
PROSINEC 2001

Prožitek Vánoc
Zima a první mrazíky
se oděly do bělostných
šatů. Člověku by se
chtělo radostí vyskočit
do vzduchu, stejně ja-
ko to dělají děti. A také
pečená jablka nádher-
ně voní. Láká nás
i marcipán a mandle.
Pestré vánoční strom-
ky osvětlují tvoji tvář.
Všude, kam se člověk
podívá, září řetězy svě-
tel. Zcela ovlivněn
předvánoční atmosfé-
rou si zapaluji doma
svíčku, vezmu do ruky
knihu a přemýšlím.
Krásná je doba vánoč-
ní…

Roland Leonhardt
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Upozornění

Výměna občanských průkazů typu knížka do 31.
12. 2001 se týká jen těch občanských průkazů, kde
není vyznačeno státní občanství ČR (tj. text státní
občan České republiky a malé kulaté razítko se
státním znakem ve zvláštních záznamech v občan-
ském průkazu).

Ve většině případů mají občané občanství ČR vy-
značeno, proto doba platnosti občanských průkazů
typu knížka je do doby uvedené v občanském prů-
kazu. Taťána Holušová, agenda OP a CD

Vážení občané,
dnem 1. 1. 2002 vejde v platnost nový zákon o od-

padech č. 185/2001 Sb.
Platností zákona se mění i systém plateb za svoz

a likvidaci komunálního odpadu. Cílem zákona je vy-
tvořit svými právními normami předpoklady pro
předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady při
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany
zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem stanoví Obecně
závaznou vyhláškou o nakládání s kom. a stavebním
odpadem na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem
č. 1/2001 systém shromažďování, sběru , třídění , vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů vznika-
jících na území obce. 

Obec v souladu se zvláštními právními předpisy
určí místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komu-
nální odpad, který produkují, a zajistí místa, kam
mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky ko-
munálního odpadu (barvy, zářivky, rozpouštědla). 

Nový zákon zavádí povinnost osob vlastnících stav-
by k individuální rekreaci, platit poplatek ve výši od-
povídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Výše
platby, povinnosti a sankce pro občany trvale žijící na
území obce a pro vlastníky staveb určených k rekrea-
ci je stanovena v Obecně závazné vyhlášce Obce
Kunčice pod Ondřejníkem o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů č. 2/2001. 

Sazba místního poplatku za komunální odpad je
tvořena ze dvou částek:

a) částka 137 Kč/kalendářní rok za osobu trvale
bydlící v obci jako základní 

b) částka 123 Kč/kalendářní rok za osobu je stano-
vena na základě skutečných nákladů obce předchozí-
ho roku na sběr a svoz netříděného kom. odpadu. 

Celková částka tedy činí 260 Kč/osobu a kalend.
rok. Tato částka platí i pro majitele rekreačních chat
a domků.

V praxi to znamená, že každá domácnost (rod. dům)
vyplní prohlášení společného zástupce, vlastníka či
správce nemovitosti užívané poplatníky (viz. Obecně
záv. vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem o míst-
ním poplatku viz. příloha č.1 uvedená v Obecních no-
vinách), poplatek na 1 osobu 260 Kč se vynásobí po-
čtem členů v domácnosti. Cílovou částku zaplatí spo-
lečný zástupce domácnosti, tato platí pro jeden ka-
lendářní rok. Prohlášení odevzdá společný zástupce
do 31. 1. 2002 na Obecním úřadě Kunčice pod Ond-
řejníkem.

U těch domácností, které mají zavedeno ekologické
vytápění tj. plynové, el. energii, dřevoplyn a pod. se
cena za odvoz a likvidaci odpadu sníží z 260 Kč na
220 Kč na každou osobu domácnosti tj. snížení
o 15,4%. 

Pro uplatnění této slevy musí poplatník (fyzická
osoba) předložit čestné prohlášení, že toto ekologic-
ké vytápění provozuje a umožnit případné prověře-
ní skutečnosti pověřené osobě (viz vzor). 

Prodej známek jednorázových, čtrnáctidenních
a měsíčních svozů odpadů bude od 1. 1. 2002 zrušen.
Svoz odpadů v měsíčních a čtrnáctidenních interva-
lech bude nahrazen jednotným a to čtrnáctidenním.

Abychom usnadnili občanům práci s výpočtem po-
platku rozešle obecní úřad poštovní poukázky s pře-
depsanou platbou. Roční poplatek převyšující částku
1100 Kč je možné po domluvě zaplatit ve dvou splát-
kách.

ážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a první rok třetího tisíciletí se blíží ke svému konci.
Napadá nás otázka, zda tento rok, od kterého jsme si jistě mnozí slibovali posun k lepšímu,

proběhl podle našich představ. 
Z celosvětového pohledu asi tento rok nebyl nejlepším rozjezdem do nové doby, sílící hrozba te-

rorismu nás rozhodně nemůže nechat klidnými. 
Pokusme se také zamyslet nad tím, jak proběhl v tomto roce život v našich rodinách nebo na

pracovištích. Bylo vždy vše v pořádku? Odpovězme si pravdivě na tuto otázku každý sám pro
sebe a učiňme „nápravná opatření". Určitě to prospěje nám i celé společnosti. 

Také se kvapem blíží Vánoce, které jsou pro někoho připomínkou narození Krista, pro jiného
jsou zase obdobím nákupů, vzájemného obdarování a dobré pohody. Každopádně jsou Vánoce
svátky pokoje a míru. 

Přeji proto všem spoluobčanům šťastné a radostné prožití vánočních svátků a také hodně
zdraví a pohody v novém roce 2002.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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uzavřely s osobou k tomu zmocněnou písemnou do-
hodu o využití systému obce, 2)

c) na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, které mohou nakládat s komunálními
odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na
základě smlouvy s Obcí Kunčice pod Ondřejníkem za-
jišťují sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu
(dále jen oprávněná osoba)

d) na fyzické osoby (tj. občany — chataře), kteří ne-
mají v obci trvalý pobyt, ale produkují odpad na
území obce.

1) Příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb. 
2) § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účel této vyhlášky se rozumí:

1. Odpadem — movitá věc, která se pro vlastníka
stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem
ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvlášt-
ního právního předpisu.

2. Komunálním odpadem — veškerý odpad vzni-
kající na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem uve-
dený ve skupině odpadů kód Q 14 dle přílohy č. 1 k zá-
konu č. 185/2001 Sb., zejména 

a) netříděný komunální odpad vznikající v domác-
nostech a jemu podobný, např. popel, obaly z potra-
vin, čistících prostředků, zbytky jídel, nepotřebné
oděvy, drobné spotřební předměty, apod.,

b) vytříděné složky z komunálního odpadu bez ob-
sahu škodlivin, např. sklo, plasty, apod. (dále jen se-
parovaný sběr),

c) nebezpečná složka vytříděná z komunálního od-
padu s obsahem škodlivin, např. barvy, lepidla, prys-
kyřice, baterie, zářivky, výbojky, léky, chemikálie,
apod. (dále jen nebezpečný odpad),

d) velkoobjemový odpad, např. vyřazený nábytek,
koberce, ledničky, televizory, apod.

3. Stavebním odpadem — veškerý odpad vznikají-
cí při stavebních pracech, demolicích a stavebních
úpravách uvedených ve skupině odpadů Q 14 dle pří-
lohy č. 1 zák. č. 185/2001 Sb., zejména

a) směsný stavební a demoliční odpad,
b) beton, cihla, keramika, sádrová stavební hmota,
c) dřevo, sklo, plasty z demolic,
d) asfalt, dehet a výrobky z těchto hmot,
e) kovy, kabely z demolic,
f) izolační materiály,
g) výkopová zemina.

4. Sběrná nádoba je výměnná nebo přesypná ná-
doba sloužící k odkládání komunálního dopadu
a k jeho naložení nebo přesypání oprávněnou osobou
do speciálního a k tomu účelu určeného dopravního
prostředku.

5. Vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba,
která má ke stavbě s byty a nebytovými prostorami
nebo jiné nemovitosti, kde vzniká komunální odpad
vlastnické právo, je jejím uživatelem, nebo k ní má
právo hospodaření 3).

3) § 84 zák. č. 185/2001 Sb.

Poplatek bude možné uhradit poštovní poukázkou
nebo přímo na obecním úřadě číslo dveří 24.

Věříme, že s účinností nového zákona o odpadech
nastane zlepšení v dodržování ochrany životního
prostředí a platební povinnosti zvláště u většiny maji-
telů rekreačních chat.

Barbora Sacká, odborný referent

Vzor :
âestné prohlá‰ení

Já níže podepsaný (jméno příjmení) ……….. , rodné
číslo ……………, bytem (adresa trvalého poby-
tu)…………………………………….. čestně prohlašuji,
že v budově čp. …….. v Kunčicích pod Ondřejníkem
provozuji ekologické vytápění (uvést jaké — plyn, el.
energie, dřevoplyn) ………. a zároveň se zavazuji, že
umožním prověření této skutečnosti osobě k tomu
pověřené.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne………….

……………………..
podpis

Návrh vyhlášky

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Obecně závazná vyhláška

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem

vznikající na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem
č. 1/2001

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem
schválilo dne …………. vydat podle § 10 písm. a) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

1. Vyhláška stanoví:
— systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále
jen „systém nakládání s komunálním odpadem“)
vznikajících na území Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem,

— systém nakládání se stavebním a demoličním
odpadem na území Obce Kunčice pod Ondřejníkem.

2. Vyhláška se vztahuje na: 
a) fyzické osoby, 
b) právnické a fyzické osoby oprávněné k podniká-

ní, při jejichž činnosti vznikají odpady zařazené podle
katalogu odpadů 1) jako odpady komunální a jim po-
dobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včet-
ně oddělení sbíraných složek těchto odpadů, a které
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Čl. 5
Stanoviště sběrných nádob

1. Sběrné nádoby se umisťují na stálých, pro ně vy-
budovaných a vyhrazených stanovištích tak, aby ne-
způsobovaly hygienické závady, byly dobře přístupné
při jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu a ne-
překážely silničnímu provozu. Oprávnění orgánů dle
zákona č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích, ne-
jsou tímto dotčena.

2. Stálá stanoviště sběrných nádob na své náklady
zřizuje vlastník v dohodě s vlastníkem pozemku
a s oprávněnou osobou, která svoz zajišťuje. V zim-
ním období a při rekonstrukcích a opravách je možno
po dohodě s oprávněnou osobou a se souhlasem
Obce Kunčice pod Ondřejníkem, zřizovat v blízkosti
nepřístupného úseku přechodná (náhradní) stano-
viště.

3. Stanoviště nádob pro separovaný odpad — plasty
a směsné sklo jsou vyhrazena u prodejen s potravina-
mi a u ZŠ.

Čl. 6
Povinnosti při využívání systému obce

1. Osoby uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) této vy-
hlášky jsou povinny:

a) odkládat odpad pouze v nádobách, zařízeních,
objektech, prostorách, a místech k tomu určených,

b) udržovat čistotu a pořádek na stanovištích sběr-
ných nádob, dbát, aby byl odpad ve sběrných nádo-
bách řádně uložen, nádoba byla uzavřena a přístupo-
vá cesta byla bezpečná,

2. Zakazuje se:
a) dávat do sběrných nádob na komunální odpad

žhavý popel, hořící látky, látky tekuté, látky snadno se
vypařující, žíravé, snadno zápalné, výbušné, zbytky
barev, dehet, zeminu, stavební odpad, uhynulá zvířa-
ta nebo jejich části, případně biologický odpad
z chovu domácího zvířectva apod.,

b) využívat sběrných nádob k jiným účelů a k od-
kládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny,

c) zapalovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné
nádoby ničit nebo poškozovat,

d) každý občan nebo podnikatel, který produkuje
odpad vhodný ke kompostování, tento odpad kom-
postuje, 

e) je zakázáno ukládat kompostovatelný odpad do
sběrných nádob,

f) pálení kompostovatelného odpadu (např. suché
listí, seno, suchá nať) je možné jen výjimečně, při do-
držování protipožárních bezpečnostních předpisů
a při dodržování ekologické ochrany, za dobrých roz-
ptylových podmínek tak, aby nedocházelo k obtěžo-
vání blízkého okolí kouřem. 

Čl. 7
Povinnost oprávněné osoby

1. Oprávněná osoba je povinna zajistit:

a) pravidelný odvoz komunálního odpadu na zá-
kladě uzavřených smluv,

Čl. 3
Všeobecné povinnosti

1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
Zakazuje se zejména

a) odkládat odpady jinak, než jak je uvedeno v této
vyhlášce,

b) vytvářet nepovolené skládky odpadů kdekoliv na
území obce 

c) spalovat odpad mimo zařízení k tomu určená 4).
d) odpadkových košů na území obce je zakázáno

užívat k ukládání domovního odpadu

2. Sběrné nádoby mohou vyprazdňovat a vybírat
oprávněné osoby uvedené v Článku 1 odst. 2 písm. c)
této vyhlášky.

4) § 22 odst. 1 z.č. 185/2001 Sb., o odpadech

Čl. 4
Systém sběru, třídění, využívání

a zneškodňování odpadů

1. Každá skupina odpadů musí být odkládána do
sběrných nádob, do míst či zařízení k tomu určených
a uzpůsobených, stanovených oprávněnou osobou.
Platí při tom, že : 

a) komunální odpad se odkládá do sběrných
nádob tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával,

b) vytříděné složky z komunálního odpadu lze na
stanovištích sběrných nádob odkládat jen do sběrných
nádob, které jsou pro danou složku určeny,

c) nebezpečný odpad předává oprávněné osobě
fyzická osoba zdarma ve sběrných místech k tomu urče-
ných. Sběrné místo může být dočasné nebo trvalé,

d) nepoužitelná léčiva odevzdává fyzická osoba zdar-
ma v lékárně nebo při předání nebez. odpadu, ad c) 5),

e) velkoobjemový odpad, jako odpad z domácnos-
tí, jehož rozměry a hmotnost nedovolují jej odkládat
do sběrných nádob se odkládá do speciálních velko-
objemových kontejnerů, jejichž umístění a odvoz or-
ganizuje obec Kunčice pod Ondřejníkem, o čemž in-
formuje občany způsobem v místě obvyklým. 

2. Veškerý stavební odpad vznikající při stavební
činnosti fyzických osob, popř.právnických nebo fyzic-
kých osob oprávněných k podnikání je odkládán do
speciálních kontejnerů oprávněné osoby, která je na
náklady původce stavebního odpadu odveze na zaří-
zení k recyklaci stavební suti nebo na řízenou sklád-
ku. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz toho-
to odpadu k recyklaci nebo na řízené skládky vlastní-
mi prostředky.

3. Způsob, místo a dobu sběru komunálních odpa-
dů veřejně vyhlašuje obec na úřední desce a způso-
bem v místě obvyklým.

4. Systém sběru netříděného komunálního odpa-
du, separovaného sběru, sběru nebezpečného a vel-
koobjemového odpadu zajišťovaného podle této vy-
hlášky nesmí využívat právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, které neuzavřely
s Obcí Kunčice pod Ondřejníkem písemnou dohodu
o využívání systému obce.

5) § 50 odst. 1 a § 51 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech 
o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
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b) nepravidelný odvoz komunálních odpadů podle
objednávky původců odpadu,

c) vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedo-
cházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku
a úrazům,

d) přemístění sběrných nádob ze stanoviště na kraj
chodníku nebo krajnici vozovky jen na dobu nezbyt-
ně nutnou k vyprázdnění sběrné nádoby a jejích ne-
prodlené vrácení na stanoviště,

e) náhradní odvoz v případě poruchy sběrného vo-
zidla či neprůjezdnosti vozovky nebo jiné nepředví-
datelné okolnosti, pokud překážka dostupnosti sběr-
né nádoby není na straně osob zapojených do systé-
mu obce,

f) odstranit okamžitě znečištění manipulačního
prostoru vzniklé při přemísťování a vyprazdňování
sběrných nádob.

2. V případě, že sběrné nádoby budou obsahovat
jiný odpad, než ke kterému jsou určeny, zajistí opráv-
něná osoba po předchozím upozornění osoby uvede-
né v Článku 1 odst. 2 písm. a) a b) jejich vyprázdnění
na náklad těchto osob. To platí i pro odvoz odpadu
uloženého na stanovišti mimo sběrnou nádobu.

Čl. 8
Četnost svozů

1. Svoz komunálního odpadu bude prováděn
v pravidelném intervalu 1 x za 14 dnů

2. Svoz nebezpečných odpadů bude prováděn ne-
jméně 2´ ročně. Místa a termíny sběru budou vyhlá-
šena na úřední desce a ve zpravodaji obce.

3. Svoz separovaného odpadu bude prováděn podle
naplnění sběrných nádob po dohodě s oprávněnou
osobou.

Čl. 9
Kontrolní činnost

Kontrolu, jak plní fyzické osoby dle čl. 1 od. 2 písm.
b) a právnické osoby povinnosti vyplývající z této vy-
hlášky, provádí pověřené osoby Obce Kunčice pod
Ondřejníkem a členové Zastupitelstva Obce Kunčice
pod Ondřejníkem.

Čl. 10
Sankce

Pokutu do výše 300 000 Kč uloží orgán obce v pře-
nesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podni-
kání nebo právnické osobě, která využívá systému za-
vedeného obcí pro nakládání s kom. odpadem bez pí-
semné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajiště-
no využití nebo odstraňování odpadů v souladu
s tímto zákonem.

2. Za nedodržení ustanovení č. 185/2001 Sb. bude
fyzickým osobám vyměřena pokuta dle zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích, zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, č.
128/2000 Sb. , o obcích. 

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Kunčice
pod Ondřejníkem č. 1/1999 ze dne 22. 12. 1999, ve
znění změn a doplňků.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

.................................. ..................................
Oldřich Harabiš Ing. Tomáš Hrubiš

místostarosta starosta obce

Příloha č. 1

Stanovení počtu sběrných nádob

Počet sběrných nádob je závislý na způsobu vytápě-
ní a počtu bydlících osob v rodinném domu nebo bytu.

Doporučuje se :

— rodinné domy s topením na tuhá paliva:
a) na 1—4 bydlící osoby jedna sběrná nádoba o ob-

jemu 110 l v letním období a 2 sběrné nádoby v zim-
ním období

b) na 5—10 bydlících osob dvě sběrné nádoby

— rodinné domy s topením na jiná než tuhá paliva

Na 1—8 bydlících osob jedna sběrná nádoba o ob-
jemu 110 l .

Chatové a rekreační objekty
V chatových osadách budou umístěny sběrné nádo-

by o objemu 1100 l.

Počet nádob a četnost svozu může být odlišná od
stanoveného počtu nádob. Vyšší nebo nižší počet
sběrných nádob se stanoví na základě praktických
zkušeností o množství produkovaného komunálního
odpadu a po vzájemné dohodě mezi oprávněnou
osobou a osobami využívajícími systém obce.

Stanovení počtu nádob a četnosti odvozu se vzta-
huje na bytové jednotky nebo osoby bez nebytových
prostor k podnikání právnických osob a fyzických
osob oprávněných k podnikání.

Minimální četnost svozu netříděného komunálního
odpadu je však 1 x za čtrnáct dní. 

Návrh vyhlášky

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001

Zastupitelstvo Obce Kunčice pod Ondřejníkem
schválilo dne ……………. v souladu s ust. § 10 písm.
a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, a ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místním
poplatku, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů:
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Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1

1) Obec Kunčice pod Ondřejníkem vybírá místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů ( dále jen „poplatek za komunální
odpad“).

2) Správu místního poplatku vykonává Obecní
úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem (dále jen „správce
poplatku") a řízení ve věcech místních poplatků se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud
zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl II.
Poplatek za komunální odpad

Čl. 2
Předmět poplatku

1) Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území Obce Kunčice pod
Ondřejníkem, který byl stanoven v obecně závazné vy-
hlášce Obce Kunčice pod Ondřejníkem o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem na území Obce
Kunčice pod Ondřejníkem č. 1/2001, ze dne 17. 12.
2001.

Čl. 3
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci tr-
valý pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
nacházející se na území Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.

2) Za domácnost může být poplatek odváděn spo-
lečným zástupcem, v případě rodinných nebo byto-
vých domů vlastníkem nebo správcem. 

3) V případě, že stavba určená nebo sloužící k indi-
viduální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více
osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společ-
ně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1) Osoby uvedené v ust. Čl. 3 této vyhlášky jsou po-
vinny oznámit správci poplatku do 30 dnů od nabytí
účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a rodné číslo
(viz příloha č. 1 této vyhlášky), za něž odvádějí popla-
tek za komunální odpad, jakož i další skutečnosti roz-
hodné pro ověření splnění poplatkové povinnosti.

2) V případě, že dojde ke vzniku či změně poplat-
kové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jsou
osoby uvedené v ust. Čl. 3 této vyhlášky povinny spl-
nit svou oznamovací povinnost do 15 dnů ode dne
vzniku či změny poplatkové povinnosti.

Čl. 5
Sazby místního poplatku

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro :
A) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 260 Kč 

Poplatek je tvořen:
částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3

písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 137 Kč za
kalendářní rok.

částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm b) zákona o místním poplatku ve výši 123 Kč za
kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle sku-
tečných nákladů obce z předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu. 
B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacháze-
jící se na území obce, ve které není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná fyzická osoba 260 Kč

Poplatek je tvořen:
částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3

písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 137 Kč za
kalendářní rok.

částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 123 Kč za
kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle sku-
tečných nákladů obce z předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu.

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je
stanoveno v příloze č. 3 této vyhlášky.

Čl. 6
Úleva z místního poplatku

Správce poplatku může u domácností, které mají
zavedeno ekologické topení tj. plynové , el. energii,
dřevoplyn apod., snížit poplatek na základě čestného
prohlášení (viz příloha č. 2) z částky 260 Kč na částku
220 Kč/osobu a rok. 

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce násle-
dujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povin-
nost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato sku-
tečnost nastala. Případný přeplatek poplatku lze vrátit
na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50 Kč.

Čl. 8
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 31.3.
kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je
poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové
povinnosti.

Čl. 9
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem, přičemž může poplatek zvýšit až o 50 %. Po-
platek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
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2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. Čl. 3
této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou
touto vyhláškou, může jí správce poplatku uložit po-
kutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve
smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (po-
platkovou) povinnost určenou touto obecně závaz-
nou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (po-
platková) povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečné-
mu stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 11

1) Správce poplatku může na písemnou žádost po-
platníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 12

1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o nakládá-
ní s komunálním odpadem č. 1/1999 Obce Kunčice
pod Ondřejníkem ze dne 22. 12. 1999. 

Čl. 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2002

.................................. ..................................
Oldřich Harabiš Ing. Tomáš Hrubiš

místostarosta starosta obce

Nový zákon o pohřebnictví

Dnem 1. 1. 2002 vstoupí v platnost zcela nový Zákon
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých
zákonů. 

Takovýto ucelený zákon dosud neexistoval, správci
pohřebišť se řídili hřbitovními řády, které byly zpraco-
vány na základě podzákonné normy, tj. vyhlášky min.
zdravotnictví č. 47/1966 Sb., popřípadě vyhlášky č.
19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. 

Nový zákon o pohřebnictví stanoví podmínky pro za-
cházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky,
práva a povinnosti související s provozováním pohřeb-
ní služby, prováděním balzamací a konzervací lidských
pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť. 

Jednou z povinností pro provozovatele pohřebiště
podle tohoto zákona je předložit do dvou let od naby-
tí jeho účinnosti dosavadním uživatelům hrobových
míst návrh smlouvy o nájmu hrobového místa. 

Také bude nutné vypracovat nový řád veřejného po-
hřebiště. Dále bude upravena cena za nájem hrobo-
vého místa, která se v našem případě nezměnila od r.
1979. Nová cena se bude skládat ze dvou položek, a to
z částky za nájem pozemku (plochy) hrobového místa
a z částky za služby spojené s provozem pohřebiště. 

Nový zákon také zvyšuje nároky na vedení evidence
související s provozováním veřejného pohřebiště, za-
kotvuje povinnosti provozovatele pohřebiště i nájem-
ce hrobového místa, uvádí i sankce za překročení
ustanovení zákona. 

V naší obci jsou dvě veřejná pohřebiště – hřbitov
u farního kostela a urnový háj u dřevěného kostela.
V obou případech je provozovatelem pohřebiště Obec
Kunčice pod Ondřejníkem. Agenda obou pohřebišť
bude postupně doplňována podle požadavku nového
zákona o pohřebnictví a převáděna pomocí speciální-
ho programu na počítač. 

O dalším postupu v této záležitosti budeme infor-
movat podle potřeby v Obecních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Aktivita okolo Dolu Frenštát

Dnem 31. 12. 2001 končí období, na kterém je Důl
Frenštát provozován v režimu „zajištění důlních děl“
(konzervace). 

Vedení dolu musí do té doby (a kompetentní státní
úřady) rozhodnout co dál, zda se začne na dole těžit
uhlí nebo nezačne. 

Z tohoto důvodu se v poslední době zvyšuje aktivita
OKD v této záležitosti – např. OBÚ v Ostravě povolil
(bez našeho vědomí) dne 14. 11. 2001 hornickou čin-
nost – průzkum výhradního ložiska vyražením prů-
zkumného díla na Dole Frenštát v Trojanovicích,
OKD, DPB Paskov, a.s. připravuje návrh na zvláštní
dobývací prostor pro hořlavý zemní plyn Trojanovice I.
Návrhový dobývací prostor je shodný se stávajícím
dobývacím prostorem Trojanovice na černé uhlí a do
katastru naší obce zasahuje plochou 17,9 km2, tj. asi
85 % rozlohy naší obce. 

Z informací, které máme k dispozici se jeví, že by se
mohlo jednat o „tichou“ přípravu na těžbu uhlí na
Frenštátsku. 

Z uvedených důvodů proběhlo v úterý 27. 11. 2001
v 16.00 hod na Městském úřadě ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm veřejné zasedání Zastupitelstva Městského
úřadu Frenštát pod Radhoštěm, na které byla přizvá-
na ZO Trojanovice a Kunčice pod Ondřejníkem 

Z tohoto jednání vzniklo společné stanovisko zastu-
pitelů města Frenštátu p. R, obce Trojanovice, obce
Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 27. listopadu 2001
v následujícím znění:

zastupitelé města Frenštátu pod Radhoštěm,
obce Trojanovice, obce Kunčice pod Ondřejníkem 

a) zásadně nesouhlasí se záměry OKD, a. s.:
— stanovení zvláštního dobývacího prostoru pro

hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje,
— zahájit hornickou činnost — průzkum ložiska vy-

ražením průzkumné chodby v dobývacím prostoru
OKD, a.s. dolu Frenštát,

b) budou usilovat všemi dostupnými právními pro-
středky o zabránění realizace výše uvedených záměrů
OKD, a.s.

c) požadují zrušení dobývacího prostoru a likvidaci
rozestavěného dolu
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Za město Frenštát pod Radhoštěm podepsal mís-
tostarosta Ing. Petr Kubenka, za obec Trojanovice sta-
rosta Drahomír Strnadel a za obec Kunčice pod Ond-
řejníkem starosta Ing. Tomáš Hrubiš. 

Toto společné stanovisko bylo odesláno kompe-
tentním úřadům.

Pouze Obec Trojanovice věděla o připravovaném
rozhodnutí o povolení hornické činnosti (vyražení
průzkumného díla) ze dne 14. 11. 2001. Proti tomuto
rozhodnutí podala Českému báňskému úřadu odvolání. 

Ve středu 5. 12. 2001 navštívili starostové Obce Tro-
janovice (Strnadel), Kunčice p. O. (Hrubiš) a místosta-
rosta Města Frenštátu p. R. (Kubenka), Poslaneckou
sněmovnu PČR, kde proběhlo jednání s členem výbo-
ru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní
prostředí, zároveň předsedou rady SFŽP a předsedou
ČSOP České republiky poslancem RNDr. Liborem
Ambrozkem. Přítomni starostové ho informovali
o současné situaci spojené s problematikou dolu
Frenštát a požádali o pomoc v této věci.

Pan poslanec problematiku důlní činnosti na os-
travsku dobře zná a přislíbil, že se v této věci z titulu
své funkce bude angažovat ve prospěch obcí na fren-
štátsku.

Sdružení obcí na ochranu beskydského regionu
(proti těžbě uhlí) v současné době zvyšuje svoji aktivi-
tu. Zároveň bude nutné, aby tuto aktivitu podpořili
samotní občané dotčené oblasti.

O dalším vývoji v této záležitosti budeme průběžně
informovat v Obecních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Přísedící Okresního soudu
ve Frýdku–Místku

Na Okresním soudě ve Frýdku–Místku uplyne dnem
31. 3. 2002 volební období přísedících soudu a z to-
hoto důvodu je třeba provést podle zákona
č. 566/90 Sb. novou volbu přísedících.

Podle § 34 odst. 1 z.č. 335/91 Sb., přísedícím může
být ustanoven občan České republiky, který je způso-
bilý k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho zku-
šenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
soudcovskou funkci řádně zastávat, v den ustanovení
dosáhl věku 25 let a souhlasí se svým ustanovením za
přísedícího k Okresnímu soudu ve Frýdku–Místku.
Dále musí kandidát vyhovovat i zákonu č. 451/91 Sb.
(tzv. lustrační zákon) a musí být občanem České re-
publiky.

Předsedkyně okresního soudu určila, aby naše obec
navrhla další tři kandidáty.

Žádáme proto občany, kteří splňují výše uvedené
požadavky na přísedící soudu a mají o tuto práci
zájem, aby se do 21. 12. 2001 přihlásili na Obecní úřad
v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde získají další infor-
mace.

Z kandidátů, kteří splní požadavky zákona na pří-
sedící soudu a jejichž zvolení navrhne okresní soud,
pak zastupitelstvo obce zvolí tři přísedící k Okresní-
mu soudu ve Frýdku–Místku.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Informace
jako každý rok dochází od 1. ledna 2002 ke zvýšení
ceny pitné vody dodavatelem Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava, a. s. pro Obec Kunčice pod
Ondřejníkem Z tohoto důvodu dojde v průběhu mě-
síce ledna 2002 k úpravě ceny pitné vody v obci, záro-
veň bude proveden odečet stavu vodoměrů. Bližší in-
formace budou podány v dalších Obecních novinách.

Obecní úřad

Zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod

Ondř. se bude konat v pondělí dne 17. 12. 2001
v 17.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání bude vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu a na vývěskách v obci.

Obecní úřad

Oznámení
Dne 31. 12. 2001 je z důvodu čerpání dovolené

Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem uzavřen, na-
léhavé záležitosti můžete vyřídit ve čtvrtek
27. 12. 2001 od 8—15 hodin.

Nálezy
Na obecním úřadě byla nalezena pánská čepice

s kšiltem. Bližší informace na telefonu 850154.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:

82 let  Vlasta Janáčová 
80 let  Marie Tabášková
80 let  Ludmila Adamcová 
80 let  Jiřina Gurecká
75 let  Božena Holušová
75 let  Marie Hrdá 
70 let  Karel Michna
70 let  Ludmila Vyroubalová
65 let  Anna Zajacová
65 let  Jan Běčák
65 let Čestmír Kubečka
60 let  Radomír Poláček
60 let  Jaroslav Stara

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.
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Dovolte abychom Vás upozornili na změnu
telefonních čísel firmy .A.S.A. spol. s r.o.

• byla zrušena tzv. zelená linka — 0800/134 723, je-
likož od samotného zřízení neplnila svůj účel — ne-
byla využívána k nahlášení reklamací ani k jiným pra-
covním záležitostem

• byla zavedena nová linka na Oddělení služeb zá-
kazníkům — p.Tutschová 069/673 35 24, která bude
výhradně určena pro komunikaci v záležitostech ko-
munálních odpadů — požadavky na svoz, harmono-
gramy, změny objednávek, ceny, reklamace, známky
na svoz, fakturace atd.

• i nadále jsou k dispozici ostatní firemní tel. č.:
069/673 27 75—6

Věříme, že uvedené změny Vám usnadní komunika-
ci s naší společností a přispějí k ještě kvalitnější služ-
bě v oblasti nakládání s komunálními odpady.

Ing. Svatoslav Lukáš, .A.S.A. spol. s r.o.

Změna varovných signálů

V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrova-
ném záchranném systému, § 7, odst. 2, pís. f ) rozhodl
ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO,
které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén. 

Ministerstvo vnitra sděluje, že dnem 1. listopadu
2001 zavádí na území České republiky jeden varovný
signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování oby-
vatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po
dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za
sebou v cca tříminutových intervalech. 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného
signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňo-
vá informace z hromadných informačních prostřed-
ků (republiková, regionální a místní působnost) pro
vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mi-
mořádné události.

Dnem 1. listopadu 2001 se ukončuje platnost dosa-
vadních varovných signálů:

„KATASTROFA“
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
„NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY“

Dosud vyhlašovaný signál „Požární poplach“ zů-
stává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární
ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signá-
lem.

Ing. Jan Legerský, vedoucí referátu obrany a KŘ

Informace pro majitele BABET
Vzhledem k dotazům ohledně registrace BABET Vám

zasíláme následující informace. Při registraci na OkÚ
Frýdek–Místek musí občané doložit tyto doklady:

1. Doklad o evidenční prohlídce — vystavují stanice
technické kontroly. Doklad nesmí být starší 10 dnů.

2. Zákonné pojištění.
3. Osvědčení o technické způsobilosti vydané výrobcem.
V případě, že majitel nevlastní osvědčení o technické

způsobilosti vozidla toto má možnost získat u níže
uvedeného akreditovaného zástupce výrobce mopedů
BABETA, který je schopen v rámci zákona vystavit dupliká-
ty dokladů.

MOTOCENTRUM Hodonín , Josef Hlavatý 
Velkomoravská 3916, 695 0l Hodonín

Lhůta k registraci je pouze jeden rok od nabytí účin-
nosti zákona tedy do 1.7.2002 (viz §89 odst. 10 zákona
č.56/2001 Sb.)

Poplatek za registraci činí 100 Kč, který je možno
uhradit v hotovosti při registraci nebo doložit kolek
v uvedené výši.

Okresní úřad Frýdek–Místek 
referát dopravy a silničního provozu

Tříkrálová sbírka 2002
Sdružení Česká katolická charita uspořádá v době od

3. do 8. 1. 2002 v celostátním měřítku Tříkrálovou sbír-
ku. Do domácností, institucí a po ulicích v celé České
republice budou chodit skupinky tří králů s koledou
a budou vybírat do kasiček příspěvky od občanů.

Tříkrálovou sbírku se podařilo úspěšně zorganizo-
vat v lednu roku 2001. Za finanční prostředky frenštát-
ská charita zakoupila: nemocniční polohovací lůžko,
chodítko kloubové, chodítko s podpažím, dvě podlož-
ky dekubitní 140 ´ 200, sedačku do vany, sedačku na
vanu a dva tonometry „HARTMANN“ automat.

Sdružení Česká katolická charita se touto sbírkou
snaží cílevědomě formovat veřejné mínění ve pro-
spěch sociálně slabých a trpících. Snaží se o obnovení
zájmu o dobročinnost a angažovanost lidí v díle služ-
by bližním v nouzi jak v České republice, tak ve světě.

Charita Frenštát pod Radhoštěm

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Vážení občané – „Listopadoví jubilanti“
Přijměte prosím naši omluvu za nedopatření v minulém čísle Obecních novin, kde bylo omylem uvedeno, že

svá jubilea oslavíte v říjnu namísto v měsíci listopadu. Děkujeme. redakce
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Galerie má nové prostory
Po několikaměsíční přestávce se 26. října 2001

znovu pro veřejnost otevřela Galerie Karla Svolinské-
ho při Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Během přechodného uzavření probíhaly stavební
práce a interiérové úpravy školních prostor. Cílem
bylo rozšíření výtvarných ploch a vytvoření reprezen-
tativní scény pro kulturní akce školy. Galerie přestav-
bou získala nové, moderní a důstojné prostory, ve kte-
rých nabízí žákům a široké veřejnosti výtvarná díla
172 umělců. Nový sál galerie lze po jednoduchém
přemístění variabilních panelů využívat jako hudební
síň nebo malou divadelní scénu pro žáky i pro místní
občany. 

Celý projekt — od počáteční myšlenky až po zavě-
šení posledního obrazu — zajišťovali pracovníci školy.
Poděkování a uznání si zaslouží zejména zakladatel
sbírky Dr. Zdeněk Šrubař, jehož nápady, práce a zku-
šenosti jsou neocenitelné. Z dalších osob chci jmeno-
vat novou správkyni sbírky Mgr. Markétu Jurkovou,
hlavní projektantku galerie Ing. Janu Dvořákovou —
Valáškovou a poradce v oblasti galerijní činnosti a vý-
tvarného umění ředitele GVU v Ostravě Mgr. Petra
Beránka.

Na samotné realizaci se podílela řada specializova-
ných firem, mezi kterými byly i firmy kunčických ob-
čanů. Dobrou práci odvedla firma pana Milana Šenka
a pan Miroslav Střálka se synem Jiřím. Celou přestav-
bu financoval zejména zřizovatel školy — Obec Kun-
čice pod Ondřejníkem, za podporu ze strany obce dě-
kuji hlavně panu starostovi Ing. Tomáši Hrubišovi.
K obecním a školním investicím se připojily také fi-
nanční prostředky, dary a zvýhodněné služby od
sponzorů, z těch kunčických za podporu galerie dě-
kuji firmě Stanislav Jurek — JUREK S + R, manželům
Tymlovým a manželům Stromským.

Slavnostní otevření proběhlo za účasti řady vzác-
ných hostů. Do galerie zavítala paní senátorka Věra
Vašinková, řada umělců např. akademický sochař
Karel Vašut, akad. malíř Vlastislav Holub, výtvarníci

paní Leda Pešatová a pan Josef Lang, hosté z púchov-
ské galerie Františka Volfa, starostové obcí, ředitelé
škol a řada dalších příznivců galerie. Zahajovací pro-
jevy doplnilo vystoupení dětského pěveckého sboru,
a pak se již návštěvníci věnovali prohlídce výtvarné
expozice. K příjemné atmosféře přispěla cimbálová
muzika i malé občerstvení. Galerie tak zdařile zaháji-
la novou etapu své existence a těší se na další ná-
vštěvníky. Mgr. M. Majer, ředitel ZŠ

Ježíškova dílna
V listopadu probíhala každou středu na naší škole

Ježíškova dílna . Zajímá vás co jsme tam dělali ? Vše
začalo pro zájemce ručních prací vyšíváním a háčko-
váním pod vedením paní učitelky Kahánkové a Hery-
ánové. Další dílny byly zaměřeny na keramiku, vyro-
bili jsme si figurku do Betléma . No a jaké by to byly
Vánoce bez svícnů? A tak poslední listopadová dílna
byla zaměřena na výrobu svícnů pro sváteční stůl.
Možná se zeptáte, kde jsem na tento nápad přišla?
Zaujal mě, když jsem měla poprvé možnost vycesto-
vat na tzv.západ a to bylo v prosinci 1989, kdy mé
kroky vedly do Vídně. Tam v budově staré radnice
mělo každé příchozí dítě, bez ohledu na to, zda rozu-
mí německy, vyrobit si vánoční ozdobu.

PaedDr. Dana Heryánová

Adventní čas ve škole
Mikuláš, andělé a čerti nadělovali 5. prosince také

ve škole. Celou zábavu organizovali žáci z deváté
třídy. Mikulášskou nadílku — balíčky s ovocem a cuk-
rovinkami, zajistila pro všechny žáky I. stupně firma
Jurek S+R, pro žáky II. stupně upekli sváteční perníky
nejstarší žáci s paní učitelkou Z. Žídkovou. Žáci ze 3.
třídy s paní učitelkou E. Halatovou uspořádali sbírku
hraček pro děti z Dětského domova na Čeladné. 

Ve školní jídelně se již objevil vánoční stromeček od
pana J. Čtvrtníčka a děti z I. stupně smrček postupně
zdobí. Žáci a učitelé vyzdobili svátečně okna tříd a na

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
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stoly sami připravili vánoční svícny. Děti z pěveckého
souboru pilně nacvičují koledy a v hodinách výtvarné
výchovy se kreslí, stříhá a modeluje betlémská hvěz-
da, Kašpar, Melichar, Baltazar, kapři a vánoční ozdo-
by. Výtvarná díla žáků s vánočními motivy si můžete
prohlédnout také v prostorách prodejen Potraviny
Jurek a Tercie. Vedení školy

Základní škola Karla Svolinského pořádá

V Á N O Č N Í  K O N C E R T
Dětský pěvecký sbor zazpívá pásmo koled

ve čtvrtek 20. prosince 2001 v 17.30,
v kostele Sv. Maří Magdalény.

Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ubráníme Beskydy
před těžbou uhlí ?

V těchto dnech DŮLNÍ LOBY znovu vyrukovalo
s útokem na naše životní prostředí.

Tentokrát přípravu těžby uhlí zamlžuje průzkumem
ložisek metanu. Argumenty o prosperitě se jistě dobře
poslouchají. My většinou netrpíme ztrátou paměti
a nepředpokládali jsme, že levná elektrická energie
z Temelína nám přinese zdražení, k tomu vyšší cena
plynu nás donutí k topení tuhými palivy. Že se to pro-
jeví na našem zdraví to nikoho nezajímá.

Nejhorší na tom je skutečnost, že o těžbu usiluje
subjekt jehož ekonomická a tím i faktická moc převa-
žuje nad mocí nejen starostů měst a obcí, ale i okresu
a kraje. Proto se musíme znovu probudit a pomoct
našim zastupitelům. Iniciativa a síla veřejnosti doká-
zala v minulosti uchránit nejednu oblast. Tak proč by
teď nedokázala ubránit právo na život ve zdravém
prostředí. Že v některých oblastech dochází k zlepše-
ní nám signalizuje návrat orchidejí na naše lokality,
do studánek se vrací pitná voda, mizí černé skládky,
definitivně jsme vyhubili bolševník a totéž čeká kříd-
latku japonskou. To jsou jen některé pozitivní signály,
které nás vyzývají k záchraně udržitelných podmínek
k životu.

Za ČSOP Šrubař Miloslav

Co by nemělo chybět
v našich novinách

Otevření nových prostor Galerie Karla Svolinského
v naší škole — takový byl nápis na pozvánce, která se
v polovině října dostala mezi naše občany.

Ti, kteří přišli, nelitovali. Škola jako ze škatulky, pře-
krásná květinová výzdoba, vystavené výrobky dětí
z keramiky, program dětského pěveckého sboru,
který nikdy nezklame, malé občerstvení, slova obdivu
a uznání od ředitele muzeí a galerií Mgr. Petra Berán-
ka, od starosty Ing. Tomáše Hrubiše, od hostů Lidové

školy umění v Púchově, od paní senátorky Vašinkové
a sama přítomnost význačných hostů a mnoha rodičů.

Ti kteří byli v kunčické škole poprvé se nestačili
divit, jaké krásné prostory byly vytvořeny pro umělec-
ká díla malířů, sochařů, grafiků. Tyto prostory nyní
budou sloužit i malým divadelním představením,
koncertům, přednáškám. V nich se určitě budou dobře
cítit nadějní zpěváci při žákovské soutěži Loutnička,
recitátoři školního kola a možná i žáci devátých tříd,
kteří se každoročně 30. června se školou loučí.

Byl to skutečný kulturní zážitek pro naši obec. Je
třeba poděkovat touto cestou všem pedagogickým
a provozním pracovníkům školy za uspořádání tak
hodnotné akce. Zvláště pak PaedDr. Zdeňku Šrubařo-
vi, správkyni galerie K. Svolinského Mgr. Markétě Jur-
kové, řediteli školy Mgr. Martinu Majerovi a za nácvik
programu Mgr. Jarmile Konečné a Mgr. Marii Kahán-
kové. Z.K.

P. S. Škoda jen, že v tento den nenavštívili školu po-
zvaní hosté z televize a z tisku, kteří mohli slovem
i obrazem informovat milovníky umění za hranice
naší obce, našeho regionu.

Poslanec PS ČR za ODS Ing. Karel
Sehoř na svém poslaneckém dnu

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Ve 47. týdnu se uskutečnil v místním i regionálním
tisku avízovaný poslanecký den Ing. Karla Sehoře
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Setkání s tímto skromným a přitom vysoce fundo-
vaným politikem, úředníkem, členem hospodářského
výboru parlamentu bylo velmi poučné a pro přítom-
né občany přínosem v tom, že se dověděli mnoho in-
formací, které v denním tisku nenajdou, zvláště
proto, že nejsou „senzační“, ale o to více důležité pro
region, obec a občana.

Dotazy občanů a hlavně členů místního sdružení
ODS směřovaly k uspořádání regionů, infrastruktury,
výstavbě dálnice, průmyslovým zónám, převodu
kompetencí a v neposlední řadě k činnosti poslanců
ODS a jiných stran v parlamentu.

Poslancem Sehořem byly rovněž popsány způsoby
hlasování jednotlivých klubů při důležitých záko-
nech, různá politická jednání před schvalováním zá-
konů a konkrétně při schvalování mediálně známé
novely obchodního zákoníku. Další diskuse byla ve-
dena o problémech, které přímo tíží obec a místní ob-
čany.

Mezi ně patří: chystané snahy o znovu otevření dolu
Frenštát, převodu kompetencí různých úřadů po zá-
niku okresů, což si mnozí občané ani dnes neuvědo-
mují jaké to na ně bude mít důsledky.

Český občan a zvláště pak kunčický se spokojí s tím,
že při přečtení oznámení na dveřích příslušného
úřadu, nyní sídlícího ve Frýdku, že je přemístěn do Ji-
čína, s konstatováním „to je ale b…, co si ti úředníci
dovolí“. Zatím co by se měl v přípravném řízení účast-
nit jednání, třeba v rámci obce a mohl případnou si-
tuaci ovlivnit. Neúčast občanů na jakémkoliv příprav-
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ném řízení nemůžeme stále omlouvat pozůstatky mi-
nulosti, ale musíme je přímo pojmenovat jako nepo-
chopení demokracie.

Konkrétní situace v obci s místním poštovním úřa-
dem to potvrzuje. Poslanec Sehoř zde jasně řekl, že
pokud by byl tlak důslednější, k této situaci by nedošlo.

Stejná situace byla i v jiných obcích a rozhodnutí se
podařilo zvrátit.

Po doslovném „útoku“ členů ODS místního sdruže-
ní poslanec přislíbil, že situace nemusí být konečná.

Pochopitelně nyní, kdy je již rozhodnuto, bude ob-
tížnější situaci zvrátit.

Znovu však zdůrazňujeme, že občané musí být ak-
tivní před některými rozhodnutími úřadů a ne až jed-
noduše a pohodlně hodnotit jejich dopady.

Místní sdružení ODS děkuje touto cestou občanům
za účast a zvláště pak hodnotí účast jednoho občana,
úplně jiné obce, který se jednání zúčastnil.

Po dotazu, proč je na tomto jednání v Kunčicích od-
pověděl: „Projížděl jsem obcí a viděl jsem to na pro-
pagačních materiálech. Zajímá mě to, a tak jsem tady!“

Místní sdružení ODS

MUDr. Chovančíková — změna ordinační doby
v období vánočních svátků

Čtvrtek 27. 12. 2001 8—12
Pátek 28. 12. 2001 8—12
Pondělí 31. 12. 2001 neordinuje
Středa 2. 1. 2002 8—12

V čekárně ordinace MUDr. Chvančíkové byla nale-
zena černá koženková bunda. Informace v ordinaci.

Bohoslužby římskokatolické
církve v Kunčicích p. Ondřejníkem

ve vánočním období
Pondělí 24. 12. 2001 (Štědrý den)

24.00 hod. — dřevěný kostel — půlnoční
Úterý 25. 12. 2001 (1. svátek vánoční)

5.30 hod — farní kostel — jitřní
10.00 hod. — farní kostel

Středa 26. 12. 2001 (2. svátek vánoční — Štěpán)
9.30 hod. — farní kostel
10.45 hod. — dřevěný kostel

Úterý 1. 1. 2001 (Nový rok)
9.30 hod. — farní kostel
10.45 hod. — dřevěný kostel

Při „Jitřní“ bohoslužbě dne 25. 12. 2001 v 5.30 hod.
uvede kunčický pěvecký sbor s orchestrem pod vede-
ním Pavla Hrubiše Kolaříkovu Pastýřskou mši.

P. Karel Slíva

Církev Československá husitská
oznamuje věřícím pořad

bohoslužeb v období vánočních dnů
Úterý 25. prosince 2001 — 8.30 hod. Kunčice p. O.
Neděle 30. prosince 2001 — 8.30 hod. Kunčice p. O.

Václav Křesina, farář

Máte-li zájem o borovici na vánoční stromek,
přihlaste se na tel. č. 85 04 92

Oznámení: Prodejna DOZA zahajuje v pondělí
10. prosince 2001 prodej v nových prostorách

bývalé prodejny masa Jednoty u Huťařství.
Část sortimentu nadále zůstává

v původní prodejně
Srdečně zveme k návštěvě

Střední odborné učiliště zemědělské
Frýdek–Místek, Na hrázi 1449

Pro školní rok 2002/2003 otevíráme tyto studijní
a učební obory:

Čtyřletý studijní obor s maturitou – dívky, chlapci
ZEMĚDELSKÝ PODNIKATEL
Teorie: účetnictví, psaní strojem, ekologie, ekono-
mika, výpočetní technika, marketing, management
Praxe: zahradnictví, koně, rostlinná a živočišná vý-
roba
Zdarma: získání řidičského průkazu B, T, C
Ve 3. ročníku získání též výučního listu

Tříletý učební obor — dívky, chlapci
ZEMĚDĚLEC, HOSPODYŇKA
Chlapci: polní práce, zahradnictví, živočišná a rost-
linná výroba, opravy strojů a zemědělských zaříze-
ní, řidičský průkaz B, T, C
Dívky: zahradnictví, živočišná a rostlinná výroba,
odívání, řidičský průkaz T

Tříletý učební obor
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
svářečské průkazy: el. obloukem, plynem, řidičský
průkaz B, T, C, strojní obrábění kovů, praxe ve
vlastních dílnách.

Tříletý učební obor — dívky
PROVOZ SLUŽEB
odívání, stravování, zahradnictví, praxe v mateřské
škole, účetnictví, psaní strojem, výpočetní technika

Umožníme i nástavbové studium
Bližší informace:
tel.: 0658 /43 25 25, fax.: 0658 /43 27 49


