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Vážení občané,
v letošním roce nás na podzim čekají volby do
zastupitelstva kraje a senátu. Protože jsme již
několikrát řešili, že ve volební komisi jsou pořád
jedni a ti stejní, nabízím Vám možnost stát se
členem volební komise. Členem okrskové volební
komise může být státní občan České republiky,
který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18
let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního
práva, který není kandidátem pro tyto volby a dále
by měl být alespoň částečně počítačově zručný.
Někteří členové okrskové volební komise jsou
delegováno svou politickou stranou, politickým
hnutím nebo koalicí. Tito členové v komisi musí
být. Zbývající členy do celkového počtu 6, jmenuji
já. Máte možnost se přihlásit.
Od letošního roku se nám také uvolnilo místo
kronikáře, jelikož pan Böhm musel z časových
důvodů skončit. Pokud byste měli zájem o toto
místo, byli bychom rádi, kdybyste se přihlásili.
Kronikář je zaměstnán na dohodu, dostává
jedenkrát ročně odměnu a musí mít dobrou znalost
českého jazyka.
Další volná místa se týkají budoucích veřejně
prospěšných pracovníků, kteří by měli nastoupit od
května. Abychom se vyhnuli pochybám, že pořád
zaměstnáváme ty stejné lidi, můžete se také
přihlásit. Podmínkou je, že jste vedeni na úřadu
práce, nemáte žádné omezení a chcete pracovat.
Dále musíte být doporučeni úřadem práce a měli
byste absolvovat školení obsluhy křovinořezu a
sekačky. Na podzim loňského roku, když někteří
pracovníci skončili, byl problém s obsazením
volných míst. Naši místní nenastoupili a nechali se
vyškrtnout z evidence, nebo raději začali stonat a
my jsme se museli obrátit na úřad práce v Odrách.
Bylo zde přes dvacet lidí a i přesto, byl problém
někoho vybrat. Posílali zde totiž lidi, kteří jsou
v evidenci již mnoho let a tito lidé nejsou zvyklí

pracovat. Upřednostňuji raději lidi, kteří jsou
místní a které známe.
Dále mám nabídku České pošty. V loňském roce
jsme s nimi řešili možnost provozovat poštu
Partner. Z důvodu nedostatku místa na Obecním
úřadě jsme tuto nabídku nakonec zavrhli.
Zvažovali jsme také, že bychom poštu nechali na
stávajícím místě, ale provozovali bychom ji my.
Jenže to by pro nás znamenalo vysoké náklady –
spotřeba elektrické energie, pojištění, zabezpečení,
telefony, internet atd. Museli bychom přijmout
pracovníka, jenže co by dělal. Kdyby zde byla
provozována pouze pošta, neměl by pracovník co
dělat, byl by nevytížený. Práci pro úřad by nemohl
vykonávat, jelikož veškeré dokumenty jsou na
úřadě a přenášet je by bylo velmi rizikové. Museli
bychom mu koupit vybavení, protože vybavení
pošty má sloužit pro potřeby pošty. Nyní Česká
pošta nabízí, že poštu může provozovat např.
částečný invalidní důchodce, nebo maminka na
mateřské dovolení, podnikatel atd. Možností je
mnoho. Provozovnu byste měli doma nebo by byla
jistě možnost, že bychom Vám pronajali prostory
využívané poštou nyní. Mohli byste to spojit se
svým
podnikatelským
záměrem.
Zkuste
popřemýšlet a ráda Vám zprostředkuji kontakt se
zástupkyní pošty.
Připomínám, že ti co si nevyzvedli kalendáře na
rok 2016, si je stále ještě mohou na obecním úřadě
vyzvednout. Jedná se o ty občany, kteří měli malé
schránky, do kterých kalendáře nevešly.
Na závěr Vám přeji krásné Velikonoční svátky,
plné pohody a jarního sluníčka.
Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2015 – 2/2016
Koncem měsíce listopadu jsme podali žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení projektu
„Kujavy – zabezpečení sesuvu u č.p. 111“ do 31.12.2015, jelikož nám nebylo dodáno stanovisko Agentury
ochrany přírody a krajiny a původní termín 30.11.2015 bychom nestihli. Stanovisko AOPK nám bylo doručeno
29.12.2015 a bylo obratem zasláno na Státní fond životního prostředí ČR. SFŽP nám termín prodloužilo, takže
jsme termín splnili. Jelikož sesuv stále pracuje, je na něm zaznamenán mírný pohyb v řádech milimetrů,
rozhodli jsme se jej i nadále sledovat.
Poslední pátek v listopadu se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu, jehož organizaci si vzala pod
patronát naše škola. Tentokrát se rozsvícení spojilo spolu s jarmarkem, takže jste si mohli koupit nějakou
vánoční ozdobu nebo také adventní věnce. Hasiči se, tak jako v loňském roce, i letos postarali o občerstvení.
Začátek prosince pro nás nezačal nijak dobře. Tak jako spousta obcí i my jsme se dostali do problémů
s dodávkami elektrické energie i plynu. Skutečným dodavatelem elektrické energie jsme byli informováni, že
naše smluvní společnost jim dluží miliony korun a přestože zálohy na energie hradíme, jsme černí odběratelé.
Spojili jsme se s jinou obcí a právníkem a věc jsme začali ihned řešit. Výpověď zasmluvněné společnosti
muselo schválit zastupitelstvo. Abychom nebyli bez dodávek elektrické energie, využili jsme nabídky
skutečného dodavatele a na dobu jednoho roku s nimi uzavřeli smlouvu. Tato firma na sebe převzala veškeré
případné sankce, které by mohly vyplynout. Ovšem právníci tvrdí, že náš postup je správný. Bohužel plyn nám
dodávala jiná společnost, takže jsme plyn řešili jiným způsobem a nešlo to tak rychle. S plynem jsme k jiné
společnosti přešli až nyní v únoru. Celá záležitost je stále v řešení a uvidíme, jak se věc bude vyvíjet dále. Jistě
o tom slyšelo mnoho z Vás v televizi. No a nám se potvrdilo, že ne vše levné je nejlepší.
Škola i školka se přihlásili do celorepublikové akce Vypouštění balonků Ježíškovi a poté byla pro děti
připravena Mikulášská pohádka, která také nebyla bez problému. Kvůli poruše byla celá obec bez proudu a
pohádka začala bez světel. Díky moderním telefonům, které jsou se světlem, se mohla pohádka uskutečnit. Před
koncem se naštěstí podařilo závadu odstranit a světla se rozsvítila. I přes tyto problémy, byly děti nadšené a o to
větší zážitek to pro ně byl.
Na hasičskou zbrojnici byl dle výběru hasičů namalován sv. Florián – patron hasičů. Malba byla provedena
ručně a nyní už jen zbývá sv. Floriána nasvětlit.
Do knihovny byly nakoupeny další nové knihy, tak aby si mohly vybrat děti i dospělí. Začala větší spolupráce
mezi školou a knihovnou, která spočívá k pravidelných návštěvách knihovny, kde si děti mohou vybrat knihu,
kterou si chtějí přečíst.
Byla dokončena přestavba obecního sálu. Firma předala veškerou dokumentaci pro kolaudaci a byla provedena
závěrečná fakturace. Abychom mohli zkolaudovat stavební část, musela být nejdříve provedena kolaudace
ČOV (čističky odpadních vod). Kolaudace ČOV byla provedena první týden v lednu a poté byla podána žádost
do Fulneku. Tato kolaudace již nebyla tak jednoduchá, jelikož se k ní vyjadřovali hasiči a hygiena. Kontrolní
prohlídka proběhla v lednu a v únoru byl vydán kolaudační souhlas. Dále se musí řešit navýšení jističe, což není
tak jednoduché. Žádost se podávala na začátku listopadu, poté ČEZ vybral firmu, která musí zpracovat
projektovou dokumentaci, dále se musí uzavřít smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene atd.
Také muselo proběhnout školení na obsluhu ČOV, musel se zpracovat provozní řád obecního sálu a spousta
dalších dokumentů.
Již při výstavbě sociálního zázemí jsme zjistili, že omítky v předsálí popraskaly. Bylo tedy nutné omítky
opravit. Když už jsme to dělali, nechali jsme opravit omítky v celém schodišti, včetně stropu, dále
elektroinstalaci a světla.
V prosinci se konalo veřejné zasedání zastupitelstva a jeho hlavními body byly především rozpočet na rok
2016, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování a obecně závazná
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vyhláška, kterou se vydává požární řád obce. Dále se projednávaly příspěvky a dary spolkům, smlouvy o
smlouvě budoucí na pozemky pod místní komunikací atd.
S Regionální poradenskou agenturou byla provedena prohlídka brownfiels – nevyužívané chátrající objekty,
která pro Krajský úřad zpracovává evidenci těchto objektů.
Proběhla tříkrálová sbírka, která měla výtěžek 18 163 Kč. Byla tedy o 4 Kč nižší než v loňském roce.
Dále byla uplatněna reklamace na dveře do bytu, dle zákona byla zveřejněna výroční zpráva o poskytování
informací za rok 2015, uzavřena licenční smlouva s Ochranným svazem autorským, zasláno hlášení o produkci
a nakládání s odpady za rok 2015, připravují se nové internetové stránky, vyjadřovali jsme se k budoucím
stavbám atd. Je toho spousta, ale nemá smysl to tu psát, jelikož by to málokoho zajímalo.
Stále nejsou dořešeny pozemky pod místní komunikací. S některými vlastníky jednáme, ale někteří se ani
neozvali. Pokud nebudeme mít pozemky pod komunikacemi, nebudeme opravovat cesty. Nelze mít stavbu na
cizím pozemku.
Nyní budeme připravovat veřejné zakázky na nové autobusové zastávky a opravu střechy na hasičské zbrojnici
a moštárně.
Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

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

v sobotu 28.5.2016 od 12 – 15 hod.
v sobotu 5.11.2016 od 8 – 11 hod.
Po značných problémech v loňském roce upozorňujeme občany, že o termínech svozu jsou informováni
s dostatečným časovým předstihem a navážet odpad je možné v těchto dnech a hodinách. Svůj odpad musíte
předat pracovníkovi svozové společnosti. Pokud tak neučiníte, může Vám obec dle zákona o obcích uložit
pokutu za znečištění veřejného prostranství, narušení životního prostředí nebo odložení věci mimo vyhrazené
místo, až do výše 200 000 Kč. Prostranství u moštárny bude střeženo více způsoby.
******************************************************************************************

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.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5. daného roku. Sazba poplatku na rok 2016 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 e-mailové adrese obec@kujavy.cz.
Také oznamovací povinnosti lze provádět elektronicky.
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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. Dlužníci z minulých let jsou
předáni Exekutorské kanceláři Nový Jičín a dlužné částky budou navýšeny o náklady Exekutorské
kanceláře.
******************************************************************************************

OZNÁMENÍ
o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Obec Kujavy podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), v y h l a š u j e na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Nový Jičín (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-2/2016-804, že v katastrálním území Kujavy obce
Kujavy bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního
operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 01.04.2016 do 30.09.2016.
Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni
nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice
svých pozemků (§ 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona). Způsob označení hranic pozemků musí být v
souladu s ustanovením § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud
vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad
vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru.
Neoznačují se hranice pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků (§ 62 odst. 1 katastrálního
zákona). Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru
nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování
průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v
nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného
uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel
zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto
zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění
měřických značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí a zdržet se všeho, co by tyto značky
mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou
značku, dopustí se podle § 17a zákona o zeměměřictví porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to
pokutován.

Vyvěšeno také na úřední desce Obecního úřadu.
Jelikož se jedná o zásadní záležitost, rozhodli jsme se zveřejnit tuto informaci také ve zpravodaji.
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Plán akcí roku 2016
Datum

Hodina

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Čt 3.3.2016

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujvy

Pá 18.3.2016

14.00

Výroční členská schůze SPCCH

Kulturní dům

SPCCH Kujavy

So 19.3.2016

14.00

Otvírání Kujavské pohádkové cesty

Před Obecním úřadem

ZŠ a MŠ Kujavy

Čt 28.4.2016

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

Akademie ZŠ Kujavy

Myslivecký sál

ZŠ a MŠ Kujavy

Branný závod pro děti v Jílovci

Chata v Jílovci

MS Niva Kujavy

Hasičská zbrojnice

SDH Kujavy

5.2016
So 5.2016
So 5.2016

14:00

Pá 10.6.2016

Dětský den, kácení máje
Noc kostelů

Čt 23.6.2016

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

So 25.6.2016

14.00

Den obce – MS Niva Kujavy

Hřiště TJ Sokol

MS Niva Kujavy

Fotbalový turnaj v malé kopané

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

So 8.2016

Nohejbalový turnaj

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

So 8.2016

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

Kulturní dům

Obec Kujavy

Myslivecký sál

MS Niva Kujavy

So 16.7.2016

Čt 22.9.2016

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

So 16.10.2016

20.00

Žurfix MS Niva Kujavy

Čt 10.11.2016

15.00

Setkání s jubilanty

Kulturní dům

Obec Kujavy

So 19.11.2016

20.00

Maškarní večírek

Myslivecký sál

TJ Sokol Kujavy

So 19.11.2016

10.00

Vítání občánků

Kulturní dům

Obec Kujavy

So 26.11.2016

17.00

Rozsvícení vánočního stromu

Před Obecním úřadem

Obec Kujavy

Pá 9.12.2016

16.00

Mikulášská pohádka

Kulturní dům

Obec Kujavy

Čt 15.12.2016

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

Pá 16.12.2016

17.00

Adventní koncert

Kostel Sv. Michala

Obec Kujavy

So 17.12.2016

9.00

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Kulturní dům

TJ Sokol Kujavy

So 31.12.2016

9.00

Silvestrovská kopaná

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

So 31.12.2016

17.00

Silvestrovský ohňostroj

Před Obecním úřadem

Obec Kujavy

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

Dovolená
Oznamuje občanům, že od čtvrtka 24.3.2016 do 28.3.2016
bude Obecní úřad z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen.

5

Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Máme za sebou začátek nového kalendářního roku a před sebou mnoho událostí, o kterých Vás chceme
informovat.
Ještě před tím dovolte, abychom se s Vámi podělili o velkou radost. 28. ledna proběhl Pohádkový zápis dětí
do 1. ročníku. Potěšilo nás, že se letos nikdo z předškoláků v mateřské škole nehlásí na jinou školu v okolí. A
dokonce, v rámci otvírání se moderním trendům ve školství, máme zapsaného žáka v domácím vzdělávání.
A teď už ke slíbeným informacím:
Od února opět zahajujeme Školičku nanečisto pro budoucí prvňáčky. Kluci a holky si vyzkouší, co je čeká a
nemine v základní škole - jejich rodiče zjistí, co je potřeba do září ještě dopilovat.
V sobotu 19. března otvíráme díky pomoci ze strany obce a rodičů Pohádkovou cestu Kujavy. Mnozí si jistě
vzpomenou na červnovou oslavu 1. narozenin Strašidýlek z Poodří. Na zmíněné cestě se osobně můžete
s jednotlivými strašidýlky setkat, a nejen to, můžete dokonce navštívit jejich příbytek ve sklepení školy. Pozor
– vstup jen pro odvážné! Věříme, že naši obec navštíví mnoho zvědavců z blízka i daleka.
Strašidelné zážitky tímto ovšem nekončí. V dubnu se uskuteční tradiční Slet čarodějnic a čarodějů na školní
zahradě. Čtvrťáci a páťáci stráví Noc s Andersenem.
A následuje květen. V tomto měsíci se na Školní akademii rozloučíme s páťáky a přivítáme nové prvňáčky.
Letošní loučení a vítání bychom chtěli uskutečnit na Myslivecké 100.
V červnu oslavíme 2. narozeniny našich kamarádů – Strašidýlek z Poodří, a pak nás už čekají zasloužené letní
prázdniny.
Součástí všech akcí bude doprovodný kulturní program, který pro rodiče, příbuzné, obyvatele Kujav a
návštěvníky obce chystají VAŠE NAŠE ratolesti.
Jak jste se dočetli, čeká nás v příštích měsících pohádkové období. Pojďte jej prožít s námi, zapojte se do výše
uvedených akcí - a bude Vám fajn!
A ještě malý školní kvíz pro Vás:
1. Víte, že v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti navštěvují žáci 3. - 5. ročníku každou středu místní
knihovnu?
2. Víte, že ve škole probíhá každé úterý Myslivecký kroužek nebo kroužek Šikovné ruce?
3. Víte, že se každé pondělí trénuje na sále Moderní tanec?
4. Víte, že každý čtvrtek pochodují a čarují s hůlkou Mažoretky?
5. Víte, že se každý pátek vyučuje ve škole hra na klavír či akordeon?
Nevíte? Tak sledujte a čtěte internetové stránky školy a školní vývěsku u místního obchodu.

****************************************************************************************
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Jednotka SDH Kujavy
Tak jako v loňském roce, tak i letos musím znovu upozornit na zákonem danou povinnost majitelů
nemovitosti, nechat si jednou ročně zkontrolovat spalinové cesty (komíny). Zatímco ročně jsou komíny
příčinou okolo tří stovek požáru, vloni vadné komíny způsobily 881 požárů, což v dlouhodobé historii
hasičských statistik nemá obdoby. I my jsme již letos měli jeden výjezd na požár sazí v komíně.
Od 1.1.2016 platí nový zákon o Hasičském záchranném sboru 320/2015 sb., který se zabývá i čištěním,
kontrolou a revizemi spalinových cest. Upozorňuji na §76 b, kde je stanovena pokuta za nedodržení tohoto
zákona až 100 000 Kč. Tak je jen na každém z nás, zda bude dodržovat daný zákon, nebo riskovat pokutu.
§ 76b
Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který
provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 76c
Pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty přihlíží
zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.
Dále od 29.1.2016 platí nová vyhláška č. 34/2016 sb. O čištění, kontrole a revizi spalinových cest, kde v § 4
jsou určeny lhůty kontrol.
§ 4 Lhůty a vzory
(1) Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená
dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví
lhůty kratší.
(2) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
(3) Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Výkon
připojeného

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Činnost
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

spotřebiče paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Čištění spalinové
cesty

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za
rok

Kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za
rok

Čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za
rok
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Vysvětlivky a podmínky
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v
kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a
čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát
ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako
poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát
za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní
spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt
čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu
kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv
do provozu.
8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu
uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se
kontrola a čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje
nejméně jedenkrát za dva roky.
Protože se nám kvapem blíží jaro, upozorňuji na zákaz plošného vypalování suchých travnatých porostů.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav
****************************************************************************************

SPCCH
Je zima a není zima, jen silný vítr fouká do komína. Ze sněhové kalamity zatím nemáme strach, protože ji
vidíme jen v televizních novinách. Svatý Petr si harmonogram počasí neuspořádal, co dole nám tím
udělal, na to se vykašlal.
Krtkové letos nespějí, v zahradách stále něco k snědku shánějí. I květinky na jaro se připravují, své
hlavinky na sluníčko vystrkují. Jaro již klepe na dveře a pro naši pohodu to dobré je.
Výbor SPCCH připravuje výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 18. března 2016 ve 14
hod. v kulturním domě. Zveme všechny členy k hojné účasti.
Tak jako každý rok, tak i letos jsou zajištěny poukazy na rekondiční pobyt. Kdo má zájem, bližší
informace mu podají členové výboru.
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavily své životní jubileum naše členky –
80 let Helena Zemanová
65 let Marie Blahetová z Jílovce
Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
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V kronice je psáno:
Počátek roku 1989 nezačíná zrovna příznivě. Předsedkyně Vlasta Kozelská byla hospitalizována a
vedením výroční členské schůze byla pověřena Erika Poláčková. Nemilé bylo to, že z pozvaných hostů se
nikdo na VČS nedostavil.
Členskou základnu v tomto období tvořilo 40 žen a 7 mužů.
Školení na OV Svazu invalidů v Novém Jičíně, se pravidelně zúčastňovali Milan Šimečka a Ilona
Mrázková. Konaly se porady předsedů organizací, které absolvovala Vlasta Kozelská.
Za poznáním byl uskutečněn zájezd na FLORU Olomouc a navštíven Frenštát pod Radhoštěm.
Poslední rozloučení se konalo s Annou Demlovou, Emilií Satrapovou a Hildegardou Fišerovou.
Vzpomeňme!
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s. - Fotbal
Výsledná tabulka po podzimní části IV. třídy
mužů soutěžní ročník 2015/2016

Výsledná tabulka po podzimní části OS žáků
(1+6) sk. A soutěžní ročník 2015/2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FK Bílov
Tatran Mankovice
Sokol Olbramice
Družstevník Bravinné
FK Tísek B
Družstevník Dĕrné
Sokol Kujavy
Rozkvĕt Heřmanice
Niva Hladké Životice
Tatran Jakubčovice B

22
18
16
15
14
13
11
10
10
6

Tísek
Bravantice
Spálov
Jeseník nad Odrou
Kujavy
Děrné
Velké Albrechtice
Jistebník
Vražné
Jakubčovice

24
21
21
18
18
12
9
3
3
3

Zápasy jarní části IV. třídy mužů soutěžní ročník 2015/2016
Datum
9. 4. 2016
16. 4. 2016
23. 4. 2016
1. 5. 2016
7. 5. 2016
14. 5. 2016
21. 5. 2016
28. 5. 2016
5. 6. 2016

Čas
15:30
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Den
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE

Domácí
Sokol Kujavy
FK Bílov
Sokol Kujavy
Družstevník Bravinné
Sokol Kujavy
Sokol Kujavy
FK Tísek B
Sokol Kujavy
Niva Hladké Životice

-

Hosté
Tatran Jakubčovice B
Sokol Kujavy
Rozkvĕt Heřmanice
Sokol Kujavy
Tatran Mankovice
Družstevník Dĕrné
Sokol Kujavy
Sokol Olbramice
Sokol Kujavy
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Zápasy jarní části OS žáků (1+6) sk. A soutěžního ročníku 2015/2016
Datum
9. 4. 2016
17. 4. 2016
23. 4. 2016
1. 5. 2016
7. 5. 2016
14. 5. 2016
22. 5. 2016
28. 5. 2016
4. 6. 2016

Čas
13:30
10:00
14:00
10:00
14:30
15:00
14:00
15:00
15:00

Den
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO

Domácí
Sokol Kujavy
Jeseník nad Odrou
Sokol Kujavy
Jistebník
Sokol Kujavy
Sokol Kujavy
Spálov
Sokol Kujavy
Jakubčovice

-

Hosté
Tísek
Sokol Kujavy
Bravantice
Sokol Kujavy
Velké Albrechtice
Dĕrné
Sokol Kujavy
Vražné
Sokol Kujavy

Výsledky Vánočního turnaje ve stolním tenise, který se konal 27. 12. 2015
Kategorie mladších dětí:

Kategorie dospělých:

1. Málek Martin
2. Berka Viktor
3. Návrat Jakub

1. Málek Jan
2. Svačina Radek
3. Pospíšil Jiří

Kategorie starších dětí:
1. Kurečka Richard
2. Štekl Michal
3. Bolcek Martin

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

Myslivecký spolek NIVA Kujavy
Protože se nám množí případy lidí procházejících volně se psy, dovoluji si prezentovat část zákona
upravující tento pohyb osob.
ZÁKON č. 449/2001 Sb.
§ 9 odstavec 1/ Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám
působených zvěří a dovolených způsobu lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a
provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti
při obhospodařování pozemků.
§ 14 Myslivecká stráž je oprávněna:
e) Usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti vetší než 200m
od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledující zvěř, pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
jednatel MS NIVA Kujavy
Matušik Radek
*************************************************************************************
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Sdílené nářadí v Kujavách
Určitý druh nářadí potřebujete jen jednou, dvakrát ročně nebo ho potřebujete i častěji, ale nemáte ho kde skladovat.
Tyto myšlenky stojí u nápadu zřídit v Kujavách systém vypůjčování a sdílení pracovního náčiní.
Je pravdou, že drtivá většina domácího náčiní leží po většinu času v kůlně nebo dílně. Přesto se bez něj tu a tam
neobejdeme, ale z ekonomického hlediska není rozumné individuálně investovat do pořizování vlastní sady nářadí.
Petrklíč help nabízí „novátorský“ koncept sdíleného nářadí, který v první řadě bourá onen ostych, jež nám brání
oslovit neznámého souseda, kterého ledva zdravíme, zda by nám na odpoledne půjčil sekačku.
„Díky nadaci VIA a jejího programu na podporu komunit ViabilityNet 2.0, můžeme pro začátek nakoupit nářadí, které
se stane základem pro sdílenou dílnu s vypůjčováním nářadí. V budoucnu zde najdete motorovou pilu, sekačku,
zahradní stolky, štěpkovačku nebo šroubovák, kladivo či kleště,“ vyjmenovává seznam vybraného nářadí Marián
Vorel, který bude Pidi farmě Petrklíč spravovat komunitní dílnu s vypůjčováním a sdílením pracovního náčiní.
Koncept komunitního sdílení je populární už proto, že šetří peníze i „zdroje“ na jejich výrobu. A je příjemné vědět, že
si můžete „svůj“ krumpáč najít na webu týden před chystanou prací na zahradě, rezervovat si jej a vyzvednout v
přesný čas.
Komunitní sdílení prakticky čehokoliv získává v západním světě na významu. V moderních městech jsou lidé zbaveni
sociálního kontaktu, a tak se rádi socializují i tímto sousedským způsobem. Důkazem je i úspěch projektů Freecycle
(sdílení jízdních kol) nebo Collaborative Consumptiom Hub, který nabízí zapůjčování aut a společné cesty vlastním
dopravním prostředkem do práce.
Rezervace nářadí
Marián Vorel, Kujavy 110 –Pidi farma Petrklíč 608 149 798

pidifarma@seznam.cz

Slavnostní otevření proběhne 30.4.2015 v 14:00 v rámci malého festiválku na farmě.
Jste srdečně zváni :)
Placená inzerce:
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