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Nad knihou o Antarktidě 
Za jako jiná léta v lednu
kupí se při vichru sníh
v bělostných závějích
a potok zamrzá ke dnu.
Zas slunce zbarveno je do krvava
a do okna, na němž kreslí mráz
palmové listy pohádkových krás,
smutně nám havran křídlem mává.
Oč bylo by nám tepleji
v mrazu i sněhové závěji,
kdyby lidé dovedli žít spolu
svorně jako vědci u zemského pólu.

Heda Průchová



BESEDY S OBâANY
V prvé polovině měsíce března 1999 uspořádá

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem besedy
s občany. Besedy proběhnou v několika částech
obce za účasti členů obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo na nich přednese svůj navr-
žený program činnosti na rok 1999, popř. dlouho-
dobý výhled.

Občané se k navrženému programu budou moci
vyjádřit, také mohou přednést svoje návrhy na čin-
nost.

Cílem těchto besed bude zapojit co nejvíce obča-
nů do spolurozhodování o dalším vývoji obce.

Bližší informace budou uvedeny v březnových
Obecních novinách.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

ODPADY
Během měsíce ledna byly vyváženy pouze odpad-

ní nádoby označené samolepícími známkami,
proto občanům, kteří si včas nezakoupili známku
nebyla popelnice vyvezena. Známky se prodávají
každou středu od 13.30 hod. do 16.30 hod. u paní
Svobodové.

Upřesňujeme termíny odvozu komunálního od-
padu v r. 1999:

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

– u čtrnáctidenního odvozu (modrá barva znám-
ky) 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

– 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 napad-
nutí i malé vrstvy sněhu již nejsou viditelné a může
se stát, že nádoba nebude vyprázdněna.

Občané, kteří k odvozu komunálního odpadu
používají sběrné pytle, mohou naplněný pytel při-
stavit 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.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Mnoga ljeta zdrávi byli, mnoga ljeta Ïivijó…
V únoru oslaví svá významná životní jubilea tito občané:

99 let   Marie Sosenková, t. č. DD Frenštát pod Radhoštěm
93 let   Ludmila Řezníčková, čp. 292
90 let   Františka Tabášková, čp. 172
85 let   Josef Kostelecký, čp. 0252
84 let   Františka Tkáčová, čp. 163
83 let   František Klimša, čp. 333
75 let   Marie Šmiřáková, čp. 395
75 let   Anežka Michnová, čp. 700
70 let   Květoslava Menšíková, čp. 65
70 let   Jiřina Justová, čp. 498
65 let   Ilona Václavíková. čp. 45

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

V Í TÁ N Í  O B Č Á N K Ů
V sobotu 23. ledna 1999 jsme slavnostně přivítali do svazku naší obce tyto nové občánky:
Tomáše Führera, Nikolu Klimšovou, Patrika Děckého a Adama Nevřivu.
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P O R A D N A  P R O  V L A S T N Í K Y  L E S A  Č . 5

HOSPODA¤ENÍ V LESÍCH
Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA

Měřítkem úspěšnosti hospodaření ve Vašem lese
je kromě jiného také finanční výnos. V tomto člán-
ku bych Vám chtěl nastínit některé momenty, které
se týkají pohybu peněz při zpracování a prodeji
dřeva. Ještě stále dochází k případům, kdy se ně-
které nesolidní lesnické firmy obohacují způso-
bem, který nemá s podnikáním nic společného.
Dnes se tomuto „podnikání“ říká lidově rabování.
Často tyto firmy zneužívají nízké míry orientace
vlastníka lesa v oblasti cen dřeva a služeb spoje-
ných s jeho vytěžením. Myslím si, že každý by si
měl před těžbou uvědomit tu věc, že les roste po
několik generací a zasluhuje Vaši rozvahu. Násle-
dující řádky bych chtěl pojmout také jako upozor-
nění před nekalými praktikami některých lesnic-
kých firem. A nyní již k samotné slíbené problema-
tice.

Pomineme-li prodej vánočních stromků, začína-
jí být lesy ziskové ve stáří cca 50 let. V tomto obdo-
bí se v lesích provádějí probírky. Častou chybou
vlastníka je, že tuto dřevní hmotu pořeže na palivo,
přičemž smrková hmota se prodává za minimálně
dvojnásobek ceny paliva. V probírkách ve věku po-
rostu cca 60–70 let dochází k vytěžení i kulatiny,
jejíž cena je zhruba dvojnásobkem ceny již zmíně-
né vlákniny. U smrkových porostů dochází po pře-
kročení 80 let věku již k těžbám mýtním, které za-
sluhují zvýšenou pozornost ze strany vlastníka.

Ideálním řešením je, když vlastník dřevo sám vy-
těží, přiblíží a pořeže na řezivo, čímž dosáhne ma-
ximálního zpeněžení beze ztrát. Se ztrátou vlastník
musí kalkulovat ve chvíli, kdy do tohoto procesu
vstupuje cizí subjekt. Ceny za služby jsou dosti po-
hyblivé. Například za těžbu a přiblížení se pohybu-

jí v relacích 200–300 Kč/1 m3. Mohou být i vyšší
v závislosti na podmínkách. Průměrná cena kulati-
ny v průběhu roku dosti kolísá – pohybuje se kolem
1700 Kč/1 m3.

Důležitým momentem před samotnou těžbou je
výběr subjektu, který provádí práci a subjektu,
který kupuje kulatinu nebo řezivo. Kámen úrazu je
velmi často nezákonně a spekulativně sepsaná
smlouva. Lesnické firmy nejčastěji sepisují s vlast-
níky lesa tzv. kupní smlouvu o prodeji dřeva nasto-
jato. Důvěryhodná firma předloží vlastníkovi lesa
návrh kupní smlouvy s upřesněním maximální
výše těžby stanovené s ohhledem na těžební před-
pis platné lesní hospodářské osnovy pro lesní ma-
jetek konkrétního vlastníka. Dále by ve smlouvě
měla být uvedena lokalita, termín a způsob prove-
dení těžebního zásahu a také ceny vykupovaných
sortimentů. Ještě před uzavřením kupní smlouvy je
vlastník lesa povinen ověřit si u svého odborného
lesního hospodáře těžební možnosti pro svůj lesní
majetek. Při výběru firmy platí dvojnásobně to kla-
sické pořekadlo – dvakrát měř, jednou řež.

Při finančních kalkulacích je nutno počítat také
s příspěvky státu na hospodaření v lese (dotace),
které jsou nemalé (viz. Poradna ze srpna 1998).

Všechny myšlenky a rady v tomto článku mají
charakter doporučení.

Příští kapitola: Zalesňování

Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát p. R.
telefon – 0656/83 10 88 (ráno od 7,30 hod., večer

po 20. hod.)
mobil – 0603/867 494
úřední hodiny: OÚ Kunčice p. O. – pondělí – 15 až

17 hod. (tel: 0656/85 00 26)
OÚ Palkovice – středa – 15,00—17,00 hod. (tel:

0658/65 61 24).

N O V I N K Y

Žákovský parlament – pomoc-
ník v organizování činností dětí
na škole, most mezi vedením
školy a žákovským kolektivem. Je
tvořen volenými zástupci žákov-
ských kolektivů 5—9. roč. v počtu
10 (vždy 2 zástupci ze třídy). Tito
žáci se scházejí s vedením školy
jedenkrát měsíčně, přinášejí při-
pomínky ke zlepšení práce na
škole, pravidelně vyhodnocují
spolu s vedením školy čistotu
a pořádek v učebnách a šatnách.

ZÁKLADN Í ·KOLA KARLA SVOLI NSKÉHO I N FORM U J E:

Schránka důvěry slouží všem
dětem na škole, které vzniklý pro-
blém nejsou schopny samy vyře-
šit nebo se nemohou či nechtějí
někomu s ním svěřit a požádat ho
o pomoc. Stačí jen žádost nebo
dotaz napsat na list papíru a vho-
dit do schránky umístěné v příze-
mí budovy. Záhy pak najdou píse-
mnou odpověď – často i cennou
radu – na vývěsce poblíž schrán-
ky. Anonymita je samozřejmostí.

Ze sportovní činnosti školy
Před Vánocemi proběhly na naší

škole dvě sportovní akce. Jedna

z nich „MIKULÁŠSKÁ SHOW“
byla soutěží v aerobicu. Zúčastni-
lo se jí asi 12 děvčat 6. – 9. tříd. Po
více než hodinovém úporném cvi-
čení zvítězila A. Daníčková ze 6.
třídy, na druhém místě se umístila
J. Klimešová z 9. třídy a třetí místo
obsadila K. Křenková ze 7. třídy.

Druhá soutěž byl „Vánoční tur-
naj ve florbalu“, kterého se zú-
častnili žáci od první až po devá-
tou třídu. Žáci, ale i žákyně byli
rozděleni do tří kategorií – nej-
mladší žactvo, mladší žáci a starší
žáci.
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bectví a pohodlnost, která ničí naše životní prostře-
dí. Zvlášť budou odměněny soutěžní práce znázor-
ňující nebo vyjadřující nesouhlas s výstavbou šachet
v Beskydech.

TAKŽE NEVÁHEJTE A DEJTE SE DO TOHO, ČEKA-
JÍ NA VÁS PĚKNÉ ODMĚNY!!

Podmínky:
– možno použít tyto techniky: akvarel, koláž, lino-

ryt, pastely, tempera
– rozměr prací A 3, případně A 4
– na zadní straně nutno uvést jméno a příjmení

autora, věk, bydliště a III. ročník
– v literární soutěži libovolný slohový útvar (uvést

jméno a příjmení autora, adresu, věk)

Uzávěrka nejlepších soutěžních prací z jednotli-
vých škol bude v pátek 16. dubna 1999, vyhlášení vý-
sledků III. ročníku výtvarné soutěže a I. literární sou-
těže, předání cen vítězům a vernisáž oceněných
prací proběhne v den oslav 54. výročí osvobození
Kunčic pod Ondřejníkem, termín: středa 5. května
1999 v restauraci Huťařství.

EKOCENTRUM ONDRÁŠ VYHLAŠUJE
III. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

A I. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE SE ZAMĚŘENÍM
NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

TENTOKRÁT S NOVÝM NÁZVEM

„CO DùLÁ· PRO BU DOUCNOST
P¤ÍRODY NA NA·Í  PLAN ETù?“

Vážení a milí, malí i velcí !
Vezměte rozum do hrsti a popřemýšlejte, co sami

děláte pro to, aby se nám všem na té naší milované
Zemi zdravě žilo. Pokud jste již nějaké dobré skut-
ky udělali, tak hurá s nimi na papír a TO HNED !

A vy, co jste na nic kloudného nepřišli, se zamys-
lete ještě více, určitě vás napadne mnoho věcí,
které byste udělat mohli. Tak je nejdříve udělejte
a poté je zvěčněte na papír.

Trápí vás, že toho pro zdravé životní prostředí
děláte hodně, ale neumíte malovat? Tak nám
o tom napište.

Oceněny budou opět všechny zdařilé práce,
které upozorní na nepořádek, bezohlednost, so-

V kategorii nejmladší žáci bojo-
vali mezi sebou hráči z první
a druhé třídy. Zvítězilo družstvo
ve složení M. Křenek, J. Saitl, M.
Pilmajer a P. Václavík.

Urputnější boje se odehrály
v kategorii mladší žáci, kde proti
sobě nastoupili žáci 3., 4., a 5.
třídy. Zvítězilo družstvo žáků 4.
třídy, které neztratilo ani bod
a suverénně všechna družstva po-
razilo. Žáci L. Štefek, M. Uřinov-
ský, Vedral a Hrdý si zaslouží za
svou hru opravdu pochvalu.

Hra starších žáků byla kvalitněj-
ší a mnohem rychlejší. Po vyčer-
pávajících třech hodinách zvítězi-
lo družstvo ve složení M. Pavlá-
sek, M. Indrst, R. Oprštěný, M.
Dittert.

Všichni soutěžící hráli všechny
své zápasy s velkým nasazením
a věříme, že jim to vydrží i do dal-
ších soutěží.

První soutěž v novém roce 1999
20. ledna proběhlo školní kolo

soutěže „Olympiáda v českém ja-
zyce“ určené pro žáky 8. a 9. třídy.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22
žáků.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli:
– z 9. roč.: Radka Blažková, Ro-

mana Konečná a Michal Pavlásek
– z 8. roč.: Jaromíra Hrubá, Mar-

tin Indrst a Miroslav Pavlásek

První pololetí školního roku
skončilo

Dne 25. ledna t.r. zhodnotila
pedagogická rada výsledky práce
na ZŠ za 1. pololetí školního roku
1998 – 1999.

Všichni žáci školy prospěli,
mnozí z nich byli velmi úspěšní.
Vysvědčení se samými jednička-
mi nesli v pátek 29. ledna tito žáci:

z 1.třídy – J. Bartošík, P. Bednaří-
ková, S. Byrtusová, M. Majer J.
Černoch, M. Holinková, M. Krkoš-
ka, K. Krpcová, A. Křenková, K.
Petrová, M. Pokorná, M. Rybář, V.
Štefková, P. Václavík, P. Závodný

ze 2. třídy – M. Borák, T. Brišová,
T. Daníček, Š. Gajdušková, Š. Ko-
řený, B. Kunášová, O. Michna, J.
Saitl, A. Sladký

ze 3. třídy – M. Kokeš, S. Kokešo-
vá, J. Křenek, D. Ondryáš

ze 4. třídy – A. Muras, V. Svobo-
dová, L. Štefek, P. Stromská, M.
Závodná

z 5. třídy – T. Byrtus, M. Grebíko-
vá, M. Marková, K. Magnusková,
R. Maralík, L. Machálková, A. Pil-
majer

z 6. třídy – A. Parmová
ze 7. třídy – 0
z 8. třídy – 0
z 9. třídy – 0
V 6. – 9. roč. dále s vyznamená-

ním prospěli:
– A. Daníčková, J. Homolová, M.

Hrubá, C. Hrubiš, A. Klímková, J.
Kotková, O. Kubala, M. Kuchařo-
vá, M. Mališová, A. Marek, R.
Michna, L. Šigutová, R. Tománek

– V. Kahánek, J. Čechová, P. Ma-
jerek, M. Čajánková

– J. Hrubá, T. Hrubiš, M. Klím-
ková, E. Krpelová, K. Kubínová, A.
Marková, A. Murasová, N. Petrov-
ská, V. Tobolová, M. Závodná, L.
Vávrová

– R. Blažková, J. Klimešová, M.
Pavlásek, R. Káňová

Všem upřímně blahopřejeme !

ZŠ K. Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

âESK¯ SVAZ OCHRÁNCÒ P¤ÍRODY 68/01 ZO V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM



tace i se zahraničními odborníky jak můžeme ži-
votní prostředí v obci zlepšit.

To je jen jedna aktivita z mnoha dalších, které
jsme na naší VČS 22. ledna hodnotili. Nejvíce nás
těší příliv nových členů, ale i MOPíků (mladých
ochránců přírody) do dvou oddílů na naší terénní
základně v areálu vodních nádrží a do kroužků
v naší základní škole. Celkem jsme zásluhou úspěš-
ných projektů, dárců a sponzorů proinvestovali
téměř 50 000 Kč. Přesto letos vyhlašujeme III. roč-
ník výtvarné a I. ročník literární soutěže „Co děláš
pro budoucnost přírody na naší planetě?“

Pokud zajistíme finanční prostředky, rozšíříme ji
do okolních škol.

Za úspěšný minulý rok vděčíme: panu starostovi
Ing. Tomáši Hrubišovi, Ing. Ivě Páleníkové, vedou-
cím kroužků – Dr. Heryánové a Mgr. Halatové, ve-
doucím oddílů – Monice Káňové, Martině Zelové
a Pavlu Kaduchovi, vedoucí Ekocentra Ondráš Ing.
Mirce Fajkusové, vedoucímu Beskydbus p. Petru
Glembkovi za 2 000 Kč na zájezd do Brna, řidiči
Zdeňku Navrátilovi za slevu při zájezdu do Štram-
berka, vedoucímu DOZY Ing. Ivanu Blažkovi za 800
Kč na činnost Ekocentra Ondráš, revírníkovi Ing.
Liboru Konvičnému za loveckou chatu Hubertku
pro letní tábor našich Žabáků, vedoucímu provozu
pily Vladimíru Žiškovi za dřevo na krmítka a budky
pro ptáky, Rybářskému sdružení ČSOP za zakoupe-
ní odměn pro naše výtvarníky, vedoucímu stolař-
ské dílny Tomáši Křenkovi za laťky na rámky vý-
tvarných prací, Štěpánu Tabáškovi, Janu Valentovi,
Františku Konvičkovi, Evě Brišové, Davidu Fojtíko-
vi, Janu Lukáškovi, Vereně Holly a dalším našim
členům, příznivcům a občanům, kteří věnovali ze
svého volného času stovky hodin nebo se jiným
způsobem podíleli na naší činnosti.

Všichni jsme součástí přírody nad kterou
získáváme stále větší moc, ale také stále větší
odpovědnost. Proto je práce pro přírodu, pro
naše životní prostředí, pro naši budoucnost
tak strašně důležitá. Miloslav Šrubař

předseda ZO 68/ ČSOP

Soutěžní kategorie:
I. 4 – 6 let

II. 7 – 10 let
III. 11 – 15 let
IV. 15 – 20 let
V. nad 20 let

Tak a teď se už rychle pusťte do práce, neboť se na
vaše díla moc těšíme. Přejeme vám hodně zdaru
jak při tvorbě vašich soutěžních prací, tak i při
vlastní ochraně životního prostředí.

Ekocentrum Ondráš
ZO 68/01 ČSOP

Informace pro učitele, vychovatele, vedoucí
kroužků:

Žádáme Vás o zorganizování místního kola sou-
těže na vaší škole a o zaslání třech nejlepších vy-
hodnocených prací z každé soutěže a z každé kate-
gorie.

P ř í l o h y :
Seznam výtvarných prací III. ročníku výtvarné

soutěže s názvem „Co děláš pro budoucnost příro-
dy na naší planetě".

Seznam literárních prací I. ročníku literární sou-
těže s názvem „Co děláš pro budoucnost přírody
na naší planetě“.

K o n t a k t n í  a d r e s y :
Ekocentrum Ondráš, ZŠ Karla Svolinského, 739 13

Kunčice pod Ondřejníkem, tel. 0656/82 01 17, Ing.
Mirka Fajkusová, ved. Ekocentra Ondráš,

Český svaz ochránců přírody 60/01 ZO, 739 13
Kunčice pod Ondřejníkem, tel. 06565 / 85 00 64,
předseda ZO ČSOP Miloslav Šrubař.

INVESTOVAT DO BUDOUCNOSTI SE NÁM
V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM DA¤Í

V loňském roce jsme věnovali přes 12 000 Kč na
odměny našim vítězům ve II. ročníku výtvarné sou-
těže „Za zdravější a šťastnější život v naší obci“.

První část odměny převzali úspěšní výtvarníci na
vernisáži 5. května na Huťařství. 27. června násle-
doval výlet do Štramberka kde jsme byli hosty Stře-
diska praktické ekologické výchovy. Vedoucí p. Jan
Lukášek nás seznámil s reintrodukcí krásného mo-
týla jasoně červenookého, kterého po 60 letech
znovu vrátili do České republiky.

Třetí část odměny – 23. října byl zájezd na mezi-
národní veletrh techniky pro životní prostředí
v Brně.

Pro ty nejmladší účastníky připravila paní učitel-
ka Dana Heryánová zajímavý program, jak uvádí
v samostatném článku. My ostatní jsme v pavilo-
nech obdivovali všechno, co člověk pro záchranu
naší planety vymyslel. Zvlášť zajímavé byly konzul-
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Upozornění pro soukromě hospodařící rolníky
(SHR). Žádost o poskytnutí dotací na zeměděl-
ství se podává nejpozději do 26. února 1999 Mi-
nisterstvu zemědělství, územnímu odboru ve
Frýdku-Místku, ul. 4. května 2017. Informace
vyšly v týdeníku Agrospoj č. 5. (K nahlédnutí na
OÚ v Kunčicích p. Ondř.)

Obecní úřad Danuše Svobodová



ZÁJEZD DO BRNA
Na návštěvu Brna jsme se všichni těšili. Za

první cíl jsme zvolili Botanickou zahradu
Mendelovy university. Protože byl hezký
podzimní den, mohli jsme obdivovat nejen
zbarvení listů a zbytky letniček, ale také nej-
různější plody. Některé překvapily listy
dubu, které byly pětkrát větší než listy u nás
známých druhů. Mnozí z nás mají dosud ve
skříni plody vonného kdoulovce.

V nově budovaném skleníku této botanic-
ké zahrady nás zaujaly především masožra-
vé rostliny a semenáče orchidejí. Poté násle-
dovala návštěva bylinkové zahrady lékařské
fakulty. V této zahradě nejsou jen léčivky,
ale také jedovaté rostliny. Ze stromů, které
zde rostou nás zaujala mišpule a jedlý kaš-
tan s plody.

Po rozchodu v obchodním centru jsme se
vydali do obce Olšany. V Olšanech totiž točil
Bolek Polívka film Dědictví a tak se mu zde
zalíbilo, že zde nejen bydlí, ale má i farmu
na které jsme se byli podívat. Bolek Polívka
zde sice nebyl, ale viděli jsme Restauraci
U Klauna, kde se točí BOLKOVINY.

Dr. Dana Heryánová, 
vedoucí kroužku MOP
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Z V¯ROâNÍ âLENSKÉ SCHÒZE
OCHRÁNCÒ P¤ÍRODY

V KUNâICÍCH POD OND¤EJNÍKEM
Zpráva o činnosti Rybářského sdružení ČSOP

Kunčice pod Ondřejníkem za rok 1998
Skupina čítá 9 členů plus tři mladé rybáře. Za rok

1998 jsme odpracovali celkem 308 hodin na údržbě
areálu vodních nádrží a chaty „Žabák“. Prováděli
jsme:

– sečení a úklid trávy
– čištění přítoku vodní nádrže a opravu stavidel
– zhotovení vč. natření výstražných tabulí
– vysekání náletových dřevin
– zhotovení plechové střechy na přístavku chaty
– vybetonování studny
– přes letní sezonu zajištění nečistoty koupaliště

a okolí sběrem odpadků, bylo opraveno vodní čer-
padlo

Zajistili jsme rybářské závody pro mládež o ceny.
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KDYÎ ZATOPÍ POÎÁR
Dlouhé zimní večery jen málo-

koho vylákají ven, zvláště když je
za okny plískanice, teploměr se
odmítá povznést nad nulu a v te-
levizi vysílají zajímavý film. O po-
hodu se postarají kamna a nám
nezbývá, než se těšit z příjemně
stráveného volného času. Každá
mince má však dvě strany, o rubu
této idyly by nejlépe mohli vyprá-
vět hasiči, pro něž je zima a topné
období tím, čím pro studenty ma-
turita či zkouškové období. Mezi
nejčastější příčiny patří bezespo-
ru nesprávná obsluha topidel, je-

jich špatný stav a nesprávné
umístění, hořlavé látky v jejich
blízkosti, ale mnohdy i vadné ko-
míny. Topidla sama o sobě za nic
nemohou, vinu však nese přede-
vším lidská nedbalost, nepozor-
nost a nezodpovědnost. Je často
až zarážející, kolik času jsme
ochotni věnovat péči o topidla ve
své domácnosti. Tato péče zpravi-
dla končí okamžikem jejich insta-
lace a další pozornost jim věnuje-
me až na jejich poslední cestě.
Pokud před tím jejich provoz ne-
zaviní požár. Z toho pro nás vy-
plývá základní povinnost – prů-

běžně kontrolovat stav topidla,
abychom včas předešli závadám
s nedozírnými následky. Je samo-
zřejmostí, že sami nejdříve pro-
hlédneme šamotování či připoje-
ní kouřovodů, které musí splňo-
vat poměrně přísné požadavky
(musí stoupat ve směru tahu spa-
lin, při délce větší než 2 m musí
být pevně zakotveny, jednotlivé
díly musí být dostatečně zasunuty
do sebe, nikdy nesmí být vedeny
přes cizí byt či kancelář…).

Pokračování v příštím čísle ON.

SDH Kunčice pod Ondřejníkem
Miloš Macura

Také pro veřejnost jsme zajistili posezení s nabíd-
kou rybích specialit.

Věnujeme se ochraně vodních živočichů a ohro-
žených druhů ryb a žab. Chováme zde tyto ohrože-
né druhy vodních živočichů: mřenka mramorová,
střevle potoční, škeble, rak bahenní a rak kamenáč.
V břehu vodní nádrže má hnízdo ledňáček, v hoj-
ném množství zde žije užovka, mloci a 2 páry
ondatry.

Ve školním roce 1998—1999 bylo přijato do ry-
bářského kroužku 10 mladých rybářů, kteří se učí
ochraně přírody a jsou zasvěcováni do tajů života
živočichů a ryb. V tomto zimním období se jedná
spíše o teorii a s nástupem jara zpestříme jejich
činnost pobytem a lovem ryb v přírodě a soutěže-
mi.

V roce 1999 bychom chtěli rozšířit naše řady
o místní obyvatele, kteří mají vztah k přírodě
a chtějí se věnovat rybaření.

Jan Valenta, ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem



TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem odbor ASPV
pořádá dne 20. února 1999 v sále na Huťařství v 19 hodin

ŠŠŠŠ    IIII    BBBB    ŘŘŘŘ    IIII    NNNN    KKKK    YYYY
s programem

Hudba DIANTUS, program ve 20 hod., občerstvení, tombola,
vstupné 35 Kč + místenka 5 Kč

(předprodej od 12. února 1999 u Valášků č. 338)
Srdečně zvou pořadatelé
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Přijďte si pro 25% státní úspory

Která starší inteligentní osamělá paní
by měla zájem občas

vypomoci v domácnosti,
zn. „Dohoda jistá“.
Tel.č. 0656/85 00 41

od 11 do 11.30 hodin, od 18 do 18.30 hodin.

Proti bolestem tûla, stresu
a celkovému vyãerpání vyzkou‰ejte

JAPONSKOU REFLEXNÍ
MASÁŽ

Provádí Jiří Majerek
Kunčice pod Ondřejníkem čp. 660.

Informace na telefonu č. 0656/850373.

Koupím pozemek
750—800 m2 na stavbu rodinného domku

cena dohodou.
Tel.č.069/568 55 83 od 6 do 14 hod.

Firma D A M Z U Č
nabízí vedení jednoduchého účetnictví,
mezd, fakturace a daňového přiznání

na vlastním počítači.

Informace na tel. č. 0656/835022 dopoledne
0656/835854 po 17. hodině.


