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Léto dosáhlo svého vrcholu a prázdniny se přehouply do druhé poloviny. Mnohé z nás dny dovolené a odpočinku teprve čekají a pro jiné jsou již časem minulým. Avšak nezoufejme, vždyť příjemné dny nemusí být jet ty prázdninové. Záleží jen na nás zda prožijeme i dny všední v pohodě.
Což to vyzkoušet podle Sokrata, který říká:

„Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se
práce, na kterou stačíš, a nepouštět se do takové, která je nad tvé síly a schopnosti: co
děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím,
nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.“
– redakce –
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☞☛ obecní
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úřad informuje ☛☞

Územní plán obce
V červnu 2002 bylo dokončeno zpracování návrhu územního plánu Obce Kunčice pod Ondřejníkem. To znamená, že po dodržení zákonných lhůt
bude možné provést konečné projednání, popř.
schválení územního plánu zastupitelstvem obce
v říjnu letošního roku.
Návrh územního plánu obce byl v posledních
dvou letech několikrát veřejně projednáván. Připomínky z těchto projednávání, které schválilo zastupitelstvo obce byly zapracovány do konečného návrhu územního plánu.
Připomínáme, že návrhové období ÚP je do roku
2015. Do té doby je samozřejmě možné provádět
nutné změny a úpravy ÚP. Územní plán neřeší majetkové vztahy. V záležitostech nadobecního charakteru (např. doprava, využití nerostného bohatství — doly, některé záležitosti ekologie atd.) je
podřízen ÚP velkého územního celku Beskydy,
který schválila vláda ČR.
Schválení územního plánu obce je velmi důležité,
neboť některé dotační tituly pro obce jsou podmíněny existencí schváleného územního plánu obce.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
V Kunčicích p. O. 19. července 2002

Veřejná vyhláška
Veřejné projednání návrhu územního plánu
obce Kunčice pod Ondřejníkem
Obec Kunčice pod Ondřejníkem jako orgán
územního plánování oznamuje podle § 22 zákona
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu obce Kunčice pod
Ondřejníkem
Návrh územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem (textovou i grafickou část) je možno
zhlédnout na Obecním úřadě v Kunčicích pod
Ondřejníkem nebo na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Frýdku–Místku, Palackého
ul. 115, v kanceláři č. 323 od 5. srpna 2002 do 4.
září 2002.
Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit svá
stanoviska k návrhu uvedené územně plánovací
dokumentace do 15 dnů od posledního dne vystavení, tj. do 19. září 2002. V tomto termínu může
uplatnit své připomínky každý.
Rovněž vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu mohou podat námitky
k projednávanému návrhu do 19. září 2002.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám podaným po uvedeném termínu se nepřihlíží.
Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce

Svozový kalendář
odvozu komunálního odpadu
na 2. pololetí 2002
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: čtvrtek
Datum
4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.
1. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.
3. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.
7. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.
5. 12.
12. 12.
19. 12.
26. 12.
2. 1.

1´ za 2 týdny
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní

Odpady
Vyhláška obce o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001 ukládá zaplatit poplatek za odpad vždy do 31. 3. kalendářního
roku. Podle naší evidence nezaplatilo za odpad 25
domácností trvale přihlášených občanů a 30 majitelů rekreačních chat. Upozorňujeme dlužníky, že
obec má právo vymáhat (i soudně formou exekuce
majetku) přirážku ve výši 50 % dlužné částky.
Dále upozorňujeme fyzické osoby oprávněné
k podnikání nebo právnické osoby, které nemají
smluvně zajištěnou likvidaci odpadu (buď s obcí
nebo oprávněnou osobou), aby si tuto záležitost
daly co nejdříve do pořádku, neboť se vystavují nebezpečí pokuty ve výši několika set tisíc Kč.
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Předběžný termín podzimního sběru nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů a železného šrotu je stanoven na sobotu 14. září 2002. Podrobné informace k této již tradiční akci budou
uvedeny v příštích obecních novinách.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Volby
V letošním roce proběhnou ještě dvoje volby a to
volby do Senátu Parlamentu ČR, které proběhnou
v pátek 25. října a v sobotu 26. října 2002 a volby do
zastupitelstva obce, které proběhnou v pátek 1. listopadu a v sobotu 2. listopadu 2002. I když nám
uvedené termíny voleb připadají ještě vzdálené,
podle příslušných zákonů však již probíhá příprava
voleb. Proto uvádíme potřebné informace.
Obec Kunčice p. O. tvoří jeden volební obvod,
který je rozdělen na dva volební okrsky.
Sídlem volebního okrsku č. 1 je zasedací místnost na Obecním úřadě v Kunčicích p. O.
Sídlem volebního okrsku č. 2 je sál restaurace
Skalka v Kunčicích p. O.
Pro volby do Senátu i do zastupitelstva obce
budou ustanoveny společné okrskové volební komise. Pokud se uskuteční druhé kolo senátních
voleb bude probíhat ve stejném termínu s volbami
do zastupitelstva obce, tj. 1. a 2. listopadu 2002.
Zastupitelstvo Obce Kunčice p. O. stanovilo na
svém zasedání 27. 6. 2002 pro příští volební období
15 členů zastupitelstva obce.
Registračním úřadem pro odevzdání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce je Městský úřad ve Frýdlantě n. O. Dále uvádíme oznámení registračního úřadu.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení MěÚ ve Frýdlantě n. O.
k volbám do zastupitelstev obcí
Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, jako příslušný pověřený obecní úřad, v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 a 3 zákona číslo 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů
oznamuje,
že kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev
obcí, které se uskuteční ve dnech l. a 2. listopadu
2002 se budou přijímat na odboru vnitřních věcí
MěÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí z těchto obcí: Kunčice pod Ondřejníkem, atd.
Kandidátní listiny se mohou podávat do úterý 27.
srpna 2002 do 16.00 hodin, na odboru vnitřních
věcí (budova MěÚ čp. 3, 1. poschodí, kancelář číslo
14) — u paní A. Štefkovém, E. Válkové, Z. Matýskové.
Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne 22. 7. 2002
Ing. Bohumil Dolanský, starosta města
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Komunální volby 2002 —
počty podpisů na peticích
Podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona čís.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, bude-li tvořit volební
stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou oprávněnými voliči
podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice
a na každé její další straně musí být uveden název
volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno,
příjmení, datum narození a místo kde je přihlášen
k trvalému pobytu.
Potřebný počet podpisů oprávněných voličů na
peticích je následující:
pro Obec Kunčice pod Ondřejníkem
počet podpisů pro nezávislého kandidáta
pro sdružení nezávislých kandidátů

79
138

Podpisy kandidátů se nezapočítávají. Výpočet byl
proveden z údajů ČSÚ o počtu obyvatel v obcích
k l. l. 2002.
Ve Frýdlantě nad Ostravicí, 22. 07. 2002
Za registrační úřad Frýdlant nad Ostravicí
Anna Štefková, pracovnice pro úsek voleb

Právní subjektivita
mateřských škol
Podle zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění
zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě
ve školství musí zřizovatel škol a školských zařízení,
která nemají právní subjektivitu zajistit do 1. 1.
2003 změnu právní formy těchto subjektů v souladu s uvedeným zákonem.
Obec Kunčice p. O. je zřizovatelem základní školy
Karla Svolinského (ZŠ) a Mateřské školy Horní (MŠ)
a Mateřské školy Dolní (MŠ).
Základní škola již má právní subjektivitu od 1. 1.
1996. Změna právní formy musí být tedy provedena u obou MŠ.
V našem případě jsou možné následující úpravy.
Obě MŠ začlenit pod jeden právní subjekt a jedno
ředitelství základní školy, dále zřídit z každé MŠ samostatný právní subjekt se samostatným ředitelstvím u každé MŠ nebo z obou MŠ zřídit jeden samostatný právní subjekt s jedním ředitelstvím.
Pro naši obec se jeví jako nejvhodnější model poslední, který podpořila i rada obce. To znamená, že
by obě MŠ byly zachovány v současné podobě,
pouze by namísto dvou samostatných subjektů
vznikl jeden právní subjekt s jedním ředitelstvím
zřejmě v MŠ Dolní, která má lepší prostorové mož-
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nosti. Druhá MŠ by fungovala jako odloučené pracoviště. Obec pak se souhlasem Krajského úřadu
jmenuje ředitelku nového právního subjektu.
Konečnou podobu právního subjektu MŠ schválí
zastupitelstvo obce v září nebo říjnu 2002.
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Oznámení
Dne 21. 6. 2002 byl před obecním úřadem nalezen svazek klíčů. Bližší informace na obecním
úřadě, paní Holušová.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Oznámení

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
82 let
82 let
80 let
75 let
60 let
60 let

Helena Blažková
Josef Olivka
Marie Madryová
Jaruška Parmová
Horst Trebuna
Václav Petr

Poslední rozloučení

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

☞☛ obecní

Obec Kunčice p. O. přijme uklizečku na zkrácený
úvazek — 3 hodiny denně pro úklid prostor obecního úřadu. Možnost nástupu od 1. října 2002. Bližší informace podá místostarosta p. Oldřich Harabiš, tel. 0656 / 85 01 54.

V měsíci červenci jsme se naposled rozloučili
s paní BOHUSLAVOU ŘEZNÍČKOVOU
a paní VLASTOU ŠTEFKOVOU

úřad informuje ☛☞

Vzpomínky
Dne 20. srpna 2002 vzpomeneme nedožitých
92 let naší drahé babičky VLASTY SOUKUPOVÉ,
rovněž vzpomínáme uplynutí 30 let od úmrtí
její maminky naší stařenky KAROLÍNY VÁLKOVÉ.
Děkujeme všem, kdo si vzpomene s námi!
dcera Hana s rodinou

P

Dne 8. srpna 2002 budou tomu 2 roky, co nás
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček,
bratr, strýc a tchán, pan
BOHUMIL HOLUŠA.
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za celou rodinu vzpomínají:
manželka Božena, synové Antonín, Bohumil
a Miroslav s rodinami

Zvítězíme nad teroristy
v naší přírodě?
Řadu let jsme se smiřovali nebo neúspěšně bojovali s agresivními vetřelci z Asie, s křídlatkou japonskou nebo sachalinskou a bolševníkem velkolepým.
Naše zbraně mačety, kosy a křovinořezy nedoká-

zaly zlikvidovat kořeny těchto rostlin, kořeny hlavní zdroj síly těchto nepřátel. Rýče a motyky jen
umožňovaly jejich šíření protože stačil jen malý
úlomek kořene k vzniku nové lokality. Jediná účinná zbraň, která může zachránit naše původní biotopy je chemický postřik Roundupem, který je nejúčinnější na vzrostlou kvetoucí křídlatku. Postřik
působí tak, že se skrze nadzemní zelenou hmotu
rozvádí mízní soustavou až do 10 metrů dlouhého
kořenového systému.
Pro úplné zničení porostu je nezbytné postřik až
třikrát opakovat a to v 14denních intervalech.
Pokud se to podaří stihnout v podzimním období
do prvních mrazů (kdy je křídlatka nejzranitelnější), aby se herbicid dostal do kořenů, je vyhrána jen
první bitva. V příštím roce vyrostou oslabené rostliny z kořenů, kde se Roundup nedostal. Proto je
nutné postřik opakovat, někdy i v dalších letech!
Pro likvidaci na zahrádkách a kolem vodních toků
použijeme šetrnější Roundup Biaktiv.
Jde o boj s velice zdatným nepřítelem a vítězství
vyžaduje dobrou výzbroj, ofenzivní taktiku, bojové
nasazení s přesnou logistikou. Což se bez dřiny,
potu a dostatku finančních prostředků neobejde.
Naše ZO ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem
vede boj s těmito teroristy naší přírody již šest let za
podpory Ministerstva Životního Prostředí, Referátu
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Životního prostředí okresního úřadu Frýdek–Místek a starostů některých obcí. Dosud jsme dobyli
zpět tisíce metrů čtverečních území obsazeného
nepřáteli. Největší odměnou je pro nás obnovení
růstu domácích citlivějších rostlin a návrat na ně
vázaných živočichů.
Za ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
Miloslav Šrubař, kapitán v záloze

Společný regionální operační
program
Co to je SROP?
Společný regionální operační program (dále jen
SROP) je strategický plánovací dokument. Jeho
účelem je definování oblastí, pro které chce členský
stát Evropské unie čerpat finanční prostředky ze
strukturálních fondů. SROP obsahuje analýzu socioekonomické situace, stanovené cíle a prioritní potřeby pro dosažení těchto cílů, strategii, plánované
prioritní akce, jejich specifické cíle a související
rámcové finanční tabulky.
Proč musí být připraven?
Česká republika zatím není členským státem Evropské unie, ale její členství se předpokládá od 1. 1.
2004, a proto již nyní musí připravovat programové
dokumenty potřebné jako podklad pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie v následujícím období a zahájit přípravu struktur, které se
budou podílet na realizaci strukturálních fondů Evropské unie.
Podle bodu II/1a usnesení vlády č. 102/2002 (přijatého 23. ledna 2002) má „ministr pro místní rozvoj ve spolupráci s regionálními radami připravit
Společný regionální operační program a předložit
jej vládě do 31. 10. 2002.“
K čemu bude sloužit?
Na základě výzev k předkládání projektů budou
moci předkladatelé projektů žádat o finanční podporu z prostředků EU. Po posouzení a vyhodnocení předložených projektů bude s úspěšnými předkladateli uzavřena smlouva o čerpání finančního
příspěvku z prostředků EU na realizaci schváleného projektu.
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Co to je regionální rada?
Regionální rady se zřizují v regionech NUTS II na
základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a jejich činnost je definována v §
16 tohoto zákona. NUTS je zkratka francouzského
názvu, který je do češtiny překládán jako nomenklatura územních statistických jednotek. Evropská
unie definovala stupnici 5 územních statistických
jednotek, aby bylo možné regiony v zemích Evropské unie vzájemně porovnávat. V ČR je definováno
8 NUTS II jednotek, kterým se říká regiony soudržnosti a jejich vymezení je součástí § 15 zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
V Moravskoslezském kraji, který pro potřeby strukturálních fondů Evropské unie tvoří region NUTS II
Moravskoslezsko, plní úkoly regionální rady zastupitelstvo kraje v přenesené působnosti podle výše
zmíněného zákona.
Jaký je časový harmonogram zpracování SROP?
Harmonogram přípravy SROP je předurčen
v podstatě vládním usnesením č. 102/2002. SROP
musí být zpracován do konce října 2002 a poté
předložen vládě ČR ke schválení. Následně bude
předložen Evropské komisi, a to na přelomu roku
2002 a 2003.
Jaké je zaměření obsahu SROP?
SROP, zahrne území celé ČR s výjimkou hlavního
města Prahy, tj. 7 regionů NUTS II. Zpracování
SROP rámcově naváže na aktualizaci regionálních
operačních programů, jejichž zpracování bylo zajišťováno regionálními radami.
Zpracováním SROP byla pověřena firma DHV CR,
spol. s r. o.
SROP bude mít po formální stránce strukturu obdobnou jako každý operační program:
a) strategická část SROP bude obsahovat priority
společné pro všech 7 regionů soudržnosti
a stručný popis opatření, která budou rovněž
z větší části společná pro všechny regiony,
b) stručný popis situace bude obsahovat i regionální dimenzi problematiky v členění podle
regionů soudržnosti, se zohledněním specifik
jednotlivých regionů,
c) finanční plán SROP bude vedle základní finanční tabulky obsahovat i princip, jak budou
finanční prostředky při realizaci programu děleny na jednotlivé regiony soudržnosti a priority; součástí této kapitoly bude i přehled
o státní pomoci a ověření absorpční kapacity
krajů a obcí financovat navržené priority
a opatření,
d) v příloze SROP budou mimo jiné i základní
údaje za jednotlivé regiony soudržnosti (popis
situace, analýzy a strategie, s důrazem na jednotlivé priority a opatření).
Jak budou zapojeny regiony do přípravy SROP?
Regiony budou zapojeny do projednávání SROP
v roce 2002 zhruba následovně:
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a) od dubna 2002 byly vytvořeny pracovní skupiny, zvlášť pro jednotlivé prioritní osy SROP
a dále pro přípravu finančního plánu a pro přípravu implementačním opatření SROP,
b) mezi zpracováním 1.verze SROP budou realizovány dvě kola projednávání SROP, jejichž výsledkem bude formulace dalšího znění materiálu (2. znění a závěrečné znění),
c) klíčové záležitosti přípravy SROP budou projednávány v rámci Komise pro regionální rozvoj, ustanovené rozhodnutím ministra pro
místní rozvoj č. 35/2001.
Do zpracování SROP budou zapojeni regionálními radami jmenovaní zástupci, pracovníci vybraných útvarů MMR a podle potřeby i zástupci jiných
ministerstev a zástupci dalších orgánů.
Mohu se podílet na zpracování SROP?
Veřejné projednání SROP v rámci SEA hodnocení
(vlivu na životní prostředí) bude na základě 2. verze
SROP (srpen 2002) zahájeno začátkem září 2002,
vydání stanoviska MŽP lze očekávat k 25. říjnu
2002.
Kdo bude administrovat (implementovat) SROP?
Zajišťování realizace (= implementace) SROP od
roku 2004 bude vycházet z několika předpokladů:
a) řídícím orgánem bude Ministerstvo pro místní
rozvoj, které ustanoví jako poradní a koordinační orgán tzv. řídící výbor (zástupci MMR,
regionů soudržnosti, platebního orgánu a orgánu finanční kontroly z MF) jako poradní
a koordinační útvar, kde budou mít zástupci
regionálních rad nadpoloviční většinu,
b) funkci řídícího orgánu SROP bude vykonávat
odbor koncepce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj,
c) výkonným útvarem SROP, na který MMR deleguje část své působnosti, a který bude zabezpečovat operativní řízení programu v úrovni
MMR, bude Centrum pro regionální rozvoj
ČR,
d) regionální rady budou v rámci realizace programu zabezpečovat výběr projektů a všechny
s tím související záležitosti; obecně lze konstatovat, že v odpovědnosti regionálních rad
bude projektová úroveň realizace SROP, kdežto
v úrovni MMR bude zajišťována metodická,
organizační a programová úroveň,
e) obdobně musí regionální rady zajistit vybudování vlastních sekretariátů, zajišťujících úkoly
implementace a pověřit výkonem této funkce
příslušný útvar / odbor (tento útvar musí
z hlediska pracovněprávních vztahů podléhat
regionální radě, resp. příslušnému kraji a nemůže plnit úkoly implementace SROP na základě veřejné zakázky),
f) v oblasti monitorování budou Výbory regionálního rozvoje hrát roli „monitorovacího
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podvýboru,“ který se bude vyjadřovat ke všem
otázkám příslušejícím monitorovacímu výboru SROP.
Jaký bude další postup?
Lze očekávat, že rok 2003 (pravděpodobně pak
i část roku 2004) bude bezezbytku využit pro postupné zpřesňování SROP v návaznosti na vyjednávání Rámce podpory Společenství 1 a připomínky
Evropské komise k Národnímu rozvojovému plánu 2
a k SROP. Po schválení SROP Evropskou komisí
a vstupu České republiky do Evropské unie bude
SROP základním dokumentem, na jehož základě
budou čerpány finanční prostředky pro jednotlivé
regiony ČR.
Od podzimu 2002 zahájíme cyklus informačních
článků navazující na přípravu na vstup do Evropské unie a jeho dopady na region soudržnosti
NUTS II Moravskoslezsko.
Aktuální informace:
Rada Moravskoslezského kraje rozhodla o vyhlášení programu „Podpora ubytování na venkově
v Moravskoslezském kraji“ s termínem uzávěrky žádostí k 31. 8. 2002.
Bližší informace na www.kraj-moravskoslezsky.cz
Rámec podpory společenství je nástrojem koordinace veškeré strukturální pomoci EU v příslušných regionech; obsahuje orientační plán pro každou prioritu a rok, finanční alokace předpokládané
pro příspěvek každého fondu, ostatní finanční nástroje.
2 Národní rozvojový plán je programovým dokumentem celého území ČR. Obsahuje strategii a priority pro společné akce strukturálních fondů
a členského státu, jejich specifické cíle, hodnocení
očekávaného dopadu, hospodářskou politiku, strategii zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a regionální politiku členského státu.
1

Ing. Josef Jalůvka
zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo zdravotnictví,
Praha 2, Palackého nám. 4
Podle § 80 odst. l písm. h) za použití § 94 odst. 4
zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších přepisů
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje.
toto opatření:
S účinností ode dne vyhlášení (tj. dnem vyhlášení
na úředních deskách příslušných okresů a obcí)
se zakazuje
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všem výrobcům, dovozcům, distributorům a prodejcům uvádět do oběhu potraviny, které obsahují
nebo u kterých je v údajích o složení na obale určeném pro spotřebitele uvedeno:
kava–kava, kavapyrones, kavain nebo extrakt
z pepřovníku opojného – piper methysticum.
Odůvodnění
Česká republika obdržela dne 26. 6. 2002 od Světové zdravotnické organizace varování (WHO
Rapid alert), že Kava–Kava, tj. výtažek z pepřovníku
opojného – Piper methysticum nebo Kavain —
substance z tohoto výtažku, jsou v příčinné souvislosti s prokázanými poškozeními jater, zjištěnými
zejména ve Švýcarsku a Německu u spotřebitelů
přípravků — léčiv, které tyto účinné látky obsahují
a že v evropských státech, zejména v Německu a ve
Velké Británii nařídili stažení z oběhu všech přípravků obsahujících účinné látky z Kava–Kava. Při
hodnocení rizika pro zdraví lidí je vyjádřena ADI, tj.
přijatelná denní dávka účinných látek výtažku (kavapyrones) hodnotou 1,5 mg.
Přípravky obsahující účinné látky z extraktu
Kava–Kava jsou v České republice uváděny do
oběhu jako potraviny pro zvláštní výživu vhodné
jako doplňky stravy při zvýšeném psychickém vypětí. Jelikož obsah účinných látek v používaných
množstvích těchto doplňků stravy převyšuje při deklarovaném účelu uvedenou přijatelnou dávku, je
nutno tyto potraviny považovat za nebezpečné pro
zdraví spotřebitelů (zdravotně závadné) a ke konzumaci je nelze připustit.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat
do 15 dnů ode dne doručení, a to podáním adresovaným Ministerstvu zdravotnictví. Podle § 55 odst.
2 správního řádu odnímá Ministerstvo zdravotnictví případnému odvolání odkladný účinek. Důvodem odejmutí odkladného účinku odvolání je hrozící poškození zdraví, pokud by byl výrobek použit.
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR

Kraj před branou EU
Vážení čtenáři,
v následujícím seriálu článků Vás budeme pravidelně informovat o obecných zásadách, ale také
konkrétních aktivitách a úkolech, které mají přímý
vliv na vstup ČR do EU.
Vzhledem k tomu, že vstup ČR do Evropské unie
je předpokládán v 1. pololetí roku 2004 je zcela nezbytné, aby i Moravskoslezský kraj se velmi intenzivně zabýval důležitými okolnostmi, které s tímto
zásadním rozhodnutím souvisí. To samozřejmě
platí i pro nás, pro všechny občany kraje. Vzhledem
k závažnosti rozhodnutí, které na mnoho let dopředu změní a upraví naše začlenění v Evropě a ve
světě určitě stojí za to připravit se poctivě na všech-
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ny pozitivní, ale i negativní změny, které naše členství v EU přinese.
V současné době, a to jak na úrovni státu, tak
krajů velmi intenzivně probíhá příprava na čerpání
tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými regiony členských
zemí Unie a zemí kandidátských.
Přestože ze strukturálních fondů můžeme čerpat
až po vstupu do EU, již nyní pracujeme na přípravě
konkrétních projektů. Jak vyplývá z dosavadních
zkušeností z používání tzv. „evropských peněz“
z tzv. předvstupních programů či fondů jako je
Phare, Sapard a ISPA, příprava je časově i administrativně náročná, a proto nesmíme ztratit ani den.
Koordinační roli má Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo deleguje určité činnosti na
další ministerstva a regiony. Pro potřeby strukturálních fondů byly definovány tzv. regiony soudržnosti, kterých je v České republice 8 (Praha, Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad, Severovýchod,
Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko).
Všechny regiony soudržnosti jsou tvořeny územím
jednoho až tří krajů. V případě regionu soudržnosti Moravskoslezsko se jedná o jeden kraj, kraj Moravskoslezský.
I když zatím nejsme členy EU, musíme akceptovat podmínky Evropské komise již nyní. Základní
podmínky jsou stanoveny v nařízení rady
č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, které je dostupné na http:://europa.eu.int a v české verzi — pracovní překlad na
http:www.kr-moravskoslezsky.cz
Základním předpokladem pro čerpání ze strukturálních fondů je vypracování programových dokumentů. Nás zajímá především Společný regionální
operační program (SROP), protože o projektech,
které budou na jeho základě realizovány bude rozhodovat regionální rada.
Při zahájení přípravy programových dokumentů
se připravovaly Regionální operační programy pro
jednotlivé regiony soudržnosti. V lednu 2002 bylo
ale na základě doporučení Evropské komise vládou
přijato usnesení ve smyslu vypracování Společného regionálního operačního programu pro 7 regionů soudržnosti dohromady (vyjma regionu
Praha). Nutno podotknout, že regiony soudržnosti
zastoupené jednotlivými kraji s tímto postupem
nesouhlasily a trvaly na zpracovávání jednotlivých
Regionálních operačních programů.
V květnu 2002 bylo zahájeno zpracování SROP. Na
jeho připomínkování se podílejí kraje, ale může to
být i veřejnost — od konce srpna běží 60-denní
lhůta veřejného projednávání, při kterém může
kdokoli z občanů SROP připomínkovat (k dispozici
na http:www.mmr.cz).
Po schválení SROP vládou ČR v listopadu 2002
bude materiál předán k připomínkám a schválení
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Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisí
a po vstupu do Evropské unie budou na základě
SROP vyhlašovány výzvy k předkládání projektů
a tyto projekty pak budou spolufinancovány ze
strukturálních fondů Evropské unie. Již nyní je ale
nutné, aby byla zahájena příprava na projektech,
a aby po vstupu do Evropské unie mohly být peníze kvalitním projektům na jejich realizaci přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce o pro-

Firma ELEKTROTAS
nabízí služby
fekálním vozem
Zajišťujeme odvoz:
obsahu jímek
fekálií
močůvky
odpadní vody
Kontakt:
Alfred Turoň, Kunčice p. O. 312
Tel./fax 0656 / 85 02 18,
mobil 0602 / 70 98 05

sdružení
KUNâICE POD OND¤EJNÍKEM
VÁM NABÍZÍ — PRODEJ, MONTÁÎ, SERVIS:

ÎALUZIE — HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ, ISSO
SILIKONOVÉ TùSNùNÍ — DO DRÁÎKY, LEPENÉ
ROLETY — PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, TEXTILNÍ
MARK¯ZY — BALKONOVÉ, KO·OVÉ
SÍTù PROTI HMYZU — PEVNÉ, SAMONAVÍJECÍ
PLASTOVÉ SPRCHOVACÍ BOXY
DVE¤NÍ âALOUNùNÍ
âI·TùNÍ VERTIKÁLNÍCH ÎALUZIÍ
V¯BùR Z VÍCE JAK 180 BAREV, TYPÒ LAMEL A POTAHOVIN.
DODACÍ LHÒTY 7—10 DNÒ, ZÁRUâNÍ LHÒTY AÎ 24 MùSÍCÒ
INFORMACE, OBJEDNÁVKY: 0656/85 02 60, 0604/53 96 19
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středky z Evropské unie musí znát SROP, ve kterém
jsou definovány priority a opatření a na jejichž základě budou vyhlašovány již zmiňované výzvy
k předkládání projektů.
V dalším cyklu si osvětlíme další programové dokumenty, na jejichž základě lze po vstupu do EU získat „evropské peníze.“

Ing. Josef Jalůvka
zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Úvûry
Nabízíme velmi levné úvûry
na stavební a bytové úãely,
rekonstrukce.
tel. ã. 0737/ 35 73 43

Fa Piškoř Petr —
uhelné sklady Frýdlant n. O.
0658 / 67 77 08, 0604 70 17 67
Ceník paliva
hnědý ořech 2 — 149 Kč/q
hnědý ořech 1 — 168 Kč/q
hnědá kostka — 175 Kč/q
černý ořech — 291 Kč/q
ořech střední a kostka — 318Kč/q
koks ořech 2 (drobný) — 390 Kč/q
otopová směs — 415 Kč/q
brikety lisované — 39 Kč/10kg
Ceník štěrku, písku
písek — 39 Kč/q
štěrk 04 — 50 Kč/q
štěrk 022 — 45 Kč/q
struska — 34 Kč/q
Ceny včetně DPH 22%
Provozní doba
pondělí až středa 7.00—13.00 hod.
čtvrtek 7.00—15.00 hod.,
pátek 7.00—14.00 hod.
Od května do září prodej i v sobotu
08.00—11.00 hod.

Kunčice pod Ondřejníkem 5. 8. 2002, ročník XI, číslo 8/2002, šéfredaktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš.
Obecní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje OkÚ, referát kultury Frýdek–Místek: dne 14. 1. 1991,
Reg. zn. MK ČR E 12357. Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2. — Adresa redakce:
Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569 — Vyrábí: Beatris, Dobrá. — V Ý T I S K Z D A R M A .

