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Obecní

Vážení spoluobčané,

prvního ledna jsme vykročili do nového roku 1999.
Tento rok není pouze běžným rokem v našem životě,
ale přivádí nás k dalšímu tisíciletí.

Než se zamyslíme nad rokem 1999, ohlédněme se
alespoň stručně do roku 1998.

V březnu 1998 byl dokončen film o obci se zaměře-
ním na turistický ruch, v květnu jsme důstojně oslavi-
li 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v obci, v červnu proběhly předčasné volby do Poslane-
cké sněmovny Parlamentu České republiky, v září byla
schválena nová vyhláška o nakládání s komunálním
odpadem v obci, 7. 10. byl vpuštěn plyn do III. etapy
plynofikace a tím byla ukončena základní část plyno-
fikace obce, 16. 10. byly slavnostně uvedeny do užívání
nové symboly obce – znak a prapor, 20. 10. proběhla
kolaudace nového mostu u MŠ Dolní, dále bylo vybu-
dováno zhruba 1000 m vodovodu, byly zplynofikovány
2 obecní budovy, atd.

V listopadu 1998 proběhly komunální volby v obci.
V listopadu také skončilo funkční období obecního za-
stupitelstva zvoleného v roce 1994 a započalo funkční
období nově zvoleného obecního zastupitelstva. Je
nutné, abychom si my, zvolení členové obecního zastu-
pitelstva, stále uvědomovali, že jsme tu proto, aby-
chom obci a jejim občanům prokazovali službu. Být
členem obecního zastupitelstva je přece velkou ctí,
a proto si důvěry dané občany važme. A protože chci
do nového roku vykročit s pozitivním myšlením, nebu-
du tentokráte komentovat okolnosti spojené s komu-
nálními volbami v obci.

V roce 1999 se chceme zaměřit na zvýšení aktivity
obecního zastupitelstva a odborných komisí, chceme
také více zapojit občany do života obce.

Je potřeba se také více zamyslet nad rozvojem obce
z dlouhodobého hlediska, s tím souvisí také zřízení sa-
mostatné komise pro rozvoj obce a urychlené dopraco-
vání územního plánu obce.

Pro lepší a operativnější informovanost občanů i pro
případ nepředvídaných událostí máme záměr zavést

bezdrátový místní rozhlas s příjmem informací přímo
v bytě občana.

Chceme více podpořit práci s mládeží (např. TJ
Sokol, hasiči, skauti, dětské soubory atd.), což chápe-
me mimo jiné i jako nejrozumnější prevenci proti na-
růstající kriminalitě mládeže. Připravujeme i větší ak-
tivity v oblasti kultury.

V letošním roce ještě musíme zaplatit konečné faktu-
ry na plynofikaci obce, zároveň se musíme připravovat
na zahájení splácení úvěru a půjčky na plynofikaci,
což nás částečně omezí v investiční činnosti, přesto při-
pravujeme i některé větší akce. Uvedu alespoň ty nej-
důležitější: plynofikace budovy ZŠ a OÚ, vodovod na
dolním konci obce, popř. po Valašské cestě, zahájení
budování kanalizace v oblasti pod nemocnicí Čelad-
ná, instalace rozvodů veřejného osvětlení a příprava
vybudování komunikací na Černém kopci, atd. Také se
chceme zabývat zlepšením vzhledu naší obce.

Uvedené aktivity jsou samozřejmě závislé na příj-
mové části rozpočtu obce. Výše tohoto příjmu však zá-
visí na celkovém stavu ekonomiky našeho státu.

Na závěr chci ještě jednou jménem obecního zastu-
pitelstva poděkovat voličům za projevenou důvěru
v komunálních volbách. Také děkuji všem členům
obecního zastupitelstva, pracovníkům obecního
úřadu, hasičům, učitelům, podnikatelům a všem,
kteří v roce 1998 cokoliv dobrého pro naši obec vyko-
nali.

Zároveň bych chtěl všechny občany požádat o jednu
aktivitu, která neklade žádné nároky na obecní ani ro-
dinný rozpočet, ve svém důsledku však maximálně
prospěje celé obci – snažme se v roce 1999 zlepšit mezi-
lidské vztahy v obci, buďme k sobě ohleduplní, přívěti-
ví, vycházejme si vstříc a určitě bude náš život radost-
nější.

V novém roce 1999 přeji jménem Obecního zastupi-
telstva v Kunčicích pod Ondřejníkem i svým jménem
všem občanům i těm, kteří letos naši obec navštíví
hodně zdraví, pohody a úspěchů v pracovním i osob-
ním životě.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

LEDEN 1999



V˘sledky ankety
k Územnímu plánu obce

Na anketu k územnímu plánu obce, uveřejněnou v říj-
novém čísle ON, reagovali jen tři občané, dále jedna or-
ganizace, a to Svaz ochrany přírody a konečně ještě sku-
pina dalších třech občanů na společném vyjádření.

K otázce č. 1 Považujete rozsah vodovodní, plynovodní
a telefonické sítě za dostatečný?

Byla čtyři vyjádření požadující rozšíření vodovodní
sítě, dvě plynovodu a jedno veřejného osvětlení. Žádné
vyjádření se netýkalo kritérií.

K otázce č. 2 Souhlasíte s tím, že po uvedených sítích je
prvořadým úkolem zřízení celoobecní kanalizace?

Byla dvě vyjádření podporující výstavbu kanalizace.

K otázce č. 3 Cítíte potřebu zesílení rozvodů nízkého na-
pětí v obci?

Pro zesílení sítě NN byla tři vyjádření.

K otázce č. 4 Jaké služby v obci byste rádi viděli nebo
rozšířili?

Nebyl žádný požadavek.

K otázce č. 5 Jaká zařízení byste rádi viděli z oblasti kul-
tury, sportu a turistiky a jaké řešení navrhujete?

Byl jeden požadavek na dořešení vodních nádrží.

K otázce č. 6 Zdá se Vám, že občanská vybavenost je do-
statečná?

Nebyl žádný požadavek.

K otázce č. 7 Jaké máte připomínky k postupu zástavby
rodinnými domky?

Byl jeden požadavek na rozšíření zastavovacích obvodů.

K otázce č. 8 Považujete za účelné poskytnout novým
investorům (podnikatelům) daňové úlevy pokud vytvoří
v obci nové pracovní příležitosti nebo obohatí obec
o nové žádoucí služby nebo příjmy?

Byl jeden požadavek bez bližší specifikace.

V zásadě lze říci, že předané požadavky se kryjí se sta-
noviskem obecního zastupitelstva jak byly předány
zpracovatelům územního plánu.

Kritéria pro rozšíření inženýrských sítí musí zpracovat
obecní zastupitelstvo podle finančních možností obce
a v tom smyslu budou také realizovány.

Ing. Jaroslav Menšík, pověřený zpracováním připomínek
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Novoroãní
U okna s ledovými květy
prvního lednového jitra
vítám tě, vítám, Nový roku !
Hostem jsi dnes a budeš jím zítra.

Kež milý host jsi po celý rok !
Dnes svěřuji ti svoje touhy
po štěstí, po míru ve světě.
Ať nezhyne z nich jen sen pouhý !

Až zestárneš, kéž mohu ti vzdát
se srdcem vděčným vřelé díky
a při loučení ti poděkovat
za mír a sťastné okamžiky.

Heda Průchová
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…
V lednu oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané:

91 let  Anna Kubáňová, čp. 311
89 let  Ema Piesková, čp. 407
89 let  Jan Macura, čp. 478
86 let  Jaroslava Blažková, čp. 129
85 let  Jan Kohut, čp. 537
85 let  Antonín Šigut, čp. 76
81 let  Marie Pavlisková, čp. 446
70 let  Antonín Kantor, čp. 415
70 let  Štěpán Tabášek, čp. 172

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

Z demografie obce za rok 1998
V minulém roce se narodilo 13 dětí, v naší obci bylo

uzavřeno 12 manželství z toho 4 církevní, zemřelo 26 ob-
čanů. Během roku 1998 proběhlo třikrát vítání občánků,
v obřadní síni obecního úřadu byla slavena jedna zlatá
svatba a jedna diamantová svatba.

Oznámení
V minulém čísle Obecních novin jsme Vás informovali

o chystané úpravě ceny vody a odečtu stavu vodoměrů.
Odečet stavu vodoměrů bude provádět v druhé polo-

vině měsíce ledna 1999 pověřený pracovník obecního
úřadu. Od doby odečtu dojde ke změně ceny vody. Fi-
nanční komise navrhla cenu vody ve výši : občané 8,70
Kč/m3, ostatní 10 Kč/m3.

Upozornûní
Připomínáme, že termín odevzdání dílčího daňového

přiznání k dani z nemovitostí je 31. ledna 1999. Jak jsme
již informovali v minulém čísle Obecních novin občané,
kteří v roce 1998 plynofikovali své rodinné domky
mohou uplatnit osvobození od daně ze staveb na dobu
5 let.

ODPADY
Od ledna 1999 budou vyváženy pouze odpadové ná-

doby označené samolepícími známkami s označením
firmy ASA, barevně i textově rozlišenými, které určují in-
terval svozu a období na které jsou zaplaceny. Připomí-
náme barvy a význam samolepících známek:

červená - týdenní odvoz, žlutá (kombinovaný odvoz) -
1. a 4. čtvrtletí - týdenní odvoz, 2. a 3. čtvrtletí - čtrnácti-
denní odvoz, modrá - čtrnáctidenní odvoz, zelená - mě-
síční odvoz

Upřesňujeme termíny odvozu komunálního odpadu
v roce 1999.

– u týdenního odvozu (červená barva známky) každý
týden v pátek

– u čtrnáctidenního odvozu (modrá barva známky)
každý sudý týden  v pátek

– u kombinovaného odvozu (žlutá barva známky) 1.
a 4. čtvrtletí  každý týden v pátek, 2. a 3. čtvrtletí každý
sudý týden v pátek

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

– u měsíčního odvozu (zelená barva známky)
pro dolní konec obce – 15. 1., 12. 2., 13. 3., 9. 4., 7. 5.,

4. 6.,  2. 7., 30. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.
pro horní konec obce – 29. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 21.

5.,  18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12., 31. 12.
Samolepící známky nalepte prosím nejlépe na čelní

stranu odpadové nádoby, na čistou a rovnou plochu a to
tak, aby byla pro obsluhu sběrného vozu dobře viditelná.

Nelepte známky na víka nádob, např. při napadnutí
i malé vrstvy sněhu již nejsou viditelné a může se stát, že
nádoba nebude vyprázdněna.

Občané, kteří k odvozu komunálního odpadu použí-
vají sběrné pytle mohou naplněný pytel přistavit v den
odvozu k nejbližší popelnici, avšak jen po domluvě
s majitelem popelnice.

V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebyly v pátek
svezeny všechny popelnice, pro které je svozový termín,
budou odvezeny v sobotu.

Na hřbitově u zděného kostela byl za kostelem u zadní
brány umístěn plastový kontejner 1100 l s víkem na veš-
kerý hřbitovní odpad. Spalitelné věnce a kytice je možné
uložit vedle kontejneru z horní strany. Taktéž byl umís-
těn stejný kontejner na urnový háj u dřevěného kostela.

Žádáme také občany, aby neodkládali plastové tašky
s odpadem k odpadkovým košům u autobusových za-
stávek. Původce takového odpadu se vystavuje nebezpe-
čí finančního postihu.

Dvakrát za rok je plánován odvoz nebezpečného a vel-
koobjemového odpadu v obci. První odvoz proběhne
v dubnu tohoto roku, přesný termín bude zveřejněn.

Upozorňujeme všechny, kteří ještě nemají zajištěnou
likvidaci odpadu (přihláška do systému obce nebo sa-
mostatná likvidace s vedením evidence o odpadu), aby
tak neprodleně učinili. Kontrolní orgán obce bude poža-
dovat doklad o likvidaci odpadu od těch, kteří nejsou
přihlášeni do systému podle vyhlášky obce o nakládání
s komunálním odpadem, účinné od 16. 10. 1998.

Jistě všichni chceme, aby se vzhled naší obce stále
zlepšoval. Danuše Svobodová, pracovník OÚ

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Výsledkem je nedokonalé hoření. Spalujete-li v kam-
nech odpad, uniká z vašeho komínu čpavek, fenoly, kya-
nidy, dehet… Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí
sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy
či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky
obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž
byl prokázán rakovinotvorný účinek. Velmi nebezpečný-
mi produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní
limity stanovené u dioxinů pro spalovny jsou právě v do-
mácích topeništích často překračovány. Přitom např. tet-
rachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syn-
tetické jedy.

Věcí, které do kotle nepatří je mnoho. Zaměřme se na ty,
které se tam ocitají nejčastěji. Pokud doma přiložíte kou-
sek plastu, dřevotřísku, překližku, gumu nebo umělá tex-
tilní vlákna, vězte, že to, co poté vychází z Vašeho komína,
není jen tak obyčejný kouř.

Plasty
Plasty jsou obohaceny různými látkami, jako jsou

změkčovadla, barviva a stabilizátory. Ty často obsahují
těžké kovy – hlavně kadmium a zinek. Při spálení se tězké
kovy jednak uvolňují do ovzduší, jednak zůstávají v pope-
lu. Při nedokonalém hoření plastů vzniká také hodně
oxidu uhelného (CO). Tento plyn je jedovatý, neboť je
schopen se vázat na krevní barvivo – hemoglobin. Tím
znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést k vnitřní-
mu zadušení. Spalováním plastů se uvolňují také uhlovo-
díky, které přispívají ke vzniku fotochemického smogu.
Dalším nebezpečním při spalování plastů je únik ftalátů,
které mají schopnost hromadit se v lidském těle. Světová
zdravotnická organizace je označila za ještě škodlivější
než obávané polychlorované bifenyly.

Vznikají i monomery příslušného plastu (základní sta-
vební kameny jeho uhlovodíkového řetězce). Ty jsou rov-
něž nebezpečné.

Monomer polyetylénu (2 nebo 4*) je etylén. Při vyso-
kých koncentracích způsobuje narkózu. O jeho účincích
při koncentracích nižších není dostatek informací. Z po-
lyetylénu se vyrábějí např. sáčky, igelitové tašky, cedníky,
síta…

Propylen – monomer polypropylenu (5*) – má narkotic-
ké účinky a působí negativně na krevní oběh. Z polypro-
pylenu se vyrábějí např. kelímky, elektroizolační materiál,
textilní vlákna…

Monomer polystyrenu (6*) – styren – je rovněž jedovatý.
Polystyren se používá na některé kelímky na potraviny,
jako pěnový polystyren atp.

* Čísla v závorkách jsou dána normou. Značí druh plastu a najdete je
na obalu uvnitř tříšipkového symbolu: 

Nespalujte v‰e co hofií !

Často láteříme na komíny průmyslových podniků
– a mnohdy oprávněně. Je však kouř vycházející
z našich vlastních komínů o tolik neškodnější?
Možná, že právě z toho Vašeho vesele unikají látky
podobné nebezpečným bojovým plynům. Chceme
Vás informovat o tom, co byste do kamen či kotle
neměli dávat, nechcete-li sobě, svým dětem či sou-
sedům otravovat život.

Při spalování v kamnech či na ohništi může vznikat
mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné
spalovně (čímž se spaloven nechceme zastávat).

Hlavní příčiny jsou dvě:
– teploty, při nichž hoření probíhá, jsou nízké
– palivo je nedokonale okysličováno



Nejnebezpečnější je spalování PVC polyvinylchloridu
– (03*)! Za velmi škodlivé se považuje i dokonalé spalo-
vání tohoto plastu, tedy při vysokých teplotách ve spa-
lovně. Hořením PVC vzniká kyselina chlorovodíková
(HCL), která silně dráždí horní cesty dýchací. Spálením 1
kg PVC se uvolní asi 0,5 kg HCL. Jelikož se jedná o 100%
HCL, odpovídá toto množství přibližně 1,5 l prodávané
kyseliny (37%). Při spalování doma uniká do komína
také monomer PVC – vinylchlorid. Je to velmi jedovatá
látka s rakovinotvorným účinkem. Váš kouř také obsa-
huje již zmíněné karcinogenní dioxiny. Uvolňuje se
i plynný chlor či ještě agresivnější fosgen. Jedná se o ne-
bezpečné látky, jež se používaly v první světové válce
jako bojové plyny. Vysoké koncentrace mají za následek
poleptání plic a okamžitou smrt, nižší vedou k nemocím
dýchacích cest. Z PVC se vyrábějí novodurové trubky,
podlahové krytiny, pláště do deště, ubrusy, hadice atd.
Používá se také k výrobě některých obalů (zejména
lahve na čistící prostředky).**

**Nový zákon o odpadech s platností od roku 2001 použití
PVC na obaly zakazuje.

Pryž (guma)
Spálením pryže vznikají oxidy síry, které dráždí dýcha-

cí cesty, a saze. Ty obsahují v úvodu zmíněné polyaro-
matické uhlovodíky. Mezi nimi se nacházejí silné jedy
i látky rakovinotvorné.

Dřevotříska
Pro její výrobu se jako tmelící látky používají formal-

dehydové pryskyřice. Při hoření se rozkládají a uvolňují
formaldehyd a fenoly. Formaldehyd většinou shoří, fe-
noly unikají do ovzduší. Jedná se o nepříjemně zapácha-
jící jedy se silným dráždivým účinkem.

Polyamidy
Vyrábějí se z nich umělá textilní vlákna (silon, nylon).

Při jejich nedokonalém hoření vzniká zejména čpavek.
Ten již při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice
nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V malém množ-
ství uniká i kyanovodík, který i v malých koncentracích
vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bo-
lesti hlavy až závratě.

Organický odpad
Spadané listí či trávu sice nepálíme v kamnech, ale ze-

jména na jaře a na podzim lze vidět a hlavně cítit dusivý
kouř stoupající ze zahrad. Tento kouř obsahuje zejména
oxid uhelný (CO), uhlovodíky a dehtovité látky. Spále-
ním organického odpadu však doslova pouštíme do
vzduchu skvělé hnojivo a měníme ho ve škodlivé plyny.
Přitom obyčejný kompost nás může zbavit nejen listí,
ale i kuchyňského odpadu. Listí spadané např. strupovi-
tostí, které nelze dát do kompostu, nechejte odvézt
spolu s jiným odpadem, nebo je po vysušení na slunci
spalte spolu s dřevem, které zajistí přístup kyslíku a vyšší
teplotu.

Do Vašich kamen či do kotle tedy nepatří žádné plasty,
guma, dřevotříska ani umělá vlákna. Nepatří tam dokon-
ce ani žádný jiný odpad. Při nedokonalém hoření z něj
vždy vznikne zbytečně mnoho škodlivých plynů a moc
výhřevný také není. Máte-li možnost třídit, zbavíte se tak
odpadu nejlépe. Nepřipravíte tak Vaše bližní či sebe
o zdraví a navíc ulevíte přírodě. Ať už u Vás tříděný sběr
zaveden je či není, můžete udělat ještě jednu skvělou
věc. Můžete předcházet vzniku odpadu tím, že omezíte
nákup zbytečností a věci budete používat co nejdéle.
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P O L I C I E  Č R ,  O B V O D N Í  O D D Ě L E N Í
F R Ý D L A N T  N A D  O S T R A V I C Í  I N F O R M U J E

Pfiehled o trestn˘ch ãinech a pfiestupcích
spáchan˘ch na katastrálním území

Kunãice pod Ondfiejníkem

V roce 1998 bylo spácháno v obci celkem 60 trestných
činů. Z těchto uvedených trestných činů bylo 40 případů
vloupání, a to 3´ vloupání do prodejen, 2´ vloupání do
restaurací, 31 vloupání do rekreačních chat, 2´ vloupání
do rodinných domků, 3´ vloupání do osobních automo-
bilů a 1x vloupání do jiného objektu. Dále bylo provede-
no 10 krádeží ostatních, 1x krádež osobního automobilu
a 1x krádež jízdního kola. Z dalších trestných činů, které
byly v obci v loňském roce spáchány je 5 trestných činů
násilného charakteru, a to především ublížení na zdraví
a 4 trestné činy ostatní, kdy se jedná především o nepla-
cení výživného na děti.

Z uvedeného rozboru je zřejmé, že v obci převládají
krádeže vloupáním, kdy pachatel musí překonat k dosa-
žení svého cíle, a to odcizení věcí, určitou překážku, kdy
se podle trestního zákona rozumí vniknutí do uzavřené-
ho prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení
nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.
Jedná se především o krádeže vloupáním do rekreačních
chat a chalup, kdy jsou tyto někdy i delší dobu majiteli
nenavštěvovány. Další kategorií trestných činů jsou krá-
deže, kdy pachatel k odcizení věci nemusí překonat žád-
nou překážku a odcizí volně přístupnou věc, která je
v majetku jiného, tyto trestné činy se v obci vyskytly v 9

Teď už víte, co do vašich kamen či kotle nepatří, zbývá
jen dodat, co tam vlastně patří.

Pro přírodu, pro zdraví Vaše, Vašich dětí i Vašich sou-
sedů, dokonce i pro Vaši kapsu je nejvýhodnější spalovat
doma dřevo či ještě lépe (ve speciálních kotlích) dřevěný
odpad. V oblastech, kde je dřeva málo,lze topit plynem.
Máte-li ústřední topení, je výhodné a užitečné přitápět
slunečními kolektory. Při topení dřevem se nadělá méně
špíny ve Vašem domě a méně jí vyletí z Vašeho komína.
Dřevo lépe hoří i při nižších teplotách a při jeho pálení,
na rozdíl od uhlí či dokonce kalů, vzniká méně oxidu
uhelnatého (CO) a oxidů síry (SO2), (SO3). To však vůbec
neplatí, topíme-li dřevem vlhkým. Takové spalování je
neefektivní a vznikne při něm několikanásobně více
dehtovitých látek, než při spalování dřeva suchého.
Chcete-li mít sáložárná kamna, pořiďte si kotel na dře-
voplyn. Funguje tak, že v jeho první komoře je dřevo za-
hříváno téměř bez přístupu vzduchu, rozkládá se a mění
v dřevěné uhlí. Zároveň se uvolňuje plyn podobný svíti-
plynu, který je možno i odčerpat a skladovat. Dřevěné
uhlí se pak spaluje postupně přidáváním malého množ-
ství vzduchu. Příjemné teplo máte dlouho, aniž byste
hnuli prstíkem.

Další informace Vám poskytne:
Hnutí DUHA Olomouc Křížkovského 14,

Olomouc 722 00 tel: 068/522 85 84



případech, jedná se především o krádeže stavebního
materiálu, dřeva a pod.

V loňském roce bylo rovněž v obci spácháno celkem 37
přestupků, z tohoto počtu bylo 21 přestupků majetkové-
ho charakteru, kdy se především jednalo o drobné krá-
deže nebo poškozování majetku, především rekreačních
chat a chalup, dále bylo 12 přestupků proti občanskému
soužití, kde se většinou jednalo o drobné ublížení na
zdraví a ublížení na cti urážkami. Dále byly 4 přestupky
postoupeny k vyřízení Dopravnímu inspektorátu Policie
České republiky ve Frýdku-Místku, kde se jednalo o 3
případy řízení motorového vozidla po požití alkoholic-
kých nápojů a 1 přestupek, kdy řidič hrubým způsobem
porušil pravidla o silničním provozu.

Na závěr bych Vás chtěl informovat, že od ledna 1999
budeme každý měsíc občany v Obecních novinách in-
formovat o bezpečnostní situaci v obci a spáchání trest-
ných činů a přestupků v Kunčicích pod Ondřejníkem za
jednotlivý měsíc.

Za vedení OO PČR Frýdlant nad Ostravicí
mjr. JUDr. Šrubař

P¤EHLED POâASÍ ZA ROK 1998
Vážení občané, dovoluji si Vám sdělit mé výsledky po-

zorování a měření počasí za rok 1998.
Své měření provádím jen ve třech ukazatelích, a to:

měření průměrné denní teploty, kdy se měření provádí
v 7 hodin, ve 14 hodin a ve 21 hodin.

Další sledování provádím ve stavu dešťových srážek za
celý den, a taktéž spad sněhu za den v centimetrech.
Srážky se měří v milimetrech.

V následující tabulce uvádím, průměrné odnoty na-
měřené v jednotlivých měsících a za celý rok.

V porovnání s rokem 1997 se tento rok vyznačoval
v průměrné roční teplotě, jež byla v roce 1998 vyšší
o 2,2 °C.

Dešťových srážek však bylo v roce 1998 méně o 497
mm oproti roku 1997, kdy byly značné srážky na celém
území Moravy.

Ve spadu sněhu byl tento rok 1998 taktéž nižší oproti
roku 1997 o 44 cm.

Průměr dešťových srážek v našem okrese Frýdek-Mís-
tek je 736 mm, v roce 1998 byl okresní průměr překročen
o 72 mm. 

Ryška Jiří, Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 592
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POVINNOSTI VLASTNÍKÒ LESA
Lesní zákon č. 289/95 Sb. stanoví pro vlastníky lesa ná-

sledující povinnosti a zákazy, z nichž bych Vám chtěl ty
nejdůležitější přiblížit.

Vlastníci lesa jsou ze zákona zejména povinni:
a) Nepřekročit při mýtní těžbě úmyslně maximálně

možnou velikost plochy holé seče – 1 ha! Šířka holé seče
nesmí překročit dvojnásobek průměrné výšky těženého
porostu a dokonce na exponovaných stanovištích (např.
prudké svahy) nesmí tato šířka překročit jednonásobek
výšky těženého porostu.

b) Zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s od-
borným lesním hospodářem.

c) Hospodařit v lese tak, aby nebyly ohroženy lesy sou-
sedních vlastníků.

d) Přednostně zpracovávat nahodilou těžbu tak, aby
nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
činitelů.

e) Holinu zalesnit do 2 let po těžbě a lesní porosty na
ni zajistit do 7 let od jejího vzniku.

f) Při vzniku mimořádných okolností a nepředvída-
ných škod v lese činit bezodkladná opatření k jejich od-
stranění.

g) Respektovat závazná ustanovení lesních hospodář-
ských plánů (LHP) nebo lesních hospodářských osnov
(LHO). Pro Vaše lesy bude platit ještě 5 let LHP.

h) Vést lesní hospodářskou evidenci o provedených
úkonech v lese.

j) Zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých čini-
telů a jimi působených poškození atd.

Vlastníci lesa mají ze zákona zejména zakázáno:
a) Bez povolení užít lesní půdu k jiným účelům.
b) Snižovat úmyslnou těžbu zakmenění porostu pod

sedm desetin plného zakmenění.
c) Přiřazovat další holou seč k mladým porostům

dosud nezajištěným, pokud by celková výměra nezajiš-
těných porostů překročila velikost a šířku seče stanove-
nou zákonem.

d) Oplocovat les z důvodů vlastnických, nebo za úče-
lem omezení obecného užívání lesa.

e) Provádět těžbu mýtní v lesních porostech mladších
než 80 let.

Příští kapitola – „Hospodaření v lesích z ekonomické-
ho hlediska“

Kontakt:
adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát pod Radhoštěm
telefon – 0656 / 83 10 88 (ráno do 7,30 hod., večer po

20. hod.) — mobil – 0603 / 86 74 94
úřední hodiny: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejní-

kem – podělí – 15.00 hod – 17.00 hod (telefon
0656 / 85 00 26). Obecní úřad Palkovice – středa – 15.00 –
17.00 hod. (tel: 0658 / 65 61 24)

Ing. Tomáš Svoboda, lesní hospodář
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měsíc prům. teploty dešťové srážky spad sněhu
za den v mm v cm

1 –1,2 2 32
2 +2,8 14 ––
3 –0,1 10 72
4 +8,9 97 ––
5 +12,3 50 ––
6 +15,8 180 ––
7 +17,0 103 ––
8 +13,8 60 ––
9 +13,3 159 ––

10 +8,5 97 ––
11 –1,6 27 50
12 +0,5 9 47

celoroční +9,3 808 171průměr



KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Koncem října jsem se zúčastnil v Louňovicích
pod Blaníkem semináře o původních krajových
odrůdách ovocných dřevin. Součástí semináře
bylo určování přivezených vzorků ovoce, cyklus
přednášek, exkurze do starých sadů ovocných dře-

vin a řez zanedbaných stromů.
Byl jsem překvapen, kolik úsilí a finnančních
prostředků je celostátně věnováno na mapová-
ní, záchranu starých a zakládání nových sadů
původních krajových odrůd ovocných dřevin.
V některých oblastech Bílých Karpat, Morav-
ských Kopanic, Podblanicku a dalších si již
před mnoha lety uvědomili závratnou destruk-

ci genetických zdrojů. Tento problém řeší všechny
kulturně vyspělé státy světa a snaží se všemi

možnými způsoby zachraňovat svůj geofond
pro další hospodářské využití prostřednictvím
nejrůznějších šlechtitelských metod. Krajové
a místní odrůdy se vracejí zpět do krajiny – ať
již při obnovování mezí, tvorbě biokoridorů
a na nevyužívaných pastvinách.
V naší obci, okrese a regionu se zahrádkáři

věnují hlavně novým odrůdám, které dříve
rodí ovoce, je chutné a krásně vybarvené. Tyto

odrůdy, pěstované v celé Evropě, jsou však náročné na
řez, chemickou ochranu, výživu, skladování. Prostě po-
třebují celoroční odbornou péči.

Na rozdíl od nich většina starých místních odrůd, jako
jsou „Kožuchy“, „Štrudláky“, „Jaderníčky“, dává dobrou
úrodu desítky let, aniž se jim pěstitel věnuje. Nesmíme
také zapomínat na schopnost těchto stromů vydržet
tuhé zimy a na výborné vlastnosti jejich plodů. Mnoho
odrůd lze až do jara uchovat v seně, slámě nebo obilí.
Jsou odolné proti otlaku – když se např. otluče „Panen-
ské“, rána zaschne a jablko nehnije.

Proto se přimlouvám, abychom bezohledně nelikvido-
vali dlouhověké vysokokmeny, které tvoří v krajině
systém ekologické stability. Vždyť mnohé již v minulém
století poskytovaly stín a osvěžení povozníkům, pocest-
ným a nesbírané zbytky ovoce i dnes slouží ptactvu,
zvěři a dobytku. Tyto původní odrůdy většinou netrpí
běžnými chorobami, nevyžadují náročné prořezávání
a pokud na ně umístíme ptačí budky, ani chemické ošet-
řování. Zatím co některé sorty se hodí na přímý konzum,
jiné jsou lepší na mošty, víno, destiláty, povidla, marme-
lády, kompoty nebo k sušení.

Ze semináře jsem si dovezl celou řadu poznatků, se-
známil se s mnoha špičkovými odborníky, pomology ze
všech koutů naší vlasti, nechal jsem si určit 15 vzorků
ovoce z naší obce. Ale hlavně jsem poznal, že již 10 let
ministerstvo živ. prostředí finančně dotuje projekty na
zmapování a zachování co největšího původního sorti-
mentu ovocných dřevin. Sám jsem půl století věnoval
technice a byl mezi výdobytky civilizace určitou dobu
sťastný. Zatím v horském potůčku s křišťálovou vodou
tečou saponáty a občas fekálie, ve studni nemám vodu.
Čistota vzduchu se postupně lepší a některé kvetoucí ve-
likány snad také zachráníme.

Záleží na každém z nás, zda obrovské bohatství sta-
rých odrůd ovocných dřevin využijeme a zachováme pro
naše potomky.

Miloslav Šrubař, Český zahradkářský svaz

ZachraÀme staré a místní  odrÛdy
ovocn˘ch stromÛ!
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V¯ROâNÍ
âLENSKOU

SCHÒZI
OCHRÁNCÒ

P¤ÍRODY
v pátek 22. ledna 1999 v 16 hodin do zasedací sínû

Obecního úfiadu v Kunãicích pod Ondfiejníkem.
Srdeãnû zveme obãany, ãleny, hosty a na‰e MOPÍKY.

PfiijìÈe nám poradit. KaÏd˘ mÛÏe pfiispût alespoÀ
s maliãkostí k zlep‰ení na‰eho Ïivotního prostfiedí.

Tû‰í se na vás âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody 68/01 ZO

739 13 Kunãice pod Ondfiejníkem



ZVEME VŠECHNY OBČANY 6. ÚNORA 1999 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA

SOUSEDSKÝ PLES
KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

ZAČÁTEK: V 19 HODIN
HUDBA: SKUPINA DUO Z FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM

PLES JE URČEN VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM
OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY — TOMBOLA

BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH

S R D E Č N Ě  Z V O U  P O Ř A D A T E L É
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Nová sluÏba pro Va‰e zdraví –
reflexní masáÏ

Jiří Majerek, Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 660

provádím masáže
na telefonické zavolání v pohodlí Vašeho domova.

tel. č. 0656 / 82 03 73, ráno 6,30—7,30, pak 12—12,30
večer – PO, ÚT od 20, ostatní dny od 22 hod.

Cena smluvní od 80—160 Kč za jednu hodinu.

Jiří Majerek

Kunčice p. O. 8. 1. 1999, ročník IX, číslo 1/99, 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. FMt 3.
Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2.
Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice p. O., č. p. 569. – Vyrábí:  Beatris. – V Ý T I S K  Z D A R M A .

Pronajme se dvoupokojov˘ byt v bytovce
u Obecního úfiadu v Kunãicích pod Ondfiejníkem ã. 586

II. poschodí, s telefonem.
Osobní jednání pfies telefon ã. 0603/861774.

VI. ročník mezinárodní výstavy ekologického
a ekonomického vytápění v rodinných domcích, chatách,
dílnách, obchodech, restauracích, rekračních střediscích

a dalších malých a středních objektech

INFOTHERMA 99
se koná dne 19.—21. ledna ve Frýdlantě nad Ostravicí,

9.00—18.00 hodin

OZNÁMENÍ
Základní organizace Českého červeného kříže pořádá

dne 7. února 1999 ve 14 hod. v sále na Huťařství

dûtsk˘ karneval
Těšíme se na účast dětí v maskách, jejich rodičů a pra-

rodičů i ostatních hostů.
Prosíme o příspěvek od našich příznivců, hlavně míst-

ních podnikatelů, k zajištění tradiční bohaté tomboly.
Eventuelní zisk věnujeme – tak jak každoročně – na

humanitární účely, hlavně transplantaci kostní dřeně.

Výbor Českého červeného kříže

DùKUJEME, PEKÁRNO VIAL
Když jsme (3. tř. ZŠ) v říjnu navštívili v rámci vzdělává-

ní pekárnu VIAL, dostali jsme od pana Němce nejen ba-
líčky (každý z nás) s křupavými a chutnými výrobky, ale
i příslib, že můžeme na Mikuláše obdržet pečené čerty
a Mikuláše. A ejhle, dovolili jsme si slib připomenout
a manželé Němcovi, majitelé pekárny, si zahráli na An-
děla a Mikuláše – poslali nám 50 čertů.

Takže jsme si pochutnali nejen my, ale mohli jsme na-
bídnout našim kamarádům – prvňákům. MŇAM!

Děkují a hodně úspěchů pekárně VIAL přejí

spokojení třeťáci (i jejich spokojená učitelka)

Přijďte si pro 25% státní úspory


