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Vážení občané,
v prosinci loňského roku mi byl doručen dopis
Kujavské iniciativy občanů, která nesouhlasí se
členstvím paní Zajíčkové ve finančním výboru,
jelikož je manželkou místostarosty. Tato iniciativa
se obává toho, že pan místostarosta by si mohl
utrácet obecní peníze dle svého uvážení a
kontrolovala by ho jeho manželka.
Jelikož v dopise nebyla uvedena adresa, kam by
mohla být odpověď doručena, zveřejnila jsem
odpověď na stránkách obce. Ne všichni mají
přístup k internetu, proto ji zveřejňuji ještě zde ve
zpravodaji.
Místostarosta naší obce je neuvolněný, zastupuje
starostu pouze v jeho nepřítomnosti a v neodkladné
záležitosti. O použití finančních prostředků
rozhoduje zastupitelstvo obce. Kontrolu provádí
nezávislá osoba, krajský úřad a finanční výbor.
Jelikož členy výborů volí zastupitelstvo obce,
mohli navrhnout, koho chtějí. Nikoho nenavrhli,
tak vybrali opět paní Zajíčkovou, jelikož již ve
finančním výboru byla dříve, ale to pisatel asi
nepostřehl. Pisateli se nelíbilo, že jsme při výběru
neposuzovali, zdali tento člen je dlouholetým
občanem Kujav, který by byl spjat s historií obce,
jejími obyvateli a celkovou situací v obci. Pro nás
je důležité, aby člen finančního výboru rozuměl
tomu, co kontroluje. Také je třeba upozornit, že
člen výboru, který není zároveň zastupitelem,
finanční odměnu nepobírá, vykonává ji zdarma.
Kujavská iniciativa občanů žádá za občany Kujav,
abychom toto urychleně řešili a našli skutečně
transparentního a nezávislého člena finanční
komise (pisatele si dovolím upravit, nejedná se o
komisi, ale výbor), v opačném případě podají

stížnost ke krajskému úřadu v Ostravě či na
ministerstvo.
Jelikož se jedná o samostatnou působnost, není
krajský úřad oprávněn tuto stížnost kontrolovat.
Požádali jsme tedy o stanovisko ministerstvo
vnitra, které neshledalo porušení zákona
(stanovisko máme k nahlédnutí na Obecním
úřadě).
Abychom pisatele uspokojili, přestože to není naší
povinností, jelikož jsme se porušení zákona
nedopustili, zveřejnili jsme na úřední desce výzvu,
že zájemci o členství ve finančním výboru se
mohou přihlásit do 30.1.2015 na obecním úřadě.
K výzvě na úřední desce se nikdo nepřihlásil.
Přestože výzva skončila, nebráníme nikomu, aby se
přihlásil a stal se členem finančního výboru.
Nařčení z korupce, pletichaření a tunelování je
pomluvou. Důkazem jsou činy, které máme za
sebou i před sebou. V letošním roce nás čeká
dokončení nedodělků na hasičské zbrojnici a
obecním sále, oprava hřbitovní zdi, oprava
komunikace Homolka – Výtisk, úprava dispozic
v MŠ doporučená ČŠI, výstavba sociálního
zařízení a úprava vnitřních dispozic v obecním
sále, instalace protipovodňových opatření, oprava
tanečního parketu a zpevnění ploch na hřišti TJ atd.
Dále
by
měla
být
Správou
silnic
Moravskoslezského kraje opravena komunikace od
Satrapů k cestě na Jílovec. Byla podána žádost o
dotaci na dětské hřiště a žádost na vybavení místní
knihovny. Tak snad se nám vše povede.

Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2014 – 2/2015
Začátek prosince přinesl spoustu práce. Po spuštění nového zdroje topení a výměny oken se musel sál rychle
uklidit, protože se blížil Mikuláš a pro děti bylo přichystáno Mikulášské vystoupení. Vzápětí se uskutečnilo
vítání občánků, přestože se nám narodily pouze dvě děti. Následovala oslava jubilantů, které se zúčastnilo
pouze 24 jubilantů – pouze ti, kteří dali svůj souhlas.
Ve čtvrtek 11.12.2014 se konalo druhé zasedání zastupitelstva. Projednával se rozpočet na rok 2015, výše
dotací pro složky a organizace, dále byla schválen prodej pozemku u č.p. 126 a 185, seznam členů JSDH na
rok 2015, smlouva o spolupráci s Exekutorským úřadem Nový Jičín, prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně ZŠ a MŠ Kujavy, jednací řády výborů. Schválením obecně závazné vyhlášky zůstal
poplatek za odpad ve stejné výši – 450 Kč/os./rok. Celkem bylo projednáno 41 bodů.
Druhá prosincová sobota patřila Vánočnímu turnaji ve stolním tenise, který pořádala TJ Sokol Kujavy a obec
Kujavy. Turnaj byl rozdělen do tří kategorií: děti do 10 let, děti od 10 do 15 let a dospělí. Výsledky jsou
zveřejněny v příspěvku TJ Sokol.
Lesům ČR byla odeslána žádost o prořezání stromů v blízkosti Děrenského potoka a na základě této žádosti
proběhlo v měsíci lednu místní šetření, jehož výsledkem bylo označení asi 6 stromů, které ohrožují bezpečnost
nemovitostí a osob. Ostatní stromy jsou dle zástupců Správy toků v pořádku a v dostatečné vzdálenosti od
nemovitostí.
Na základě podnětů občanů přednesených na veřejném zasedání zastupitelstva obce byla odeslána žádost o
výstavbu chodníku v zastavěné části obce Kujavy kolem silnice I/47 (silnice Fulnek – Bílovec). Odpověď na
tuto žádost jsme obdrželi v polovině února přímo od pana ředitele Ing. Kroupy. Ve svém dopise uvádí, že
v loňském roce byla tato komunikace zařazena jako silnice II. třídy a doporučil nám spolupráci
s Moravskoslezským krajem. O dalším postupu vás budeme informovat.
V pátek 19.12.2014 se v kostele sv. Michala uskutečnil adventní koncert, na kterém vystoupil sbor dětí ZŠ
Kujavy a manželé Heryánovi. Před zahájením koncertu proběhl vánoční jarmark, na který si děti připravili
svoje výrobky, a ty pak nabízely přítomným. Samotný koncert byl úžasný a přítomní odměnili vystupující
obrovským potleskem. Navíc pan Heryán nechal tento koncert nahrát a tento jedinečný zážitek máme
zaznamenaný na CD.
Rok jsme ukončili silvestrovským ohňostrojem. Aby nám při tom nebyla zima, byl pro děti přichystaný čaj a
pro dospělé připravili Mirek a Maruška Mrázkovi vynikající grog.
První víkend roku 2015 se konala Tříkrálová sbírka, při které se vybrala rekordní částka 18.167 Kč.
V loňském roce bylo vybráno 16.105 Kč.
V polovině měsíce ledna jsme z Krajského úřadu obdrželi rozhodnutí týkající se skládky Massag, která se
nachází v blízkosti katastrální hranice s Pohořílkami. Tímto rozhodnutím bylo společnosti Massag povoleno
provozovat tuto skládku další 4 roky, ale během těchto let musí vypracovat projekt na rekultivaci této skládky,
tak aby mohla být zahájena po uplynutí této doby. Myslím si, že je to pro všechny příznivá zpráva, tak snad se
této rekultivace konečně dočkáme.
V průběhu dokončovacích prací v obecním sále bylo zjištěno, že strop je nevyhovující. Neunesl by další zátěž
a rozpadající se minerální vata ohrožovala osoby v sále. Sál musel být uzavřen a připravovaná výroční schůze
SDH Kujavy musela být přesunuta do Mysliveckého sálu. Myslivecké sdružení nám tímto vstřícným krokem
velmi pomohlo. Strop v obecním sále byl celý zrekonstruován. Nevyhovující zateplení, hliníkové podhledy,
konzoly a taktéž světla byly nahrazeny novou izolací, parozábranou, konzolami, akustickými podhledy a
novými světly. Nově zkolaudovaný a opravený obecní sál prošel opět velkým úklidem, jelikož rozpadlá
skelná vata byla všude. Přesto se vše zvládlo a termín Hasičského bálu nebyl ohrožen.
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Vyhlášený konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Kujavy byl zrušen, jelikož změnou zákona
splňoval předpoklady pouze jeden uchazeč a vybírat z jednoho a pro nás neznámého nebylo jednoduché.
V současné době je tedy řízením pověřená zástupkyně ředitele Mgr. Pavla Rozsypalová.
Obci Petřvald se podařilo dokončit veřejnou zakázku na Varovný protipovodňový systém obcí Mikroregionu
Poodří. Smlouvy jsou uzavřeny, a jakmile to umožní počasí, začne se realizací. Práce by měly být dokončeny
nejpozději do konce srpna letošního roku.
Samozřejmě musím zmínit obě naše dotační akce – Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice
v obci Kujavy a Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje
vytápění, které se nám podařilo zrealizovat. Splnili jsme podmínky Státního fondu životního prostředí a tak
jsme mohli podat žádosti o platbu. Nyní ještě čekáme na schválení možnosti čerpání rezervy. Drobné
nedodělky budou dokončeny na jaře.
Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo ve čtvrtek 19.2.2015, na jehož programu bylo schválení kupní a
směnné smlouvy týkající se narovnání vztahů pod místní komunikací u č.p. 206, záměr směny u č.p. 89, který
se také týká narovnání vztahů pod místní komunikací, dále záměr prodeje části pozemku u č.p. 78, delegace
zástupce na valné hromady společnosti ASOMPO, a.s., obecně závazná vyhláška, která řeší ukládání odpadů,
smlouva o dílo na mapový prohlížeč Ameserver atd. Důsledná kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kujavy v loňském roce se vyplatila. Změnou dodavatelů elektrické energie a plynu cca 80.000 Kč, dále
zvýšením příspěvku o 43.000 Kč, ziskem z maškarního plesu 22.000 Kč a změnou nevýhodných smluv je
hospodářský výsledek cca 153.000 Kč. Z této částky bude pokryta ztráta roku 2013 ve výši cca 63.000 Kč.
Jak jsme již slibovali v loňském roce, začali jsme řešit sociální zařízení obecního sálu. Nabízely se dvě
možnosti: koupě pohostinství nebo vybudování nového sociálního zařízení. Nejdříve jsme se sešli s majiteli
pohostinství, kteří nás provedli všemi místnostmi a navrhli požadovanou částku. Odborníků jsme se poptali na
odhadní cenu této nemovitosti, protože bychom ji stejně bez znaleckého posudku nemohli koupit. Odhadní
cena této nemovitosti byla o hodně nižší, jelikož se muselo vzít v úvahu riziko zatopení sklepu, který je pod
úrovní potoka, nedokončení zateplení, nevyhovující vstup, nemožnost řádného využití této budovy atd. Museli
jsme tedy zvolit druhou možnost: vybudování nového sociálního zařízení, které by nás zatím mělo vyjít
levněji. Nechali jsme zpracovat projekt a realizaci této akce chceme provést co nejdříve.
Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

Informace pro jubilanty a rodiče nově narozených dětí
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na
setkání s jubilanty a vítání občánků.
Setkání s jubilanty je pořádáno pro občany s trvalým pobytem v naší obci, kteří v daném roce dosáhli věku 60,
65, 70, 75, 80 a více let.
Vítání občánků je pořádáno pro děti, které mají trvalý pobyt v obci.
Máme zájem v této dlouholeté tradici pokračovat, proto Vás tímto žádáme, budete-li mít zájem zúčastnit se
těchto setkání, je třeba vyplnit formulář souhlasu, který si můžete vyzvednout na Obecním úřadě nebo
stáhnout z webových stránek obce.
Formulář je nutné vyplnit nejpozději do 30. října. V případě, že formulář nevyplníte, budeme to považovat za
nesouhlas a pozvánka Vám nebude doručena.
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ZŠ a MŠ informuje:
Nový rok zaznamenal v naší organizaci větší změny. Řízením byla od 2. února pověřena zástupkyně ředitele Mgr. Pavla
Rozsypalová. Pracovní poměr ukončila Mgr. Bc. Lucie Kozelská a na její místo nastoupila učitelka Iva Chmelíčková, která
rovněž vede výuku anglického jazyka v mateřské škole. Snahou současného pedagogického sboru je zachování školy
v obci. Máme velkou podporu ze strany zřizovatele, čehož si vážíme. Ceníme si i pomoci ze strany rodičů. Chceme se
vrátit do doby, kdy vesnice byla „ jedna rodina“. Přidejte se k nám. Vždyť vánoční koncert v kostele ukázal, že je to
možné. Mnozí vzpomínají, jaké to bylo kdysi – my tvrdíme, že všechno jde, když se chce, když je dobrá vůle.
Co již máme za sebou?
5. února proběhl zápis do první třídy. Naši školu budou od září navštěvovat 4 noví prvňáčci, jeden z nich je
dokonce přespolní. Někdo si řekne, že je to málo – ovšem rozhodnutí rodičů neovlivníme. Pokud dají své dítě
na jinou školu, protože ji navštěvuje starší sourozenec, musíme to respektovat.
21. února se uskutečnil dětský maškarní ples. Jeho organizace byla po několika letech změněna. Na zajištění a
programu se podíleli pedagogové a rodiče. A tak to má být. Byla to NAŠE akce pro NAŠE děti.
Co nás čeká?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II. ročník „Školičky nanečisto“ pro předškoláky pod vedením učitelky Pavly Rozsypalové
Ukázková hodina v 1. ročníku
Vystoupení pro naše babičky a dědečky
V rámci akce „Celé Česko čte dětem“ navštívíme Památník J. Á. Komenského ve Fulneku
Přijede za námi Planetárium
V Odrách si vyzkoušíme dopravní znalosti a dovednosti
Čekání na Velikonoce si zkrátíme „Velikonočními dílnami“
Zazpíváme si na „Butovické hvězdičce“ ve Studénce
Proletíme se s čarodějnicemi
Pobavíme Vás na „Kácení máje“

Určitě toho bude mnohem víc – sledujte naše internetové stránky www.zskujavy.cz.
Velké poděkování od nás patří panu Zdeňku Pavlíkovi, který se
zasloužil o vybavení tříd novými lavicemi a židlemi.

Děkujeme všem občanům obce za finanční příspěvek na Dětský
maškarní ples.

Pavla Rozsypalová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akce v únoru a ty, které nás v nejbližší době čekají v březnu
Máme úspěšně za sebou zápis do Základní školy, který se konal 5.2.2015.
Dne 17.2.2015 jame uskutečnili exkurzi do hasičárny v Kujavách.
V sobotu 21.2.2015 proběhl Maškarní ples v Obecním domě, kdy pro vás připravili rodiče, učitelky ZŠ a
MŠ bohatý program.
Zapojili jsme se opět do výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí".
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V březnu nás čeká exkurze do knihovny v Kujavách,
Dále k nám do školičky přijede 6.3.2015 loutkové divadlo Myška s pohádkou "O Popelce ".
Dne 11.3.2015 proběhne v MŠ fotografování dětí s názvem - "Jarní okno" brněnskou firmou Photodienst.

Exkurze v hasičárně
Dne 17.2.2015 proběhla exkurze v hasičárně, které předcházelo povídání s dětmi ve školce o práci hasičů,
prohlížení knížek k tomuto tématu, děti si prolézaly tunelem a vylézaly na žebřiny, kde zvonily na zvoneček a
pak sjely po skluzavce dolů. Vyzkoušeli jsme si i rychlý odchod z MŠ, kdyby hořelo.
Pan Gebauer - hasič nám předvedl hasičskou výstroj - bundu, boty, přilby i rukavice. Děti si mohly i samy
vyzkoušet přilbu. Nadšeně obdivovaly nejenom prostory hasičárny, techniku, ale i to, že si mohly samy za
pomoci p. učitelky a p. Stibůrka vylézt na střechu hasičského auta a držet stříkačku.
Kujavští hasiči nám ukázali nejen vybavení aut a hasičárny, ale představili nám i nové zásahové auto –„Ford“.
Exkurze byla vyčerpávající a líbila se jak dětem, tak i paním učitelkám.
Většina tatínků je ve Sboru dobrovolných hasičů, a proto je toto téma dětem blízké. A tak se znovu jako už
každoročně účastníme i výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kde jsme se v posledních letech velmi
dobře umístili.
Učitelky MŠ
****************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Poplatek ze psa je splatný do 31.3. daného roku. Sazba poplatku za kalendářní rok činí za
prvního psa 100,- Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, je poloviční sazba.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti je držitel psa povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů
od změny.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5. daného roku. Sazba poplatku na rok 2015 je 450,- Kč
za osobu. Vznik poplatkové povinnosti je poplatník povinen oznámit nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Poplatek lze hradit za jednotlivé
osoby, nemusíte hradit všechny osoby najednou.
Oba poplatky mohou občané platit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kujavách nebo na
číslo účtu 9388020227/0100. Při platbě na účet je potřeba uvést variabilní symbol pro
identifikaci platby. Tento lze zjistit telefonicky na čísle 556 740 023 nebo dotazem na emailové adrese obec@kujavy.cz.
Také oznamovací povinnosti lze provádět elektronicky.
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené
poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona o místních
poplatcích. Vymáhat tyto nedoplatky může správce poplatku daňovou exekucí nebo může
zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.
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Florbalový turnaj v Pardubicích
V sobotu 24. ledna jsme vybrali ty nejlepší fotbalisty a hasiče pro společné florbalové
družstvo a vydali se reprezentovat naši obec na tradiční Jasmine Cup do Pardubic. Po
sedmileté přípravě v kujavském sále jsme letos navíc obohatili své zkušenosti o pravidelné
tréninky s dorostenci ze sousedních Hladkých Životic, Stachovic, Pustějova a Kunína v nově
postavené hale v Pustějově. Doprovod nám dělal tým Hladkých Životic, kterému jeli pomoci
také místní odchovanci Denis Pavlík, Jaroslav Vahala a Ondřej Návrat.
Budíček ve 4 hodiny ráno zvládli všichni bez problému a nabitá sestava ve složení
Oldřich Gebauer, Zdeněk Buček, Martin Blaheta, Libor Návrat, Jakub Slezák, Jan Málek,
Marek Gontkovič, Tomáš Marčík a Martin Mrázek vkládala reálné naděje na úspěch. Hned po
příjezdu jsme zjistili, že kapacita turnaje byla naplněna všemi dvanácti týmy, jež se rozdělily
do dvou skupin po šesti. Netrvalo dlouho a my zahájili vstup do turnaje vítězstvím 2:0 nad
domácími FbC Pardubice. Po pravidelných intervalech následovaly další zápasy ve skupině.
Postupně jsme se utkali s Lázněmi Bohdaneč, Sokolem Roveň, Sezemicemi a VHTŠ. Mezi
střelce se 2x zapsali Málek s Gontkovičem, jednu trefu si připsali Slezák, Mrázek, Marčík a
Buček. Po posledním zápase ve skupině bylo jasno – Kujavy postupují z druhého místa a ve
čtvrtfinále je čeká tým FBC Rybitví.
V základní hrací době ale jdeme hned 2x do oslabení a jsme po zvuku závěrečné
sirény rádi za bezbrankovou remízu. Rozhodnou nájezdy… Skvěle chytající Gebauer nepouští
ani jeden míček za svá záda a do té doby neviditelný Mrázek brilantně povedeným blafákem
posílá Kujavy do boje o medaile. Semifinálovým soupeřem se stávají Živanice Dragouns. Po
slibném úvodu ale znovu hrajeme v oslabení a inkasujeme jako první. Zarputilý výkon po
vzoru německých reprezentantů obvykle předvádí Málek a vyrovnává na 1:1. Bohužel špatné
střídání znamená po chvilkové euforii další zklamání a stav 1:2, který se nepodařilo odvrátit
ani závěrečnou power play. Jediná šance jak skončit na bedně je rychle se otřepat ze smolné
prohry a zvítězit v boji o 3 místo. Narážíme znovu na Sokol Roveň. Tentokrát tým poprvé
mění sestavu a do základní sestavy posílá dvojici Marčík – Mrázek. Hned v první minutě oba
skórují, a protože obrana pracuje po celý turnaj naprosto spolehlivě, o zápasu je záhy
rozhodnuto. Konečné 3. místo nakonec znamenalo velkou spokojenost. Dvouhodinová cesta
vlakem zpět se tak mohla nést díky tolerantní průvodčí v oslavném duchu až do příjezdu
domů.
Velké poděkování patří paní Aleně Stavovčíkové z Hladkých Životic za veškerou
pomoc, bez níž bychom se turnaje jen těžko mohli zúčastnit a zviditelnit naši obec až za
hranice našeho kraje.

Za florbalový tým Kujavy - Jakub Slezák
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TJ Sokol Kujavy
Dne 13. 12. 2014 se konal v místním obecním sále Vánoční turnaj ve stolním tenise s těmito výsledky:

Kategorie mužů:
1. Pospíšil Jiří
2. Svačina Radek
3. Málek Jan

Kategorie starších žáků:
1. Návrat Ondřej
2. Štekl Michal
3. Pavlík Denis

Kategorie mladších žáků:
1. Návrat Jakub
2. Návrat Jaroslav
3. Málek Martin

Děkujeme Všem, kteří se zúčastnili a i těm, kteří se postarali o plynulý chod turnaje. Příští turnaj se
bude konat 12. 12. 2015.
První lednovou sobotu se v Bílovci konal
5. ročník futsalového turnaje FUTSAL CUP
2015, kterého se zúčastnil i tým TJ Sokolu
Kujavy ve složení: Blaheta Martin, Návrat
Libor, Gontkovič Marek, Šesták Milan, Šesták
Jaroslav, Šesták Jan, Sokol Filip, Bajgar Pavel,
Slezák Jakub a Burián Stanislav. Tito Kujavám
vybojovali krásné druhé místo. Tento turnaj je
zařazen do projektu „Pohár mistrů futsalových
soutěží“ a je pověřený licencí komise futsalu
FAČR.

Celkové výsledky turnaje:
1. FC Smíšené NC-LINE Bílovec
2. TJ Sokol Kujavy
3. FK Bílov
4. PHOENIX Bílovec
5. AS Bizon Studénka
6. Sokol Poruba
7. DTJ Vřesina
8. TJ Heřmanice

V dubnu 2015 začíná opět jarní fotbalová sezóna. Na všechny fanoušky fotbalu, ale i na ty co si chtějí
dát steak a dobré pivko se opět těšíme na místním hřišti. Jaro bude bojové Kujavy po podzimní části
začínají z 1. místa v tabulce s 24 body

Tabulka po podzimní části sezóny:
1.

Kujavy

24

6.

Heřmanice

12

2.

Děrné

21

7.

Jakubčovice B 10

3.

Stachovice

19

8.

Mankovice

9

4.

Bravinné

14

9.

Olbramice

7

5.

Bílov

12

10.

Tísek B

7

Dále všechny členy TJ upozorňujeme na to, že se budou vybírat členské příspěvky a to jak členský příspěvek TJ Sokol
Kujavy – tj. všichni členové starší 18let – 100Kč, tak i členský příspěvek pro FAČR – tj. členové FAČR do 18let – 100Kč a
členové FAČR nad 18let – 200Kč.
Již nyní můžete hradit u Dominika Gontkoviče nebo Oldřicha Gebauera, ml..
za TJ Sokol Kujavy, o.s.
Gebauer Oldřich, ml.

***************************************************************************************
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Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou opět umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tyto termíny:

v sobotu 30.5.2015 od 12 – 15 hod.
v sobotu 7.11.2015 od 8 – 11 hod.
Aby přistavění kontejnerů vyhovovalo všem, můžete k moštárně odpad navážet již od pátku odpoledne, a to
pouze za předpokladu, že odpad bude urovnán na jednom místě.
***************************************************************************************

Přiznání k dani z nemovitých věcí
Upozorňujeme občany, kterým byla v rámci komplexních pozemkových úprav změněna parcelní čísla
pozemků, výměra či zanikly parcely ve zjednodušené evidenci, na nutnost podání nového daňového přiznání
k dani z nemovitých věcí. Toto přiznání mělo být podáno do 31. ledna 2015. Pokud jste tak neučinili,
kontaktujte místně příslušné pracoviště finančního úřadu okamžitě.
***************************************************************************************

Plán akcí 2015
Datum

Hodina

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Pá 20.3.2015

14.00

Výroční členská schůze SPCCH

Obecní sál

SPCCH Kujavy

Ne 3.5.2015

10:30

Mše za živé a zemřelé hasiče

Kostel sv. Michala

SDH Kujavy

Otvírání Poodří - Bartošovice

Bartošovice

Region Poodří

Dětský den, kácení máje, diskotéka u HZ

Hasičská zbrojnice

SDH Kujavy

Pá 29.5.2015

Noc kostelů

Kostel sv. Michala

Římskokatolická farnost

So 6.6.2015

Hry bez venkovských hranic

Vražné

Obec Vražné

Den obce – SDH Kujavy

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

So 18.7.2015

Fotbalový turnaj v malé kopané

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

So 8.8.2015

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

So 16.5.2015
So 23.5.2015

Ne 5.7.2015

14:00

14.00

Čt 12.11.2015

15.00

Setkání s jubilanty

Obecní sál

Obec Kujavy

So 21.11.2015

20.00

Maškarní večírek

Myslivecký sál

TJ Sokol Kujavy

So 21.11.2015

10.00

Vítání občánků

Obecní sál

Obec Kujavy

Pá 27.11.2015

17.00

Rozsvícení vánočního stromu

Před Obecním úřadem

Obec Kujavy

Pá 4.12.2015

16.00

Mikulášská pohádka

Obecní sál

Obec Kujavy

So 12.12.2015

9.00

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Obecní sál

TJ Sokol Kujavy

Pá 18.12.2015

18.00

Adventní koncert

Kostel Sv. Michala

Obec Kujavy

Čt 31.12.2015

9.00

Silvestrovská kopaná

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Čt 31.12.2015

17.00

Silvestrovský ohňostroj

Před Obecním úřadem

Obec Kujavy
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SDH Kujavy
Kalendář hasičských soutěží – OSH Nový Jičín

Hasičské soutěže 2015
datum
2.5.
8.5.
9.5.
16.5.
16.5.
17.5.
22.5.
30.5.
5.6.
6.6.
7.6.
14.6.

čas
13:00
21:00
21:30
9:00
21:00
21:00
21:30
21:00
21:30
13:00
10:00
13:30

místo
Bílovec
Bravinné
Hukovice
Okrsková
Tošovice
Petřkovice
Odry
Tísek
Petřvald
Závišice
Výškovice
Bernartice

datum
20.6.
20.6.
21.6.
27.6.
4.7.
4.7.
5.7.
11.7.
18.7.
19.7.
25.7.
1.8.

čas
13:30
13:30
13:30
14:00
9:00
13:30
14:00
15:00
10:00
13:00
14:00
14:00

SDH Kujavy "A"
místo
Odry
Janovice
Jakubčovice
Mniší
Velké A.
Libhošť
Lukavec
Jílovec
Trojanovice
Palačov
Studénka n.
Tísek

datum
8.8.
8.8.
9.8.
9.8.
14.8.
15.8.
16.8.
22.8.
28.8.
29.8.
5.9.
5.9.

čas
15:00
21:00
13:00
13:30
21:00
14:30
15:00
12:00
21:00
13:00
13:30
15:00

místo
Kujavy
Kujavy
Luboměř
Jičina
Výškovice
Tošovice
Véska
Mošnov
Bítov
Jerlochovice
Hukovice
Petřvald

datum
5.9.
6.9.
12.9.
12.9.
19.9.
26.9.
27.9.
5.12.

čas
20:00
13:00
9:00
11:00
13:00
9:00
13:30
9:30

místo
Hájov
Kopřivnice
Spálov
Jistebník
Lubina
Slatina
Vrchy
Lukavec

Novojičínská liga
Okrsková liga

Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
***************************************************************************************

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI KUJAVY
Obec Kujavy získala ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) dotaci na výměnu oken a dveří, zateplení
obvodových stěn a střechy objektu Hasičské zbrojnice v obci Kujavy.
Výše dotace činí 1 472 055,00 Kč z Fondu soudržnosti a 86 591,00 Kč ze SFŽP.

***************************************************************************************

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO SÁLU V OBCI KUJAVY VČETNĚ VÝMĚNY
ZDROJE VYTÁPĚNÍ
Obec Kujavy získala ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) dotaci na výměnu oken a dveří, zateplení
obvodových stěn a střechy, včetně instalace plynového tepelného čerpadla v objektu Obecního sálu v obci
Kujavy.
Výše dotace činí 2 182 749,00 Kč z Fondu soudržnosti a 128 397,00 Kč ze SFŽP.
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SPCCH
Svátky vánoční a novoroční jsou již za námi a celý rok 2015 je před námi. Jaký bude, ještě nikdo neví, jen
čas na to odpoví. Špajzy a mražáky jsme vybílili, peněženky vyprázdnili a teď přichází doba, abychom to
napravili.
Zima je vrtkavá, šíření epidemie chřipkového viru to pomáhá, kašleme, smrkáme, chřipce vší silou
odoláváme. Těšíme se na sluníčko, až paprsky pohladí naše líčko, potom hurá do zahrádky, jaro bude brzy
zpátky. Reálné to ještě není, meteorologové předpovídají další sněžení, proto odpočívejte a novou sílu
nabírejte.
Činnost naší organizace je v tomto období v částečném útlumu, ale i tak jsme se zúčastňovali akcí
pořádaných obecním úřadem, školou a školkou, ať to bylo rozsvícení vánočního stromu, vánoční koncert
v kostele nebo silvestrovský ohňostroj.
Nezapomenutelný zážitek mají občané, kteří se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu konaného dne 29.
listopadu 2014. Atmosféra kolem vytvořeného betlému s jesličkami a vystoupením našich dětí z MŠ i ZŠ
pod vedením paní učitelek a za pomoci maminek při oblečení dětí pro danou postavu biblického příběhu –
narození Ježíška. Předvedení této události bylo tak dojemné, že jsme tajili dech a jen koukali. Chceme všem
těm, kteří věnovali svůj čas a připravili s dětmi tak příjemnou chvíli u vánočního stromu, ještě jednou moc
moc poděkovat.
Ze zájmové činnosti hodnotíme kladně provoz knihovny, o kterou se stará paní Drahomíra Lyčková. Přibylo
mnoho nových knih, takže je z čeho vybírat.
Výbor SPCCH připravuje výroční členskou schůzi, která se bude konat 20. března 2015 ve 14 hodin v sále
kulturního domu. Jako každoročně tak i letos je vše připraveno a těšíme se na Vaší účast.
Jménem členů SPCCH v Kujavách bych chtěla naší předsedkyni Miroslavě Newmanové popřát hodně sil a
trpělivosti v uzdravovacím období.
Děkujeme MUDr. Danuši Šlosarové za sponzorský dar, jimž podpořila činnost naší organizace.
S kytičkou a přáním jsme poblahopřáli našim oslavencům, kteří se dožívají významného životního jubilea
v 1. čtvrtletí tohoto roku. Jsou to:
75 let – Marie Klementová
81 let – Antonie Gebauerová
65 let – Jarmila Beránková
Hodně štěstí, hodně zdraví, život ať Vás stále baví.
Život přináší i smutné zprávy, proto věnujme tichou vzpomínku těm, kteří nás na sklonku minulého roku
navždy opustili:
24.11.2014 Zdeňka Pavlíková z Jílovce
28.11.2014 Erika Poláčková
11.12.2014 Vladislav Lyčka
za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
***************************************************************************************

Informace k provozování hřbitova
Na základě žádosti návštěvníků místního hřbitova žádáme majitele hrobových zařízení, aby si uklízeli kolem
svých hrobů. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo do kontejneru (zbytky ohořelých svíček,
znehodnocené květiny, jinou zeleň, rozbité vázy aj.)
Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled
pohřebiště. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak
zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
Všechny změny (např. uložení zemřelého nebo urny, oprava hrobu, změny údajů atd.) prosíme nahlásit na
Obecní úřad v Kujavách. Potřebné formuláře jsou k dispozici na OÚ Kujavy nebo na webových stránkách
obce.
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Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve které je i vaše
město/obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991, kdy se celkem 56
zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování zabezpečené skládky za
účelem ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku
obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené
subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím
byl vytvořen základní kapitál důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené
skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od
doby vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost opustily. Všem obcím a městům byly
po čase vráceny veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani nedotují nejen chod firmy,
ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO. Tato společnost
poté od 1.1.2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř všechny komunální
odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování
skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a následného prodeje elektrické
energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie firma započala vytápět
veškeré objekty v administrativní budově v areálu skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další
službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách, které jsou přímo
směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend,
pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se
v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je
také do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou společnost ASOMPO.
Tímto si vás - hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně
pozvat na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.

***************************************************************************************
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Finanční okénko Občanské poradny Příbor
Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen tehdy, pokud se jim postavíme čelem a hlavně včas.
Obecně platí, že čím později začneme naše potíže se splácením řešit, tím více nás to bude stát. Níže podáváme
základní informace o možném postupu při řešení problémů spojených se zadlužením.
Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené
splátky. Jednotlivé věřitele (to jsou ti, kterým dlužíme) si pak poznačíme na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť,
přiřadíme zbývající aktuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), datum a výši poslední splátky.
Sestavte si rodinný rozpočet
Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na možnostech řešení situace spojené s problémy se splácením,
je nutné si zjistit přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. K tomuto účelu můžeme využít například tabulku v MS
Excel, dobře nám však poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním sloupci si sepíšeme veškeré čisté příjmy (z
pracovního poměru, ze systému sociálního zabezpečení, výživné, apod.). Do druhého sloupce zaneseme veškeré naše
výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo školku, spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky, apod.).
V případě, že je náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet například nad těmito
otázkami: Není možné si zvýšit příjem (např. formou brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám zbytečně moc peněz?
Nebudu místo autem raději jezdit do práce hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení na internet?
Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji
vůbec automobil?
Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu reálně rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není
vhodné nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou musí být co nejrychlejší úhrada všech svých
závazků.
Dohoda s věřitelem
Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a dohodnout se s ním na způsobu řešení celé
situace. V zásadě máme dvě možnosti. Buďto se dohodneme na snížení splátek a nebo na odložení splátek na určitou
dobu. V obou případech je nutné svou platební neschopnost řádně zdůvodnit, doložit příslušná potvrzení (o evidenci
na úřadu práce, o dávkách ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu zaměstnání, apod.).
V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního řízení, doporučujeme kontaktovat přímo příslušného
exekutora s žádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých webových stránkách speciální
formuláře pro žádosti o povolení splátek. Pak je dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora.
Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout na snížení nebo odložení splátek a může trvat na
plnění dle uzavřené smlouvy. V takovém případě doporučujeme vycházet ze své finanční situace (rozpočtu) a dávat
každému věřiteli alespoň takovou částku, která je v našich silách.
Exekuční řízení
Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dlužníka není dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost
před soudem a následně v rámci exekučního řízení. K exekučnímu řízení může dojít v případě, že disponuje tzv.
exekučním titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem, rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci může
vést exekutor různými formami, přičemž tyto formy může také kombinovat.
Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných příjmů), přikázáním pohledávky z účtu, prodej
movitých věcí, prodej nemovitosti.
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům
Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav
nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžité prostředky dlužníkovi. Jednorázově však má právo vybrat
si dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč) a to na základě písemné žádosti podané příslušnému
peněžnímu ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně formy výplaty příjmu (např. poštovní
poukázkou, hotově).
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Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se nacházejí movité věci dlužníka. Provádění
exekuce rovněž není vázáno na trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost mylně domnívá. Dle zákona však nepodléhají
exekuci (výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny nebo
k plnění svých pracovních úkolů, jakož i věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Konkrétně se pak
jedná např. o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné
věci potřebné s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima
jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata sloužící člověku jako společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor
některou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně podat písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto movitých
věcí.
Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka (povinného). V takovémto případě je tedy nutné,
aby ten, jemuž svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh
se podává u exekutora, který movitou věci pojal do soupisu. K návrhu je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví
k věcem (např. paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo vyhoví pouze částečně, lze podat
následně žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od doručení
rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)
Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou možnou efektivní cestou, na jejímž konci je
osvobození od zbytku svých dluhů. V oddlužení je obecně nutné uhradit minimálně 30% z celkových svých závazků
(maximálně 100%). Je možné jej realizovat dvěmi způsoby. Prvním je splátkový kalendář, kdy je dlužníkovi po dobu
pěti let srážena určitá částka podobně jako v exekučním řízení a tato částka je rozdělena každý měsíc mezi přihlášené
věřitele. Další formou je zpeněžení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se majetek zpeněží a
z výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místě příslušné krajské
soudy.
Nebojte se zeptat o radu
V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace, nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním
z takových míst je i občanská poradna.
Mgr. Richard Pešat
Občanská poradna Nový Jičín

***************************************************************************************

Topení a komíny
Každý majitel komína by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou údržbou
spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? O
tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
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•

revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a
předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je
zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění
požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou
uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění
spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné
Celoroční
provoz

Sezonní
provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v
kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou
linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte
přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním
sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat
návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku
nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné
rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V
tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího
povrchu komínového tělesa.
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 985.461,-Kč. Což je velice podobný výsledek jako v loňském roce, i přes to, že se na některých
místech letos nekoledovalo. Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít
co nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku prospěchu.
Ještě jednou Vám moc děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2015 za Charitu Odry
podle jednotlivých obcí a místních částí:

Výsledky TKS dle obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2015
Andělská Hora
Březová
Březová-Gručovice
Březová-Jančí
Březová-Jelenice
Březová-Leskovec
Březová-Lesní Albrechtice
Břidličná
Budišov n. B.
Budišov n. B.-Guntramovice
Budišov n. B.-Staré Oldřůvky
Čermná ve Slezsku
Dětřichov n. B.
Dolní Moravice
Dvorce
Fulnek
Fulnek-Děrné
Fulnek-Dolejší Kunčice
Fulnek-Jerlochovice
Fulnek-Jestřábí
Fulnek-Jílovec
Fulnek-Kostelec
Fulnek-Lukavec
Fulnek-Stachovice
Fulnek-Vlkovice

8 158 Kč
17 511 Kč
3 821 Kč
7 950 Kč
2 150 Kč
13 022 Kč
12 310 Kč
32 320 Kč
33 364 Kč
9 632 Kč
5 489 Kč
6 193 Kč
9 994 Kč
17 521 Kč
23 783 Kč
65 655 Kč
15 253 Kč
5 429 Kč
9 561 Kč
2 002 Kč
2 130 Kč
4 969 Kč
12 616 Kč
14 799 Kč
8 196 Kč

Heřmanice u O.
Heřmanice u O.-Véska
Heřmánky
Hladké Životice
Hukovice
Jakubčovice n. O.
Jeseník n. O.
Jeseník n. O.-Blahutovice
Jeseník n. O.-Hrabětice
Jeseník n. O.-Hůrka
Jeseník n. O.-Polouvsí
Karlova Studánka
Křišťanovice
Kujavy
Leskovec n. M.
Lomnice
Luboměř
Luboměř-Heltínov
Malá Morávka
Malá Štáhle
Mankovice
Odry
Odry-Dobešov
Odry-Kaménka
Odry-Klokočůvek

5 493 Kč
840 Kč
4 591 Kč
22 514 Kč
10 752 Kč
10 640 Kč
26 116 Kč
2 477 Kč
1 466 Kč
11 021 Kč
4 994 Kč
8 002 Kč
8 064 Kč
18 167 Kč
6 688 Kč
10 816 Kč
15 931 Kč
2 632 Kč
15 410 Kč
1 909 Kč
16 747 Kč
82 738 Kč
6 302 Kč
3 351 Kč
4 923 Kč

Odry-Loučky
Odry-Pohoř
Odry-Tošovice
Odry-Veselí
Odry-Vítovka
Razová
Roudno
Rudná p. P.-Nová Rudná
Rudná p. P.-Stará Rudná
Rýmařov
Rýžoviště
Spálov
Suchdol n. O.
Svatoňovice
Světlá Hora
Světlá Hora-Dětřichovice
Václavov u Bruntálu
Velká Štáhle
Větřkovice
Vítkov
Vítkov-Klokočov
Vítkov-Lhotka
Vítkov-Prostřední Dvůr
Vražné
Vrchy

6 515 Kč
3 907 Kč
6 988 Kč
4 377 Kč
9 094 Kč
15 528 Kč
4 982 Kč
4 127 Kč
3 983 Kč
1 508 Kč
10 872 Kč
37 486 Kč
49 778 Kč
4 384 Kč
16 031 Kč
1 859 Kč
13 046 Kč
5 805 Kč
37 582 Kč
66 055 Kč
10 091 Kč
890 Kč
1 084 Kč
17 967 Kč
5 110 Kč

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2015
65% připadá na činnost Charity Odry a to na denní stacionář pro seniory, na podporu péče
o seniory a handicapované osoby, na automobil pro půjčovnu kompenzačních pomůcek
a technický úsek a na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
http://odry.charita.cz
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