
Kunãice pod Ondfiejníkem ¤ÍJEN 2007

Svat˘ Václav – Svûtec a patron ãesk˘ch zemí

PrvÀáãci uvítali nov˘ ‰kolní rok

V záfií 2007 pravdûpodobnû uplynulo jiÏ
1072 let od zavraÏdûní kníÏete Václava. V
dne‰ní moderní dobû si tento den kaÏdoroã-
nû pfiipomínáme jako Den ãeské státnosti,
vÏdy v jeho v˘roãí smrti dne 28. 9.

Kult svatého Václava zaãal
budovat jiÏ iniciátor jeho vraÏ-
dy, jeho bratr a následnû nov˘
kníÏe Boleslav. Ten ihned po
bratrovraÏdû obsadil se svojí
druÏinou PraÏsk˘ hrad a stal
se tak nov˘m kníÏetem. Také
nechal pfievést Václavovy ostatky
do nového Chrámu sv. Víta na
PraÏském hradû, kde jsou ve Sva-
továclavské kapli uloÏeny
dodnes. 

Nov˘ kníÏe Boleslav byl oproti Václavovi
mnohem schopnûj‰ím panovníkem. Dokázal
poloÏit základy ãeského státu, centralizoval
moc, zavedl danû, nechal razit na‰e první
mince (Denáry) a mnohem tvrdûji hájil státní
suverenitu. Brutálním zpÛsobem m˘til
pohanství a velice se zasadil o ‰ífiení kfiesÈan-
ství. Do jeho vlády spadá zaloÏení prvního
klá‰tera v âechách (Ïensk˘ benediktinsk˘
klá‰ter sv. Jifií) a také zapoãal vyjednávání o
zaloÏení praÏského biskupství.

Schopn˘ panovník Boleslav poloÏil
mocenské základy budoucímu státu a
muãednická smrt kníÏete Václava zase spoji-
la prost˘ lid, klér i nobilitu. Václav byl svato-
fieãen pravdûpodobnû aÏ druh˘m praÏsk˘m

biskupem Vojtûchem, ale jiÏ od své smrti se
postupnû stával patronem ãeské zemû: 

Od 10. století je kníÏe Václav uctíván jako
svûtec, nejprve v âechách, pozdûji i v sou-
sedních zemích. Jeho Ïivot a muãednická
smrt jsou zpracovány v mnoha legendách. JiÏ
v 10. století vznikají "První staroslovûnská

legenda", latinsky psané "Cres-
cende fide", "Gumpoldova legen-
da" a zfiejmû i "legenda tzv. Kristi-

ána". 
Od druhé poloviny 11. století

má svatováclavsk˘ kult klíãové
postavení v ideologii ãeské stát-

nosti – svat˘ Václav je chápán jako
nebesk˘ vládce a ochránce ãeského
státu, ãe‰tí panovníci jsou jen jeho

doãasní zástupci. 
Od dob Karla IV. se symbolem ãeského

státu stává Svatováclavská koruna, jíÏ jsou
podfiízeny jednotlivé zemû koruny ãeské. 

Ve stfiedovûku je píseÀ "Svat˘ Václave,
vévodo ãeské zemû" hymnou ãesk˘ch zemí. 

Svatováclavsk˘ kult je pak velice siln˘
je‰tû v dobách baroka – svat˘ Václav je fiazen
k hlavním patronÛm ãesk˘ch zemí. 

Svatováclavská symbolika se opût objevila
v období Národního obrození a u legionáfi-
sk˘ch jednotek bûhem 1. Svûtové války. 

Svat˘ Václav se stal symbolem, kter˘ pro-
vázel ãesk˘ národ po nûkolik staletí. Stal se
symbolem na‰í státnosti a zaslouÏí si proto
patfiiãnou pozornost.

Státní svátky
V záfií a následnû fiíjnu slavíme dva

v˘znamné státní svátky - Den ãeské stát-
nosti a Den vzniku samostatného ãesko-
slovenského státu. Bylo by smutné, kdyby
byly oba svátky vnímány pouze jako dny

volna. V takovém pfiípadû by státní svátky
ztratily svÛj v˘znam a mohli bychom je
rovnou nahradit t˘dnem dovolené navíc. 

Jak 28. záfií, tak i 28. fiíjen mají pfiímou
souvislost s na‰í státní svobodou. Pfiipo-
meÀme si struãnû podstatu obou v˘znam-
n˘ch v˘roãí:

I. svûtová válka se pro âechy, Moravané i
Slováky stala bojem za národní svobodu.
Desetitisíce ãeskoslovensk˘ch legionáfiÛ
bojovalo za svou my‰lenku se zbraní v ruce a
mnoho politikÛ doma i v zahraniãí jednalo o
nové podobû stfiední Evropy. S mnoÏícími se
poráÏkami Nûmecka a Rakouska-Uherska se
my‰lenka samostatného âeskoslovenska stá-
vala ãím dál více hmatatelnûj‰í.  

V roce 1918 byl v Praze pfied 10. hodinou
ranní zvefiejnûn na tabuli redakce Národní
politika na Václavském námûstí text nóty
Györgye Andrássyho, coÏ bylo pochopeno

jako faktická kapitulace habsburské monar-
chie. Tato zpráva se stala impulsem k Ïivel-
n˘m demonstracím a vyhlá‰ení ãeskosloven-
ské samostatnosti. Zatímco praÏské ulice jása-
ly, dostavili se zástupci Národního v˘boru na
místodrÏitelství k pfievzetí moci. Do pfiedsed-
nictva Národního v˘boru byl kooptován první
Slovák dr. Vavro ·robár, kter˘ tak doplnil pût
"muÏÛ 28. fiíjna", jimiÏ byli Alois Ra‰ín, Fran-
ti‰ek Soukup, Jifií Stfiíbrn˘ a Antonín ·vehla.

I po rozpadu âeskoslovenska a zru‰ení
zemû Moravskoslezské je tfieba chápat 28. fiíjen
jako nejv˘znamnûj‰í datum ãeské státnosti.

Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu

POZVÁNKY
20. fiíjna 2007
Motoristická soutûÏ MâR OMV 

Více na stranû 2

23. fiíjna 2007
6. vycházka pro seniory

Více na stranû 3

26. fiíjna 2007
Swingben Více na stranû 3

1. listopadu 2007
Církev ãeskoslovenská husitská
vzpomene památky zesnul˘ch

Více na stranû 3

7. – 8. listopadu 2007
Humanitární sbírka

Více na stranû 3

1. prosince 2007
Vala‰sk˘ mikulá‰sk˘ jarmek

Více na stranû 7

ASPV vás zve do
cviãení 2007/2008
Pondûlí od 17.30 do 19.00 Ïeny
zdravotní tûlocvik
Úter˘ od 1500 do 1630 Ïáci

od 1930 do 2100 Ïeny aerobik
Stfieda od 1600 do 1700 dûti s rodiãi
âtvrtek od 1500 do 1630 Ïaãky

V‰echna cviãení se konají v tûloc-
viãnû Z· Karla Svolinského.

V˘bor a cviãitelé ASPV

1. tfi. Z· K. Svolinského, Kunãice p. O.
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U S N E S E N Í
ze VI. zasedání Zastupitelstva obce

Kunãice pod Ondfiejníkem konaného
dne 10. 9. 2007

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I.  Z v o l i l o :
1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing. Tomá‰

Hrubi‰, Ing. Pavel ¤ezníãek
2) ovûfiovatele zápisu:  Ing. Lumír Poledník,

Ing. Radim Jurek

II.  B e r e  n a   v û d o m í :
3) kontrolu usnesení z V. zasedání Zastupi-
telstva obce konaného dne 12.6.2007,
4) informace o jednáních Rady obce.

III.  S c h v a l u j e :
Program VI. zasedání zastupitelstva obce,
5) Operaãní plán obce na rok 2007,
6) návrh zadání 3. zmûny územního plánu

obce podle pfiílohy ã. 2,
7) Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2007 Ob-

ce Kunãice pod Ondfiejníkem o místním
poplatku za provoz systému shromaÏìová-
ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a
odstraÀování komunálních odpadÛ,

8) Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2007
Obce Kunãice pod Ondfiejníkem o míst-
ních poplatcích,

9) pfiijetí krátkodobého úvûru ve v˘‰i 5,0 mil.
Kã a Smlouvu o úvûru mezi obcí a âeskou
spofiitelnou, a.s. Praha,

10) a) prodej pozemku p.ã. 1209/183 o
v˘mûfie 1.467 m2 v k.ú Kunãice p. Ond-

fiejníkem P.S., Kunãice p. Ondfiejníkem,
b) prodej ãásti pozemku p.ã. 2/1 v k.ú.
Kunãice pod Ondfiejníkem o celkové
v˘mûfie 696 m2 M. a J.K., Kunãice p. O.,
c) prodej ãásti pozemku 2/1 v k.ú. Kunãi-
ce pod Ondfiejníkem o celkové v˘mûfie
696 m2 podle zamûfiení R.M., Kunãice
pod Ondfiejníkem,
d) prodej ãásti pozemku 2/1 v k.ú. Kunãi-
ce pod Ondfiejníkem o celkové v˘mûfie
696 m2 podle zamûfiení  M. a J.Z., Kunãi-
ce pod Ondfiejníkem, prodej  ãásti pozem-
ku 2/1 v k.ú. Kunãice pod Ondfiejníkem o
celkové v˘mûfie 696 m2 podle zamûfiení A.
aj. L., Ostrava – Zábfieh.

IV.  Z m o c À u j e :
11) starostu obce k podpisu dokumentÛ
schválen˘ch na VI. zasedání Zastupitel-
stva obce konaného dne 10. 9. 2007

V Kunãicích p.O., 10. 9. 2007

Bc. Michal Pavlita v.r., starosta obce

Oldfiich Harabi‰ v.r., místostarosta obce

1. Na  19. zasedání dne 17.9.2007 RO:
SCHVÁLILA:
1. smlouvu o budoucí kupní smlouvû mezi

P.S., Kunãice p.O. a obcí t˘kající se pro-
deje pozemku p.ã. 1209/183 v k.ú. Kun-
ãice pod Ondfiejníkem,

2. zvefiejnûní zámûru pronájmu budovy ã.p.
760 v Kunãicích pod Ondfiejníkem 
(tûlocviãna TJ Sokol),

3. zvefiejnûní zámûru pronájmu pozemku
p.ã. 2688 o v˘mûfie 21.447 m2 v k.ú.
Kunãice pod Ondfiejníkem (areál TJ
Sokol),

4. zvefiejnûní zámûru pronájmu pozemku
PK 2664/1 o v˘mûfie 4.187 m2 v k.ú. Kun-
ãice pod Ondfiejníkem,

5. v˘povûì nájemní smlouvy mezi obcí a
J.¤., Kunãice pod Ondfiejníkem t˘kající se
pozemku p.ã. 2664/1,

6. smlouvu o budoucí smlouvû o zfiízení
vûcného bfiemene mezi obcí a OKD, a.s. 
Ostrava,

7. prodej lustru umístûného ve smuteãní
obfiadní síni,

8. dodatek ã. 2 k licenãní smlouvû na pfie-
vod práv k uÏívání programového vyba-
vení a dat mezi obcí a firmou GEPRO
spol. s r.o.,

9. Ïádost o povolení v˘jimky z poãtu dûtí
v Matefiské ‰kole Kunãice p.O. t˘kající
se nav˘‰ení poãtu dûtí ve tfiídû na 27,
resp. 28 dûtí.,

10. sloÏení inventarizaãních komisí,
11. úpravu rozpoãtu ã. 2/2007,
12. smlouvu o nájmu plynárensk˘ch a plyno-

v˘ch zafiízení mezi obcí a SMP Net, s.r.o.
Ostrava t˘kající se plynovodu „Führer“,

13. v˘povûì smlouvy o poji‰tûní ã.
78671937-19 mezi obcí a âeskou poji‰-
Èovnou, a.s. Praha,

14. finanãní pfiíspûvek na neinvestiãní
náklady na Ïáka z jiné obce nav‰tûvují-
cího Základní ‰kolu K. Svolinského ve
v˘‰i 5.500,- Kã,

15. smlouvu o budoucí kupní smlouvû mezi
obcí a M.·., Ostrava a M.·, Fr˘dek –
Místek, t˘kající se prodeje pozemku p.ã.
2996/8 v k.ú. Kunãice p. Ondfiejníkem,

16. kupní smlouvu mezi obcí a L.·., Ostrava
t˘kající se prodej pozemku p.ã. 2996/10
v k.ú. Kunãice pod Ondfiejníkem,

17. kupní smlouvu mezi obcí a R.·., Ostra-
va a A.D., Ostrava t˘kající se prodeje
pozemku p.ã. 2996/9 v k.ú. Kunãice
pod Ondfiejníkem,

18. kupní smlouvu mezi obcí a P.¤, Kunãice
pod Ondfiejníkem t˘kajícím se prodeje
pozemku p.ã. 3375/2 v k.ú. Kunãice p.O.

NESCHVÁLILA:
19. Ïádost E.K., Ostrava o prominutí dluhu

ve v˘‰i 3.000,- Kã.

ZRU·ILA:
20. usnesení z 18. zasedání RO dne 27. 8.

2007 a to body 10., 11. a 12.
Michal Pavlita, starosta obce

Dodatek redakce: Podoba zápisu z jednání RO
a rozsah soukrom˘ch dat u osob (tedy pouÏití
iniciál místo pln˘ch jmen) je upraveno záko-
nem a nelze tedy zápis nijak upravovat.   

Informace o jednáních rady obce

VI. zasedání zastupitelstva

Sbor pro obãanské záleÏitosti pfii Obecním
úfiadu v Kunãicích pod Ondfiejníkem

Vás zve na

PIETNÍ VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ
spojenou se vsypem zpopelnûn˘ch ostatkÛ

zemfiel˘ch, která se koná 
v sobotu 27. fiíjna 2007 ve 13.00 hodin

na urnovém háji v Kunãicích p. O.

Dne 20. fiíjna 2007 probûhne v Kunãi-
cích pod Ondfiejníkem Motoristická
soutûÏ MâR OMV –Wurth Spirintrally
Vsetín. Z toho dÛvodu dojde k úplné
uzavírce místních komunikací od pana
Josefa ¤ezníãka smûrem k nádraÏí âD,
pod viadukt smûrem na MaralÛv
kopec, od Ruského kostelíku na Mara-
lÛv kopec a dále na Bystré kolem PíchÛ
a paní Bordovské k ãerpací stanici
pohonn˘ch hmot v ãase od 8:30 hod
do 15:00 hod s moÏností prÛjezdu
mezi koly závodu 11:30 hod - 12:00
hod dle pokynÛ pofiadatelÛ.

Danu‰e Svobodová, pracovník OÚ, 
tel 556 843 194

Nová telefonní ãísla 
obecního úfiadu:
Michal Pavlita Tel: 556 850 171
Oldfiich Harabi‰ Tel. 556 850 154
TaÈána Holu‰ová Tel: 556 850 154
Ivana ¤ezníãková Tel: 725 506 901
Jana Martináková Tel: 725 506 901
Danu‰e Svobodová Tel: 556 843 194
Daniela Kociánová Tel: 725 506 902
Byty pro seniory (b˘val˘ DPS)

Tel: 725 506 903

Podrobnosti uvedeme pfií‰tû.
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v mûsíci fiíjnu 

oslaví svá Ïivotní 
jubilea tito obãané

Marie Macurová 86 let
Narcisa Kojdová 86 let
Miroslav Valá‰ek 86 let
Liboslava Ma‰talífiová 85 let
Bedfiich Majerek 83 let
Josef Klime‰ 83 let
Jindfii‰ka Halamíková 83 let
Oldfiich ·mifiák 82 let
Marie Kfiiváková 81 let
Vûra Závodná 65 let
Vûra Valentová 60 let

V‰em jubilantÛm pfiejeme hodnû zdra-
ví, lásky a optimismu do dal‰ích let.

Omlouvám se v‰em ãtenáfiÛm a hlavnû
rodinû paní ZdeÀky Kopfiivové za
opoÏdûné vyti‰tûní podûkování, které
mûlo b˘t uvefiejnûno v pfiede‰lém ãísle
obecních novin. Dûkuji za pochopení.

TaÈána Holu‰ová

Podûkování
Dûkujeme v‰em pfiátelÛm, rodinû 
a znám˘m za projevenou úãast a kvûti-
nové dary na posledním rozlouãení
s m˘m manÏelem, tatínkem, dûdeãkem
a bratrem panem Pavlem Kopfiivou.

ManÏelka ZdeÀka, dcery Lenka 
a TáÀa s rodinami, bratr Vladimír

Dne 28. fiíjna uplyne
10. let od úmrtí paní
Vlasty Mali‰ové.

Za vzpomínku dûkuje
dcera Hana a rodina

Kunãice pod Ondfiejníkem 25. 10. 1947

„Miroslave a Marie, rozhodli jste se uzavfiít
manÏelství. Je toto va‰e rozhodnutí svobodné
a upfiímné. Zavazujete se k tomu opravdu na
cel˘ Ïivot a chcete zaloÏit rodinu?“

Toto si slíbili mladí manÏelé Valá‰kovi
pfied 60-ti léty. Miroslav tfii dny na to oslavil
své narozeniny, a tak se kaÏdoroãnû schází-
me v tomto ãase k jejich oslavám, neuvû-
domujíce si, Ïe je to souãasnû v˘roãí jejich
svatby. VÏdy si lámeme hlavu nad dárkem,
kter˘ by potû‰il. A ani si neuvûdomujeme,
Ïe ten pro otce nejcennûj‰í dárek nás vítá
kaÏdoroãnû ve dvefiích spolu s ním. Pfied
60-ti lety dostal otec maminku.

Aã skromná svatba, stejnû jako jejich
spoleãn˘ Ïivot, pfiesto spolu proÏili uÏ krás-
n˘ch 60 let.

Milá maminko a tatínku, dûkujeme Vám
za to, Ïe jste nám tfiem dûtem dali do Ïivo-
ta v‰e cenné, co jste nám mohli pfiedat.
Nauãili jste nás Ïít spoleãnû, tolerovat

jeden druhého, pomáhat si navzájem. Vyt-
vofiili jste nám krásn˘ domov, ve kterém
jsme se cítili nesmírnû dobfie. âasem jste do
své rodiny pfiijali s porozumûním i na‰e
Ïivotní partnery. Scházíme se u Vás v‰ichni
ãasto a rádi, protoÏe tady jsme stále doma.

Milá babiãko a dûdeãku, i nás osm
vnouãat dûkuje za Va‰i péãi. Trávili  jsme u
Vás v‰ichni vût‰inou celé prázdniny, kaÏdé
‰kolní volno a Vy jste nám vûnovali v‰e-
chen svÛj voln˘ ãas. Dûda si s námi hrával
venku, babiãka témûfi neodskakovala od
plotny, aby nám splnila v‰echna  na‰e
mlsná pfiání. Chodili jsme za Vámi s na‰imi
problémy a starostmi snad více neÏ za rodi-
ãi, protoÏe jste umûli vÏdy poradit a utû‰it.
Dnes uÏ jsme v‰ichni dospûlí, uÏ jsme Vás
obdafiili i pûti pravnouãaty, ale stále se rádi
potkáváme u babi a dûdy.

Pfiejeme Vám v‰ichni hodnû lásky, zdra-
ví a poklidného Ïivota. Máme Vás moc rádi
a za v‰e Vám od srdce moc dûkujeme.

rodina Valá‰kova a Kadûrova

Diamantová svatba

Letního a zimního obleãení /dámské, pánské,dûtské/
LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, látek

Domácí potfieby - nádobí bílé i ãerné, skleniãky - v‰e jen funkãní
Pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek

VùCI, které z ekologick˘ch dÛvodÛ VZÍT NEMÒÎEME:
obno‰ené boty, koÏichy, odûvy z umûl˘ch vláken, kabáty, dále pak ledniãky, televize,

nábytek, poãítaãe, jízdní kola a dûtské koãárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteãní ve Va‰í obci
dne: stfieda –  7.11. 2007,  8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00 

ãtvrtek –  8. 11. 2007,  8.00 – 11.30 hod

místo: malá zasedací místnost obecního úfiadu – I. patro

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, aby se nepo‰kodily transportem.
Dûkujeme za Va‰i pomoc.

BliÏ‰í informace podá  OÚ v Kunãicích p. O.,  tel. 556 850 154
nebo dispeãink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální
pomoc potfiebn˘m obãanÛm u nás  i v zahraniãí a dává práci lidem, ktefií jsou tûÏko

umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

6. vycházka pro seniory
Za pûkného poãasí ji plánujeme na úter˘

23. fiíjna. Náhradní termín pak ve ãtvrtek
25. fiíjna 2007. Dopravíme se na Îuchov
autobusem pfied pÛl devátou a odtud vyra-
zíme „na Rozdílné“ a na Maralák. V hos-
pÛdce se zastavíme na nezbytné obãerstve-
ní, zhodnotíme na‰e malé turistické akce,
naplánujeme dal‰í vycházky, pfiípadnû i jiné
akce pro seniory. Návrhy budou vítány.

Sbor pro obãanské záleÏitosti zve kaÏdé-
ho, kdo ujde asi 5 km, vezme s sebou dob-
rou náladu a „pár kaãek“ do kapsy.

Církev ãeskoslovenská husitská
vzpomene památky zesnul˘ch pfii poboÏ-
nosti 1. listopadu 2007 v 15.00 hodin a pfii
bohosluÏbû 4. listopadu v 8.30 v Husovû
sboru CâSH v Kunãicích p. O. Tû‰íme se na
hojnou úãast vûfiících a budeme povdûãni
za vãasné ohlá‰ení poÏadavkÛ na jmenovi-
tou vzpomínku. Václav Kfiesina, faráfi

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve spolupráci s Va‰ím Obecním úfiadem
v Kunãicích pod Ondfiejníkem vyhla‰uje

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U



První ‰kolní den 
·kolní rok 2007/2008 zapoãal v kunãické

‰kole 3. záfií. K jeho slavnostnímu zahájení
se shromáÏdili v‰ichni Ïáci i vyuãující ve
‰kolní tûlocviãnû. Zúãastnili se také, jak uÏ
je kaÏdoroãní zvyklostí, také hosté z fiad
rodiãovské vefiejnosti a pfiedstavitelÛ obce.
Nejdfiíve promluvil k pfiítomn˘m fieditel
‰koly Mgr. Martin Majer, pfiedstavil pedago-
gick˘ sbor a seznámil v‰echny zúãastnûné
se zmûnami, které nov˘ ‰kolní rok pfiinese.
Poté Ïáky pozdravil starosta obce Bc.
Michal Pavlita a popfiál jim i v‰em zamûst-
nancÛm ‰koly úspû‰n˘ a radostnû proÏit˘
‰kolní rok. V‰echny dûti se pak pfiesunuly do
tfiíd, aby sv˘m kamarádÛm sdûlily dojmy
z prázdnin a dovû-
dûly se od sv˘ch
vyuãujících v‰e
potfiebné k organi-
zaci vyuãování.
Nejvíce se na svoji
tfiídu tû‰ilo 14
nov˘ch ‰kolákÛ
nastupujících do 1.
roãníku. Jsou to tyto
dûti: Cochlar Ond-
fiej, Charbulák
Jakub, Klim‰ová
Daniela, Kfienek

Adam, Kunz Milan, Majerková Eli‰ka, Mráz
Vojtûch, Mynáfiová Natálie Laura, Nûmcová
Edita, Svítil Jakub, ·ilbachová Lucie, ·nytová
Marie, ·tefek Nikolas, ·tefková Marie.
M. Jurková

Informace k zaãátku
‰kolního roku

- Celkem v záfií nastoupilo do kunãické
‰koly 169 ÏákÛ, coÏ je oproti loÀskému ‰kol-
nímu roku zv˘‰ení poãtu o 6 dûtí, do ‰koly
pfiestoupilo z jin˘ch ‰kol 10 nov˘ch ÏákÛ. 

- Ve druhé polovinû srpna zaãaly v pfiíze-
mí ‰koly stavební práce, pfiipravují se prosto-
ry pro nastûhování M·, vedení obce  garanto-
valo, Ïe práce váÏnûji nenaru‰í provoz ‰koly.

- Reforma ‰kolství se rozjíÏdí i v na‰í
‰kole, podle vlastního ‰kolního vzdûlávací-
ho programu se zaãíná premiérovû uãit v 1.
a 6. roãníku. Zmûny nespoãívají pouze
v samotn˘ch osnovách, ale hlavnû se
modernizují  vyuãovací metody, v˘uka smû-
fiuje k praktickému vyuÏití, dochází k propo-
jování jednotliv˘ch pfiedmûtÛ,  pfiib˘vá
druh˘ cizí jazyk, zvy‰uje se dÛraz na vyuÏí-
vání v˘poãetní techniky a internetu, cílenû
se vytváfií bezpeãné ‰kolní prostfiedí, pfiipra-
vují se nové ‰kolní projekty atd. Pfiemûna
nenastala ze dne na den, dûti a rodiãe se
nemusí bát Ïádn˘ch nevyzkou‰en˘ch expe-
rimentÛ, dílãí kroky ve v˘uce pfiicházely

postupnû s pfiedstihem, dal‰í budou pfiib˘vat
s roz‰ifiováním reformy do vy‰‰ích roãníkÛ.
Uãitelé jsou kvalitní, s dostateãnou praxí,
neustále procházejí nov˘mi vzdûlávacími
kurzy. Pfii tvorbû vzdûlávacího programu se
vycházelo z pfiedchozího dotazníkového
prÛzkumu mezi Ïáky a  rodiãi (dotazníkové
‰etfiení Mapa ‰koly,  prosinec 2005), podob-
ná ‰etfiení budou následovat i po rozjezdu
reformy. ·kola bude permanentnû reagovat
na potfieby ÏákÛ a podnûty rodiãÛ, na vlast-
ní nové zku‰enosti, na promûny okolního
reálného svûta. Beseda o zmûnách v kunãic-
ké ‰kole  probûhne po tfiídních schÛzkách na
shromáÏdûní rodiãÛ koncem záfií ve ‰kole,
písemné materiály jsou k dispozici na fiedi-
telství ‰koly, podrobnosti lze najít na strán-
kách www.rvp.cz

- Do nového ‰kolního roku pfieju v‰em
ÏákÛm, rodiãÛm i uãitelÛm  hodnû elánu,
trpûlivosti a radosti ze ‰kolní práce.

- M. Majer, fieditel ‰koly -

4

ZAâAL NOV¯ ·KOLNÍ ROK

Podûkování
Urãitû v‰ichni znáte reklamní melodii firmy Family Frost, která
brázdí na‰e ulice a podává nám osvûÏení sv˘mi mraÏen˘mi
v˘robky. Tato písniãka potû‰ila 27. 6. 2007 i Ïáky Základní
‰koly Karla Svolinského v Kunãicích pod Ondfiejníkem. Firma
zpestfiila dûtem závûr ‰kolního roku a pod okny na‰í ‰koly
nadûlila v‰em nanuky. Zkrátka nepfii‰ly ani dûti matefiské ‰koly
a uãitelé. Dovolte proto, abychom touto cestou firmû Family
Frost dodateãnû podûkovali za sladkou teãku ‰kolního roku
2006/2007. 

M.  Sk˘palová, zástupkynû fieditele
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Stát se mlad˘m hasiãem není nijak tûÏké, staãí se jen správnû
rozhodnout a pfiijít na nûkterou ze schÛzek, která se koná pravi-
delnû kaÏd˘ ãtvrtek od 16. -  18. hod. NemÛÏe‰ se stále rozhod-
nout? Pak si zkus odpovûdût na tyto otázky:

je ti mezi 5 – 15 lety, jsi sportovnû zdatn˘/á/ ?
chce‰ se stát ãlenem kolektivu, kter˘ je veden zku‰en˘mi vedou-

cími, ktefií jsou pravidelnû ‰koleni?
má‰ zájem zvládnou cviãební fiád jednotek PO, projít si v˘cvi-

kem s poÏárním náfiadím, zvládat útoky i ‰tafety?
chce‰ se nauãit základy zdravovûdy – zvládnutí první pomoci pfii

úrazech, popáleninách apod.?
myslí‰,  Ïe zvládne‰ orientaci v pfiírodû, nauãí‰ se ãíst z mapy,

pouÏívat buzolu, zvládne‰ rychle vázání nûkolika uzlÛ, zása-
dy pobytu v pfiírodû i jak se k ní chovat?

má‰ zájem zv˘‰it si svou fyzickou kondici nejen pfii tréninku
venku, ale i na posilovacích strojích a v tûlocviãnû?

chce‰ se nauãit hasiãské pfiipravenosti, to znamená pouÏívání a
urãování hasicích pfiístrojÛ, ovládání hasiãské v˘zbroje a
techniky?

rád/a/ nav‰tíví‰ a prohlídne‰ si hasiãské stanice profesionálních i
dobrovoln˘ch sborÛ?

baví tû jezdit na soutûÏe, bojovat  s nasazením o kaÏdou tisícinu
sekundy, v pfiípadû úspûchu se spoleãnû s ostatními radovat,
v pfiípadû poráÏky hledat na sobû chyby a zkou‰et znovu?

bude tû bavit jezdit spoleãnû s partou na v˘lety, nocování, rád/a/
hraje‰ kolektivní hry ?

jsi ochoten/na/ vÏdy pomoci druhému, mlad‰ímu ãi slab‰ímu?
má‰ rád/a/ legraci?
nebojí‰ se vody, ani kdyÏ je v botách?

JestliÏe jsi na tyto otázky odpovûdûl/a/  kladnû, jsi pfiesnû ten typ,
kterého hledáme. V leto‰ním roce se nám velice dafiilo, spoustu
soutûÏí jsme vyhráli, na spoustû jin˘ch se umístili „na bednû“.
Vytvofiili jsme letos i rekord v poÏárním útoku s vodou, a to za
12,277 s. Od záfií nám zaãal nov˘ hasiãsk˘ rok a my chceme zís-
kávat dal‰í pûkná umístûní. K tûm nám mÛÏe‰ pomoci zrovna TY.
Zaujal tû ná‰ dotazník a je tvÛj zájem stát se mlad˘m hasiãem
opravdov˘? Pak pfiijì mezi nás.

kolektiv mlad˘ch hasiãÛ a vedoucí Vûra Kahánková

Proã se stát mlad˘m hasiãem?

Komíny stále tvofií jednu z nejvût‰ích
poÏárních hrozeb. Zamûfime se proto na
komíny jako potenciální zdroj moÏného
poÏáru podrobnûji. PfiipomeÀme si, Ïe ve
stará zástavbû byla komínová tûlesa povaÏo-
vána za ãást nosné konstrukce a tudíÏ b˘va-
ly do tûchto tûles zaústûny trámy stfie‰ních i
stropních konstrukcí, které jsou mnohdy,
mimo jiné, i dosti ãastou pfiíãinou vzniku
poÏáru. V minulosti se zpravidla topilo dfie-
vem a teplota zplodin hofiení nedosahovala
takové v˘hfievnosti jako nyní, kdy se zpravi-
dla pouÏívá k vytápûní ménû kvalitní povr-
chové uhlí. Teplota zplodin hofiení b˘vá
podstatnû vy‰‰í neÏ b˘vala dfiíve a ta mÛÏe
b˘t pfiíãinou vznícení trámÛ zaústûn˘ch do
komínového tûlesa. Dal‰í pfiíãinou vzniku
poÏáru mÛÏe b˘t i pfiedimenzované topidlo.
Majitelé nebo uÏivatelé tûchto objektÛ se
mnohdy domnívají, Ïe je lépe mít v˘konnûj-
‰í kotel, aby bylo moÏno objekt vytopit. Pak
ale dochází k tomu, Ïe topidlo se uzavírá
z úsporn˘ch dÛvodÛ a kotel „dehtuje“.
Zplodiny spolu s dehtem se usazují na stû-
nách komínového tûlesa a neÏ uschnou, tak

stékají. Postupnû vznikají dal‰í vrstvy usaze-
nin aÏ nastanou vhodné podmínky pro
vznik vznícení tûchto usazenin. Pfii uzavírá-
ní topidel ( nedokonalé hofiení ) vzniká i
jedovat˘ a ve smûsi se vzduchem v˘bu‰n˘
oxid uhelnat˘, kter˘ mÛÏe ( za urãit˘ch pod-
mínek )vlivem netûsnosti komínového tûlesa
unikat do obytného nebo provozního pro-
storu a ohrozit tak Ïivot osob. Svá specifika
mají i rekreaãní chaty as objekty. Pfiijede-li
majitel na chatu, snaÏí se co nejrychleji
objekt vytopit a vysokou teplotou zplodin
hofiení pak b˘vá komín pfietíÏen. Vysoká
teplota z plodin hofiení mÛÏe b˘t pfiíãinou
vznícení such˘ch dehtov˘ch usazenin
v komínov˘ch tûlesech pfiípadnû trámÛ
zazdûn˘ch do komínového zdiva. 

Pfii hofiení usazenin mÛÏe teplota hofiení
ãinit i pfies 2000 st. C. Z toho dÛvodÛ se
neÏádoucí hofiení v komínech nesmi hasit
vodou. Vysoká teplota mÛÏe pfii pouÏití
vody v lep‰ím pfiípadû zpÛsobit prudké
odpafiení vody. Z jednoho litru vody mÛÏe
vzniknout 1700 litrÛ páry a to v úzkém
komínovém tûlese zpÛsobí prudk˘ nárÛst

tlaku. Zpravidla pak dochází k destrukci
celého komínového tûlesa. V hor‰ím pfiípa-
dû mÛÏe  nastat i chemick˘ rozklad vody na
vodík a kyslík a dÛsledkem si urãitû umíme
pfiedstavit. 

K likvidaci hofiení komínov˘ch usazenin
lze pouÏít dusík nebo suché inertní hasební
materiály, napfi. such˘ cement, such˘ drobn˘
‰tûrk, such˘ písek. Písek musí b˘t opravdu
such˘, aby neobsahoval vlhkost. Sypké mate-
riály lze aplikovat vrchem komínového tûlesa
tak, aby ze stûn komína srazily plásty hofiících
usazenin. Plynná inertní hasiva lze aplikovat i
do vybíracích dvífiek komínového tûlesa, to
znamená spodem. V praxi se pfiíli‰ neodsvûd-
ãilo kominické náãiní, protoÏe vzhledem
k velmi vysoké teplotû stoupající z komínové-
ho tûlesa se na nûm odtavují dráty.

Po celou dobu zásahu je nutno nepfietrÏi-
tû sledovat stav komínového tûlesa a moÏ-
nost roz‰ífiení poÏáru. Nad komínov˘m tûle-
sem je nutno stanovit dohled do doby jeho
vychladnutí. 

Sdh Kunãice p. O. 
(opsáno z Hasiãsk˘ch novin)

Hofiení v komínech a poÏáry od komínÛ

Pfiíspûvek SDH: Komíny pfiedstavují jisté
riziko vzniku poÏárÛ. Míra rizika podstatnû
závisí na jeho stavu. Dobfie provádûnou pre-
venci se dá riziko poÏárÛ zpÛsoben˘ch
komínov˘mi tûlesy sníÏit na minimum. Dos-
tateãná prevence znamená pravidelné ãi‰tû-
ní komínov˘ch tûles, kontrola tûsnosti vybí-
racích otvorÛ komínov˘ch tûles, kontrola
tûsnosti sopouchÛ (víãek ãi zaústûní koufio-
vodÛ), kontrola správného sestavení koufio-
vodÛ, kontrola tûsnosti komínového tûlesa
(omítka trámy apod.) tlakovou zkou‰kou (od
paty komínového tûlesa aÏ po hlavu komí-
nového tûlesa), kontrola pevnosti komíno-
v˘ch lávek a podobnû.

Komíny pfiedstavují jisté riziko vzniku poÏá-
rÛ. Míra rizika podstatnû závisí na jeho
stavu. Dobfie provádûnou prevenci se dá
riziko poÏárÛ zpÛsoben˘ch komínov˘mi
tûlesy sníÏit na minimum. Dostateãná pre-
vence znamená pravidelné ãi‰tûní komíno-
v˘ch tûles, kontrola tûsnosti vybíracích otvo-
rÛ komínov˘ch tûles, kontrola tûsnosti
sopouchÛ (víãek ãi zaústûní koufiovodÛ),
kontrola správného sestavení koufiovodÛ,
kontrola tûsnosti komínového tûlesa (omítka
trámy apod.) tlakovou zkou‰kou (od paty
komínového tûlesa aÏ po hlavu komínového
tûlesa), kontrola pevnosti komínov˘ch lávek
a podobnû.

Jak ãasto se mají komíny ãistit a dal‰í zásady
jsou obsaÏeny ve vyhlá‰ce, kterou pfietisku-
jeme v plném znûní:

VYHLÁ·KA
ministerstva vnitra âeské socialistické 

republiky ã. 111/1981 Sb. 
o ãi‰tûní komínÛ ze dne 24. fiíjna 1981

Ministerstvo vnitra âeské socialistické republi-
ky stanoví podle §30 odst. 3 zákona ã.

18/1958 Sb., o poÏární ochranû:

Pokraãování na stranû 6
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Pokraãování ze strany 5

Úvodní ustanovení

§1 Tato vyhlá‰ka se vztahuje na vlastníky,
správce a uÏivatele budov a jin˘ch objektÛ
vãetnû rekreaãních (dále jen “správce objek-
tu”), na uÏivatele spotfiebiãÛ paliv a na orga-
nizace zaji‰Èující kominické práce (dále jen
“kominick˘ podnik”).
§2 Kominick˘ podnik plní povinnosti podle
této vyhlá‰ky v územním obvodû, kter˘ mu
urãí okresní národní v˘bor pfiíslu‰n˘ podle
jeho sídla; jestliÏe má kominick˘ podnik plnit
povinnosti i v obvodu pÛsobnosti jiného
okresního národního v˘boru, urãí okresní
národní v˘bor územní obvod v dohodû s
tímto národním v˘borem.

§3 Povinnosti správce objektu a uÏivatele
spotfiebiãÛ paliv

§3 (1) Správce objektu, v nûmÏ jsou zapoje-
ny spotfiebiãe paliv do komínov˘ch prÛdu-
chÛ, je povinen:
a) umoÏnit kominickému podniku fiádné ãi‰-
tûní a kontrolu komínÛ, zejména voln˘ a bez-
peãn˘ pfiístup ke komínÛm, k jejich ãisticím
zafiízením[1] a spotfiebiãÛm paliv,
b) pfiipravit nádoby z nehofilavého materiálu
na ukládání sazí a ostatních tuh˘ch ãástí ze
sbûrací ãásti komínov˘ch prÛduchÛ (dále jen
“saze”),
c) odstranit závady komínÛ a spotfiebiãÛ
paliv, které byly zji‰tûny kominick˘m podni-
kem pfii ãi‰tûní, kontrole nebo zkou‰ení
komínÛ, a to ve lhÛtû dohodnuté s kominic-
k˘m podnikem; nedojde-li k dohodû, urãí
lhÛtu k odstranûní závad místní národní
v˘bor,[2]
d) zajistit, aby se nepouÏívalo komínÛ a spo-
tfiebiãÛ paliv, u nichÏ byla zji‰tûna závada
bránící bezpeãnému uÏívání, a to aÏ do její-
ho odstranûní,
e) zajistit, aby ve spolupráci s kominick˘m
podnikem byly nepouÏívané komínové prÛ-
duchy[1] uzavfieny a oznaãeny v místech ãi‰-
tûní,
f) opatfiit v dohodû s kominick˘m podnikem u
objektu, kde to vyÏaduje stavební situace,
orientaãní náãrtek v‰ech vymetacích otvorÛ a
zajistit, aby byl k dosaÏení; toto ustanovení se
nevztahuje na vlastníky rodinn˘ch a rekreaã-
ních domkÛ a chat,[3]
g) u pfiepaÏen˘ch komínÛ[1] odstranit nahro-
madûné saze vysunutím uzávûrky nejménû
jednou za dva mûsíce
h) poÏádat kominick˘ podnik o zkou‰ení
komínÛ pfied pfiipojením jakéhokoliv spotfie-
biãe paliv ke komínu,[4] pfied zmûnou otop-
ného zafiízení na ústfiední nebo etáÏové vytá-
pûní a pfied zmûnou druhu paliva.

§3 (2) Za bezpeãn˘ provoz spotfiebiãe paliv
odpovídá jeho uÏivatel, kter˘ je povinen
a) ohlásit správci objektu nové pfiipojení spo-
tfiebiãe paliv ke komínu, popfiípadû trvalé
odstranûní spotfiebiãe paliv; dojde-li k odstra-
nûní spotfiebiãe paliv, je uÏivatel povinen
tûsnû uzavfiít sopouch,
b) plnit povinnosti uloÏené v odstavci 1 písm.
a), c), d) a h), pokud se t˘kají spotfiebiãÛ paliv
umístûn˘ch v bytû a nebytov˘ch prostorech,
které uÏívá.

§3 (3) Úhradu za ãi‰tûní komínÛ, popfiípadû
za kontrolu jejich stavu (§4 odst. 1) platí

správce objektu, za zkou‰ení komínÛ ten,
kdo tyto práce objednal.

§4 Povinnosti kominického podniku

§4 (1) Kominick˘ podnik je povinen fiádnû
provádût ãi‰tûní komínÛ v objektech urãené-
ho obvodu. Pfii kaÏdém ãi‰tûní komínÛ[1]
provádí i kontrolu jejich stavu (odstavec 3); u
komínÛ, do nichÏ jsou zapojeny spotfiebiãe
na plynná paliva, kontroluje pouze jejich
stav.
§4 (2) V objektech, které jsou ve vlastnictví
obãanÛ, provádí kominick˘ podnik ãi‰tûní
komínÛ bez objednávky; jinak ãi‰tûní komínÛ
a jejich zkou‰ení provádí vÏdy na základû
smlouvy.[5]

§4 (3) K povinnostem kominického podniku
patfií:
a) ãistit komíny ve stanoven˘ch lhÛtách,
b) zkou‰et komíny,
c) ãistit koufiovody vãetnû spotfiebiãÛ paliv s
v˘konem vût‰ím neÏ 50 kW, koufiové tahy
kotlÛ na paliva pevná, kapalná a plynná,
d) vybírat saze z komínov˘ch sbûraãÛ do pfii-
praven˘ch nádob z nehofilavého materiálu,
urãen˘ch k ukládání sazí,
e) upozorÀovat uÏivatele spotfiebiãÛ paliv na
pfiíãiny nehospodárnosti spalovacích procesÛ,
f) oznámit místnímu národnímu v˘boru záva-
dy komínÛ a spotfiebiãÛ paliv, které zjistil pfii
ãi‰tûní a zkou‰ení komínÛ v pfiípadech, kdy
se nedohodne se správcem objektu na lhÛtû k
jejich odstranûní [§3 odst. 1 písm. c)].

§4 (4) Kominick˘ podnik pfii ãi‰tûní komínÛ
je povinen kontrolovat, zda

a) stavebním provedením komínÛ a umístû-
ním dfievûn˘ch souãástí stavby není ohroÏena
poÏární bezpeãnost objektu, zvlá‰tû pfii pro-
stupech komínÛ pÛdními prostory a stfiechou,
b) je zaji‰tûn bezvadn˘ prÛchod pro vymeta-
cí nástroje a zda závady zji‰tûné pfii pfiedcho-
zím ãi‰tûní byly odstranûny,
c) je pracovníkÛm kominického podniku
zaji‰tûn bezpeãn˘ pfiístup ke komínÛm.

§4 (5) O v˘sledku zkou‰ení komínÛ a pfiipo-
jen˘ch spotfiebiãÛ vydává kominick˘ podnik
správci objektu, popfiípadû uÏivateli spotfiebi-
ãe paliv potvrzení; potvrzení vydává rovnûÏ o
zji‰tûné závadû.

§4 (6) Zjistí-li kominick˘ podnik havarijní
stav[6] komínového zdiva, je povinen upo-
zornit správce objektu a pfiíslu‰n˘ stavební
úfiad na tento stav s návrhem na opatfiení.

§4 (7) Jsou-li v objektu spotfiebiãe paliv s v˘ko-
nem nad 50 kW, dohodne kominick˘ podnik
dny ãi‰tûní komínÛ se správcem objektu tak,
aby nebyl naru‰en provoz objektu.

§4 (8) Organizace mÛÏe s kominick˘m podni-
kem uzavfiít písemnou dohodu, Ïe její pracov-
níci popfiípadû ãlenové k tomu úãelu odbornû
kominick˘m podnikem za‰kolení budou pro-
vádût sami ãistûní a v jakém rozsahu; v tako-
vém pfiípadû je organizace povinna plnit
povinnosti kominického podniku uvedené v
odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a
odstavci 3. Kominick˘ podnik kontroluje
nejménû jednou za rok provedení tûchto prací.

§4 (9) Pfied dokonãením stavby (zmûny stav-
by) je kominick˘ podnik povinen na Ïádost

stavebníka, popfiípadû stavebního úfiadu
nebo jiného orgánu státní správy zjistit pfii
zkou‰ení komínÛ, zda komíny v objektu jsou
správnû provedeny a zda je lze uÏívat bez
ohroÏení poÏární bezpeãnosti, Ïivota, zdraví
a popfiípadû, zda spotfiebiãe paliv jsou správ-
nû pfiipojeny ke komínÛm.[4] O v˘sledku
zji‰tûní vydá kominick˘ podnik potvrzení.

§5 Vypalování komínÛ

Vypalovat lze pouze zdûné komíny. Vypalo-
vání komínÛ provádûjí nejménû dva pracov-
níci kominického podniku. Správce objektu
oznámí tuto ãinnost alespoÀ 3 pracovní dny
pfiedem místnímu národnímu v˘boru, kter˘
podle potfieby uãiní vhodná opatfiení.[7]

§6 LhÛty pro ãi‰tûní komínÛ

§6 (1) âi‰tûní komínÛ, popfiípadû kontrola
jejich stavu (§4 odst. 1) se provádí za rok
nejménû:

a) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe na
paliva tuhá a kapalná
1. do v˘konu 50 kW ‰estkrát,
2. s v˘konem nad 50 kW ãtyfiikrát;

b) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe na
paliva plynná
1. do v˘konu 50 kW, pokud jsou opatfieny
komínovou vloÏkou, dvakrát,
2. do v˘konu 50 kW, pokud nejsou opatfieny
komínovou vloÏkou, ‰estkrát,
3. s v˘konem nad 50 kW ãtyfiikrát;
c) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe
paliv do v˘konu 50 kW v rekreaãních dom-
cích a chatách, [3] pokud nejsou uÏívány
celoroãnû, nejménû jednou.

§6 (2) Saze nahromadûné ve sbûrací ãásti
komínov˘ch prÛduchÛ se musí vybírat z
komínÛ od spotfiebiãÛ paliv s v˘konem nad
50 kW pfii kaÏdém jejich ãistûní, saze z ostat-
ních komínÛ nejménû jedenkrát za rok.

§6 (3) VyÏaduje-li to poÏární bezpeãnost,
ochrana zdraví nebo Ïivotního prostfiedí
anebo hospodárnost ve spotfiebû paliv, je
povinen kominick˘ podnik po dohodû s míst-
ním národním v˘borem provádût ãistûní
komínÛ ãastûji.

§6 (4) Kominick˘ podnik je povinen oznámit
správci objektu nejpozdûji pfii prvním ãistûní
komínÛ po dni nabytí úãinnosti této vyhlá‰ky,
v jak˘ch lhÛtách bude v objektu provádûno
ãistûní (odstavec 1).

§6 (5) Na základû poÏadavku místního
národního v˘boru dohodne s ním kominick˘
podnik dny v mûsíci, kdy bude provádût ãis-
tûní komínÛ v obci, popfiípadû v jednotliv˘ch
jejich ãástech. Místní národní v˘bor o tom
vyrozumí obãany, popfiípadû organizace zpÛ-
sobem v místû obvykl˘m.

Závûreãná ustanovení

§7 Zru‰uje se vyhlá‰ka ministra vnitra ã.
159/1954 Ú. l., o ãi‰tûní komínÛ, ve znûní
vyhlá‰ky ã. 159/1957 Ú. l.

§8 Úãinnost
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 
1. ledna 1982.



7

Kunãice pod Ondfiejníkem

Podle § 92 zákona ã. 128/2000 Sb. o
obcích (obecním zfiízení) svolávám jedná-
ní Zastupitelstva obce Kunãice pod Ond-
fiejníkem, které se uskuteãní v pondûlí 15.
10. 2007 v 16.30 hodin v zasedací míst-
nosti obecního úfiadu.

NÁVRH
programu VII. zasedání Zastupitelstva

obce Kunãice pod Ondfiejníkem 
konaného dne 15. 10. 2007 

v 16.30 hodin

1) Zvolení návrhové komise
2) Volba ovûfiovatelÛ zápisu
3) Kontrola usnesení ze VI. zasedání

Zastupitelstva obce konaného dne 10.
9. 2007

4) Informace o jednáních Rady obce
5) Vzdání se práva a prominutí pohle-

dávky S.D. ve v˘‰i 27.931,30 Kã

6) Vzdání se práva a prominutí pohle-
dávky S.R, Fren‰tát p.R. ve v˘‰i
27.384,50 Kã

7) Spolufinancování obce v˘stavby spla‰-
kové kanalizace a ãistírny odpadních
vod v Kunãicích pod Ondfiejníkem

8) Spolufinancování obce v˘stavby
rekonstrukce a dostavby sportovního
areálu v Kunãicích pod Ondfiejníkem

9) Zakladatelská listina obchodní spo-
leãnosti 

10) PenûÏit˘ vklad do obchodní spoleãnosti
11) Zpráva o ãinnosti a hospodafiení ‰kol-

sk˘ch zafiízení zfiízen˘ch obcí 
12) Revokace usnesení ze VI. zasedání

Zastupitelstva obce ze dne
10.9.2007 – bodu 6., pfiílohy ã. 2 –
bodu III/43

13) Majetkové záleÏitosti
14) Povûfiení starosty obce podepsáním

dokumentÛ schválen˘ch na VII. zase-

dání Zastupitelstva obce konaného
dne 15. 10. 2007

15) Diskuze

V Kunãicích pod Ondfiejníkem, 2. 10. 2007

Bc. Michal Pavlita, starosta obce

Toto pozvání slouÏí ãlenÛm zastupitelstva obce
jako doklad k poskytnutí pracovního volna podle
§ 70 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecním
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

STAROSTA OBCE KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM

Zasedání zastupitelstva obce

Obec bez psích hovínek
Na Obecní úfiad jsou poslední dobou

ãasto  podávány stíÏnosti na zneãi‰Èování
vefiejn˘ch prostranství, zejména v okolí
místních komunikací, zvlá‰tû pak u základní
‰koly, extrementy volnû se pohybujících
psÛ, ale i psÛ, ktefií jsou na vodítku v dopro-
vodu pod dohledem majitele. Obecnû
závazná vyhlá‰ka nejen Ïe vymezuje pojem
vefiejného prostranství a urãuje prostory, do
kter˘ch pes nemá pfiístup ani v doprovodu
majitele ( dûtské hfii‰tû, pískovi‰tû, hfibitovy
a jiné prostory, budovy a místnosti oznaãe-
né zákazem vstupu), ale specifikuje i jiné
povinnosti vlastníkÛ psÛ. 

Mimo jiné - pes nesmí ohroÏovat bez-
peãnost a zdraví osob, nesmí ohroÏovat pro-
voz a bezpeãnost silniãní dopravy, nesmí
po‰kozovat a zneãi‰Èovat  vefiejné prostran-
ství. Majitel psa je povinen ihned odstranit
z vefiejného prostranství psí v˘kaly. 

Ve snaze maximálnû omezit tento, bohu-
Ïel velmi roz‰ífieny negativní jev, pofiídil
obecní úfiad speciální papírové sáãky s lopat-
kou urãené k odstraÀování psích extrementu. 

Sáãky vãetnû obsahu je moÏno likvidovat
spálením, nebo kompostováním.

KaÏd˘ obãan, kter˘ svého miláãka pravi-
delnû venãí, nebo ho doprovází na vycház-
kách má moÏnost zdarma si vyzvednout pfii-
mûfiené mnoÏství sáãkÛ. 

Poru‰ování povinností stanoven˘ch obecnû
závaznou vyhlá‰kou se drÏitele psa dopou‰tûjí
pfiestupku podle zákona ã. 200/1999 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ. Po projed-
nání mÛÏe b˘t udûlena pokuta do v˘‰e 1 000,-
Kã, nejde-li o jin˘ správní delikt postiÏiteln˘
podle zvlá‰tních pfiedpisÛ nebo trestn˘ ãin. 

Tato problematika je také o‰etfiena  záko-
nem ã. 87/87 Sb., o veterinární péãi , ve
znûní pozd. pfiedpisÛ a zákona ã. 20/1966
Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozd.
pfiedpisÛ. Oldfiich Harabi‰, místostarosta

1. prosince 2007
Vala‰sk˘ mikulá‰sk˘ jarmek
Pro zájemce pofiádáme 1.12. jiÏ po tfietí
autobusov˘ zájezd na svého druhu jedi-
neãn˘ a v blízkém okolí i nejvût‰í miku-
lá‰sk˘ jarmek. Na tomto jarmeku si lze
uÏít mnoÏství lidové muziky, jídla, tra-
diãních fiemesel a mnohé dal‰í zábavy.
Podrobnosti naleznete v dal‰ím ãísle
ON, ale zaregistrovat se mÛÏete uÏ nyní. 

Cena: 120,- Kã na osobu.
Kontakt: Petr Try‰ãuk, petr@slovane.cz,

tel.: 777 103 532



8

Kvûtiny 
nad obecním úfiadem
Otevírací doba: 
Pondûlí a ãtvrtek: 730 – 1130, 1330 – 1630

Pátek: 730 – 1630

Sobota: 800 – 1200

V fiíjnu prodej sazenic rÛÏí. Pfiijí-
mám objednávky na du‰iãkovou
vazbu. Po domluvû moÏnost
vyzvednutí objednávky na adre-
se: Marcela Byrtusová, Kunãice p.
O. 403 (u kostela),

tel. ã.: 736 780 880.

Nová notáfiská kanceláfi 
Dne 15. 8. 2007 byl zahájen ve

Fren‰tátû p. Radho‰tûm, ve II. pat-
fie budovy polikliniky, provoz notáfi-
ské kanceláfie JUDr. Jana Dudka,
notáfie v Pfiíbofie, pod vedením
notáfiského kandidáta JUDr. Petra F.
Schindlera. 

Notáfiská kanceláfi bude pro vefiej-
nost otevfiena kaÏdé pondûlí a stfiedu
vÏdy od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do
15:30 hodin. Mezi hlavní oblasti ãin-
ností notáfie patfií zejména: sepis smluv
o nemovitostech, zakládání a zmûny v
obchodních spoleãnostech, zakládání
spoleãenství vlastníkÛ jednotek, sepis
závûtí, úschovy penûz, sepis manÏel-
sk˘ch smluv, ovûfiování podpisÛ a lis-
tin a úfiední v˘pisy z katastru nemovi-
tostí a obchodního rejstfiíku.

Prodej a dovoz kytic,
věnců k dušičkám 

ke kostelu 
v pátek 26. fiíjna 2007 

od 1430 – 1515 hod. 
p. ·rámková

Prodej a dovoz kytic,
věnců k dušičkám 

ke kostelu 
v pátek 26. fiíjna 2007 

od 1430 – 1515 hod. 
p. ·rámková

tel. ã.: 777 799 404tel. ã.: 777 799 404


