na Prašivou 
dojedete v pohodě s kočárkem z parko-
viště ve Vyšních Lhotách a odměnou 
Vám bude krásné přírodní dětské hři-
ště, rozhledna, Kostel sv. Antonína Pa-
duánského z roku 1640 A HLAVNĚ TEN 
MEDVĚD! Současní majitelé chaty se 
velmi snaží, chatu zvelebují a pořáda-
jí nejrůznější akce. Namátkou zmiňme 
pozorování Perseid na Prašivé a pravi-
delné zajímavé besedy.

Můžete je podpořit zakoupe-
ním Benefiční knihy, celý výtě-
žek jde na obnovu chaty Prašivá 
a údržbu kostelíka na Prašivé. Je-
den výtisk je k dispozici k zapůj-
čení také v naší knihovně.

Trasy na Prašivou:

Pěšky: (délka trasy k chatě)
•  z Pražma po modré od Hotelu Trav-

ný (cca 5,5 km)
•  z Vyšních Lhot po žluté (cca 3,5 km) 

po silničce
•  z Komorní Lhotky z centra po žluté 

(cca 5 km)

•  z Dobratic od vlakové stanice po čer-
vené (cca 5,5 km)

•  z Morávky z centra obce od bus za-
stávky po modré k rozc. Kotař, dál 
po červené přes vrchol na Malou 
Prašivou (cca 8 km)

•  z Mostů u Jablunkova od vlakové sta-
nice po červené na Velký Polom, Mu-
řinkův vrch až do sedla pod Malým 
Polomem, dále po modré k rozcestí 
Kozí hřbety – Václavíčky, odtud stále 
po červené přes Slavíč, Ropici až na 
Prašivou. (cca 38 km)

Na kole: přístupná je i na kole po zna-
čené trase z Vyšních Lhot.

UPOZORNĚNÍ! Sledujte aktuální 
informace v souvislosti s pandemii 
Covid 19!

http://www.chataprasiva.cz/
http://www.kolarovachata.cz/

Připravila Kristýna Majerková
Zdroj: http://www.chataprasiva.cz/

Tip na výlet – PRAŠIVÁ
Co se děje v okolí
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Textu bylo méně, trochu jsem zvětšila řádkování, aby vyplnil obě strany

více informací na tel.: +420 725 506 901
a e-mail: noviny@kuncicepo.cz

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMAREKLAMA

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK 
Dříví naštípané na prostorové metry  

nebo špalky (rovnané) od 30 cm délky.  
Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738
* * *

Koupím stavební pozemek, dům.
Telefon: 604 690 096

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 

Obrázek by se hodil, ale nevím, jaký máte na mysli.
V příloze jsem nenašla.

HLÁŠENÍ OBECNÍHO 
ROZHLASU  

nyní i na webu obce.

Stačí kliknout  
na tento obrázek na 

www.kuncicepo.cz

RODOKMENY 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek 
k Vánocům, jubileu, sňatku? Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY 


