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Vážení občané,
sotva začal nový rok, už máme skoro jaro. Zima
nás potrápila mrazy a účet za topení nás jistě
všechny překvapí. Snad nám zlepší náladu jarní
počasí. Mnozí z Vás se jistě těší, až konečně
budou moci ven - na zahrádky, na procházky
nebo jen tak posedět venku. Smog nás přestane
trápit a budeme si užívat sluníčka. Ani se
nenadáme a jaro je tady.
A co jsme si pro Vás v letošním roce připravili?
Již jsme začali přípravy na výměnu veřejného
osvětlení. Jelikož EU zvažuje zakázat používání
sodíkových svítidel, jsme nuceni použít LED
osvětlení. Již nějakou dobu máme na zkoušku
nainstalovány LED svítidla - jedno na hlavní
komunikaci u bývalého JZD, dále na malé
straně u Obecního úřadu. Jelikož jsou tyto
svítidla nákladná, nechali jsme zpracovat
rozpočet na výměnu těchto svítidel ve třech
etapách. V první etapě musíme vyměnit svítidla
uprostřed obce, protože někdo zničil světlo u
mateřské školy a to nejde opravit, takže se musí
vyměnit celé. Také se zde naskýtá možnost,
výměny všech svítidel najednou. V dnešní době
firmy nabízejí možnost výměnu zafinancovat a
my bychom jim to potom spláceli. Necháme se
překvapit, jakou cestu nakonec zvolíme. Vše
záleží na celkových nákladech.
Další větší akcí letošního roku, bude oprava
místních komunikací. Nejdříve začneme
opravovat „malou stranu“ kolem sesuvu. Další
úseky budeme opravovat postupně, od horního
konce. Délka opravovaných úseků je i zde
závislá na celkových nákladech. V rozpočtu
máme vyhrazenou určitou část finančních
prostředků a uvidíme, jaký úsek za tuto částku

opravíme. Úseky, které neopravíme v letošním
roce, budou opraveny v letech následujících.
Mezi další akce, které bychom chtěli v letošním
roce zrealizovat, je oprava hasičského auta –
Tatry, spočívající v opravě karoserie. Do
rozpočtu jsme také dali opravu střechy na
moštárně, kterou jsme v loňském roce nakonec
nerealizovali, jelikož tato budova by
potřebovala oprav více. Je třeba zvážit využití
této budovy. Nesmíme zapomenout ani na areál
hřiště, kde bychom chtěli opravit lavičky a
parket. I tyto opravy jsme měli v rozpočtu
loňského roku. Bohužel jsme zajištění těchto
oprav nechali na vedení Sokolu, protože jsme
chtěli, aby si je udělali dle svých představ.
Nikdo tyto opravy nezajistil a raději si to
uděláme sami. Na dokončení také čeká oprava
hřbitovní zdi. Tuto částku máme sice
v rozpočtu, ale pan Zajíček je bohužel časově
velmi vytížen. Nechceme jiného zedníka,
protože již realizoval první etapu a s jeho prací
jsme byli velmi spokojeni.
Poslední akcí, která by se měla zrealizovat, ale
stále netuším jak, je oprava elektroinstalace a
topení v budově základní školy. Při revizi
elektroinstalace
nám
byla
doporučena
rekonstrukce elektroinstalace, jelikož současná
je již velmi stará. Tato oprava není vůbec
jednoduchá a my stále zvažujeme možnosti.
Jsme si totiž vědomi, že během letních prázdnin
se oprava nestihne, uzavřít školu nemůžeme a
přestěhovat ji nemáme kam. Budeme muset
přistoupit k postupné opravě, místnost po
místnosti. Také zde jsme závislí na nákladech.
Budova je hodně stará a my nevíme, v jakém
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stavu jsou podlahy, stropy atd. Obec si před lety
nechala zpracovat projekt, který předpokládal
náklady ve výši 15 mil. Kč. Bohužel tyto
prostředky nemáme.
Možná jste si všimli, že ve výčtu
připravovaných akcí se nezmiňuji o dotacích.
Žádné totiž nežádáme. Získávání dotací se
v novém programovacím období hodně
změnilo. Při podání žádosti musíme doložit
různé audity, studie, vše co bychom chtěli
realizovat, musí být na našich pozemcích, na
zpracování žádosti, výběrového řízení a
zajištění dozoru si musíme najímat firmy a to
vše jsou dosti velké náklady. Většina z toho jsou
neuznatelné náklady, tzn. že na ně dotaci
nezískáme a hradíme je z vlastních zdrojů. Když
byly dotace 90%, tak se to vyplatilo, ale nyní
jsou dotace 40 až 60 %, což se nám nevyplatí.

Vše, co jsem uvedla, jsou pouze plány. Může se
stát, že některá akce nebude zrealizována, přesto
pevně doufám, že se nám podaří jich zrealizovat
co nejvíce. Musíme o tu naši vesničku pečovat,
je přeci naše.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné
slunečné jaro a příjemné prožití velikonočních
svátků.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát
příjemné prožití vánočních svátků, veselou
oslavu Silvestra a do Nového roku 2017 pevné
zdraví, hodně spokojenosti a radostných chvil
s Vašimi blízkými a přáteli.
Petra Vojkůvková – starostka obce

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2016 – 2/2017
Jak jsem již informovala v zářijovém zpravodaji, zažádali jsme Správu silnic Moravskoslezského kraje o
umístění dvou odrazových zrcadel. Jedno zrcadlo bude umístěno na křižovatce komunikací na Hladké
Životice a k bytovkám. Umístění druhého zrcadla nám také povolili, ale protože bude sloužit k výjezdu
z místní komunikace na komunikaci z Pustějova, musíme ho umístit na své náklady. Obě zrcadla budou
umístěna po vyřízení příslušných povolení.
Na jednání se svozovou společností OZO Ostrava se řešila budoucnost odpadů. Byli jsme seznámeni se
záměrem ministerstva životního prostředí, které v novele zákona o odpadech navrhuje stanovit výši úhrady
za odpady podle množství komunálního odpadu a tříděného odpadu. Poměr tříděného odpadu musí být větší
než komunálního. Chtějí tak občany donutit třídit. Znovu na Vás apeluji, abyste více třídili. Pokud bude
potřeba, navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad.
Zúčastnila jsem se druhého jednání ve věci výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti naší obce.
Výběrové řízení za nás bude realizovat Moravskoslezský kraj. Celý tento proces bude dokončen až někdy
v roce 2018. Se změnou dopravce by mělo dojít i ke změnám v jízdních řádech. O případných změnách Vás
budu informovat.
K 30.11.2016 jsme se stali členy dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, který byl založen za účelem
získávání dotací na odpadové hospodářství.
Ve čtvrtek 15.12.2016 proběhlo 14. zasedání zastupitelstva, které schválilo rozpočet na rok 2017,
rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020, rozdělení dotací a darů na rok 2017, obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za odpad, který zůstal na rok 2017 ve stejné výši – tj. 450 Kč/osobu/rok a obecně
závaznou vyhlášku o místních poplatcích, která upravuje osvobození a splatnost poplatku za psa, která je
nyní sjednocena se splatností poplatku za odpad, tedy do 31.5. Dále byly schváleny smlouvy na dodávky
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elektrické energie a plynu, dodatky k budoucím kupním smlouvám s Lesy ČR atd. Schváleny a na úřední
desce byly měsíc zveřejněny záměry na prodej dřeva na stojato, které nikdo nechtěl. V diskuzi byla řešena
otázka podomního prodeje a zastupitelé se shodli, že se zákazu podomního prodeje nebrání. Výsledky
projednávání můžete nalézt na webových stránkách obce nebo na Obecním úřadě.
V tomto měsíci byla také dokončena výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici, která se protáhla, jelikož
firma použila jiný materiál, než měla uvedeno ve smlouvě, a tudíž to musela předělat. Dále jsme si na obec
převedli úhradu vodného na kabinách, aby nedocházelo k problémům při akcích pořádaných ostatními
spolky.
Zakoupili jsme asfaltový recyklát, který bychom chtěli použít na opravu komunikací.
Na valné hromadě Regionu Poodří se řešil rozpočet na rok 2017, záměr realizace nových částí cyklostezek,
které ale nepovedou přes náš katastr. Dále vyřazení informačních zastavení z majetku a převedení na obce a
nákup velkoplošného stanu.
Nový rok přinesl do naší republiky ptačí chřipku, která se nám zatím vyhýbá, přesto dostáváme informace,
jak v případě výskytu postupovat. Bližší informace najdete v tomto zpravodaji.
Začátek roku plný výkazů, hlášení atd. A tak jsme odesílali hlášení k čističce odpadních vod, hlášení o
odpadech, tabulky k biologickému odpadu, zprávu o poskytnutí informací, finanční vypořádání atd. Byla
uzavřena smlouva na aktualizaci mapového prohlížeče, který mohou využít také občané. Odkaz je zveřejněn
na našich internetových stránkách. Objednali jsme velkoobjemové kontejnery a revize dětský prvků na hřišti.
Po roce byla dokončena administrace navýšení jističe v kulturním domě.
Tříkrálová sbírka byla z důvodu velkých mrazů o týden přeložena a možná pro to se vybralo o 4 176 Kč více
než v roce 2015.
V únoru proběhla další jednání týkající se zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Bílovecko, Vítkovsko a
Opavsko. I pro tyto oblasti je povinnost provést výběrové řízení a pro snížení nákladů bude tyto výběrové
řízení realizovat Moravskoslezský kraj.
Od Policie ČR, obvodního oddělení Fulnek jsme obdrželi Zprávu o stavu na úseku veřejného pořádku za rok
2016, ze které vyplývá, že počet spáchaných trestných činů oproti předchozím letem klesl a objasněnost
zůstala stejná. Celkový počet přestupků za rok 2016 v naší obci byl 8. Spolupráce s tímto obvodním
oddělením je výborná a policisté si zaslouží pochvalu.
Z OPŽP jsme obdrželi schválené dokumentace závěrečného vyhodnocení provedených akcí. Jedna se týkala
akce „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy“ a druhá „Kujavy –
zabezpečení sesuvu u č.p. 111“. Obě akce splnily podmínky pro vydání závěrečného vyhodnocení a byly
ukončeny. Nyní bude sledována udržitelnost projektů.
Na stavební úřad ve Fulneku byla podána dokumentace pro legalizaci „černé stavby“. V rámci nového
mapování bylo zjištěno, že kůlna u obecního úřadu, která zde stojí mnoho let, není zapsána v katastru
nemovitostí.
Probíhala příprava podkladů na zasedání zastupitelstva. Na programu byla účetní závěrka ZŠ a MŠ Kujavy
za rok 2016 a rozdělení kladného hospodářského výsledku, který se skládal z částky 98 tis. Kč z hlavní
činnosti a z částky 5,5 tis. Kč z vedlejší činnosti. Z důvodu novelizace zákona č. 250/2000 Sb., bylo nutné
schválit návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kujavy, návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ pro roky 2018 – 2019 a
nové zásady vztahů k příspěvkové organizaci. Na základě požadavků byla schválena Obecně závazná
vyhláška o nočním klidu, Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje a záměr pronájmu
obecního pozemku za účelem postavení dvou mobilních garáží. Z obce s rozšířenou působností Bílovec nám
byly zaslány územně analytické podklady, které slouží jako zdroj při plánování rozvoje území a které se
musí schválit. Pro zajištění dopravní obslužnosti byly schváleny smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na
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území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou na dobu 10 let. Na tomto zasedání se také
řešila výměna veřejného osvětlení, které je ve špatném stavu.
Toto je výběr toho důležitého, co se v daném období událo. Pokud Vás zajímá něco dalšího, můžete se
zeptat.
Zpracovala Petra Vojkůvková
***************************************************************************************

Co dělat, když …?
Den před Silvestrem byl v naší obci výpadek elektrické energie. Výpadek jsem nahlásila na poruchovou
linku, celou záležitost jsem urgovala, ale technici bohužel nemohli na závadu přijít. Mnoho občanů mi
volalo a ptali se, proč nejde elektrika. Bohužel se našli i takoví občané, kteří byli nespokojení a dali to
zřetelně najevo. Přitom si musí sami uvědomit, že v takovéto situaci se mají na poruchovou linku obrátit
sami. Tím, že zavolám já, nic neupřednostním a ani nezměním. Vždy je lepší, když si zavoláte sami. Čím víc
lidí volá, tím se situace vyhodnocuje jako urgentní.
Telefonní kontakty: ČEZ poruchy

800 850 860

Plyn poruchy

1239

SmVaK poruchy

800 292 300

Další situací, kdy občané neví, jak postupovat, je např. nesvítí-li veřejné osvětlení, nejde rozhlas, nevyvezou
jim popelnici atd. V naší obci máme 110 svítidel, 180 domů, není v našich silách zjistit, zdali všechna světla
svítí, všem vyvezli popelnice, komu utekl pes atd. Těch záležitostí je hodně. Také vy se musíte podílet na
tom, aby naše obec fungovala. Pokud nám závadu nenahlásíte, nemůžete se potom divit, že světlo nesvítí
nebo popelnice není vyvezená. Tyto závady můžete hlásit na tel. 556 740 023 nebo emailem
obec@kujavy.cz.
***************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Na žádost občanů jsme na prosincovém zasedání zastupitelstva obce vydali novou obecně závaznou
vyhlášku, která mimo jiné upravuje splatnost poplatku za psa. Nově je poplatek za psa splatný do 31.5.
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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Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tyto
termíny:

v sobotu 27.5.2017 od 12 – 15 hod.
v sobotu 4.11.2017 od 8 – 11 hod.
Opět upozorňujeme občany, že navážet odpad je možné v tento den 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.
Dále bychom chtěli občany požádat, aby do velkoobjemových kontejnerů vhazovali pouze odpad, který musí
a který nejde zlikvidovat jiným způsobem. Za podzimní svoz jsme zaplatili cca 75 tis. Kč a bylo odvezeno
95 m3 odpadu. Dle výkazu byly do velkoobjemových kontejnerů vhozeny pneumatiky, železo atd. Přitom
pneumatiky můžete bezplatně odevzdat např. v autoservisu ve Fulneku na křižovatce na Jerlochovice, nebo
v Lubkaru v Jerlochovicích. Bližší informace najdete na www.mzp.cz/cz/odber_pneu nebo www.eltma.cz. A
železo ve sběrně.
Již v roce 2015 jsme za velkoobjemový odpad zaplatili 38 tis. Kč, což je 65 Kč na občana. V loňském roce
to vychází 128 Kč na občana. Budou-li tyto náklady v těchto částkách, budeme muset zvýšit poplatek za
odpad a to by se Vám určitě nelíbilo. Ještě musím zmínit, že jarní svoz jsme měli zdarma, protože
každoročně máme vývoz 36 m3 odpadu zdarma.
***************************************************************************************

Ptačí chřipka
Ptačí chřipka je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a
volně žijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy A. K přenosu nákazy dochází zejména perorálně
prostřednictví trusu, kontaminovaného krmiva a vody. Vakcinace proti nákaze se neprovádí a v současnosti
je i zakázána, protože sledování nákazy je založeno na průkazu specifických protilátek. Postižené hejno
drůbeže se likviduje.
V tomto období Státní veterinární správa výrazně upozorňuje malochovatele drůbeže na nutnost dodržování
opatření biologické bezpečnosti v chovech minimalizujících nebezpečí přenosu nákazy do chovu, která
spočívají v zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do budov. U chovů,
které jsou prováděné ve výběhu, především u chovů vodní drůbeže (husy, kachny, divoké kachny), zamezit
styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky výstavbou zastřešených venkovních voliér a zasíťováním
výběhů. Velmi důležité je zamezit přístupu volně žijících ptáků ke krmení a napájecí vodě podáváním vody
a krmiva drůbeži uvnitř zařízení nebo pod přístřešky. Dále je pak vhodné chovat vodní drůbež oddělené od
hrabavé drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.
Doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a
provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
Je důležité, aby v případě každé podezřelé změny v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a
vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny hlásili chovatelé místně příslušné krajské veterinární správě,
případně obecní úřad. Aktuální informace o místech výskytu ptačí chřipky jsou průběžně zveřejňovány na
webu www.svscr.cz.
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Základní škola a Mateřská škola Kujavy
V následujících řádcích Vás seznámíme s tím, co se děje a bude dít v rámci naší
organizace. Pomalu, ale jistě, se blíží zápisy do základní nebo mateřské školy. Letošní rok je výjimečný
v tom, že MŠMT vyhlásilo nové termíny a nové podmínky pro obě školy.
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční 11. dubna 2017 od 13 hodin. Upozorňujeme zákonné
zástupce na možnost udělení odkladu školní docházky - v tomto případě musí rodiče doložit doporučující
posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis do mateřské školy proběhne 3. května 2017 a bude spojen se dnem otevřených dveří. Novela
školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do
měsíce září 2017dosáhnou pěti let.
Na podzim 2016 jsme se opět zapojili do projektu 72 hodin, tentokrát na téma „Od semínka k rostlině“.
Rodiče našich žáků nám věnovali staré vany, pracovníci obce těmto nádobám dali nový design a teď jsou na
řadě děti, které je v rámci pracovní výchovy osadí zeleninou a květinami. Vany umístíme na školní zahradě,
kde budou nahrazovat dřívější záhony a rovněž zkrášlovat prostředí. Tímto prosíme občany Kujav o
darování neupotřebených sazenic.
A teď malá zmínka o kroužcích, které vyplňují volný čas dětí. Výsledky práce Mažoretek a Moderního tance
znáte z pravidelných vystoupení žáků. Dnes bych se ráda zmínila o činnosti Šikovných rukou pod vedením
paní Lenky Šimečkové a Daniely Čížové Rojíčkové. V úterní odpoledne s chlapci a děvčaty vytvářejí
superoriginální díla. A nejen to - protože jsme vesnická škola, seznamují se děti například s pečením
domácího chleba, které si také prakticky zkoušejí.

Shlédněte pár fotografií z činnosti kroužku:
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V nejbližší době nás čeká velká akce – Dětský maškarní ples, který ZŠ a MŠ Kujavy organizačně sama
zajišťuje ve spolupráci se stálicemi z řad rodičů a za finanční podpory Obce Kujavy. Hostem bude Vendula s
hodinovou taneční show pro děti i dospěláky. Letošní téma je Cirkus. Kdo se nebojí tygrů, medvěda a jiných
je srdečně zván. Více se dozvíte z plakátu nebo pozvánky.
Do konce školního roku proběhne mnoho dalších menších či větších akcí. Pokud se zajímáte o dění ve Vaší
malotřídní školičce, sledujte školní vývěsku u obchodu, informujte se na telefonním čísle 556 720 297 nebo
navštivte webové stránky www.zskujavy.cz.
Mgr. Pavla Rozsypalová, ředitelka
***************************************************************************************

Zpráva o činnosti JSDH Kujavy ve 3. Q 2016
Letošní rok jsme zahájili STK Fordu. Emisemi Ford prošel, na STK byly zjištěny drobné závady, které
nebrání provozu vozidla. (koroze podvozku). Už máme domluvený nástřik spodku vozidla a dutin, pouze
musíme počkat, až bude teplo. Dále jsme odvezli dýchací přístroje na revizi plicních automatik do Ostravy.
15.2.2017 jsme byli povolání k požáru remízku u dálnice. Byl to planý poplach. S blížícím se jarem opět
začne zakázané plošné vypalování staré trávy. Proto znovu upozorňují na zákaz plošného vypalování, a
pokud budete chtít něco spálit, nezapomeňte na ohlášení pálení na telefonní číslo 150.
Za JSDH Kujavy Miroslav Mrázek.
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SDH Kujavy
Nové soutěžní družstvo
V loňském roce ukončila převážná část soutěžního družstva svou dlouholetou, úspěšnou, závodní kariéru.
Čeká nás ve sboru těžký úkol, vybudovat zbrusu nový závodní team. Nabízíme příležitost všem mladým
lidem od 14 let, kteří mají zájem reprezentovat naši obec a náš sbor na hasičských soutěžích, aby
kontaktovali našeho člena Luboše Zemana, buď osobně, nebo telefonicky 777 273 581. Náš sbor
disponujeme špičkovým technickým vybavením (stroj, savice, hadice, proudnice, časomíra atd.) a
zabezpečuje úhradu všech nákladů spojenou s pořízením nejnovějšího sportovního oblečení (tretry, dresy,
bundy, sportovní kalhoty). Časově lze hasičský sport bez problému provozovat s jinými sportovními
aktivitami. I doposud naši někteří členové soutěžního družstva, současně provozovali hasiče i fotbal, resp.
jiný sport. Uvítáme i snahu zájemců, aby oslovili své kamarády z okolních obcí, všechny rádi přivítáme.
Dnešní hasičský sport je ryze komerční záležitosti. Na všech soutěžích získávají nejlepší družstva finanční
odměny, které jsou na konci sezóny rozděleny ve formě praktických dárků mezi všechny členy družstva.
Naší prioritou je vybudování mužského družstva. Nebráníme se však i vzniku družstva žen. Pokud by nebyl
dostatečný zájem, případné zájemkyně rádi zkontaktujeme s hasičkami Hladkých Životic, kde má soutěžní
družstvo žen delší tradici. Věříme, že se nám podaří společně vybudovat nový sportovní team, s novým
ambiciózním záměrem, který naváže na úspěšnou tradici hasičského sportu v Kujavách.
Pořízení nových vycházkových uniforem.
Výbor SDH Kujavy se rozhodl na svém předposledním zasedání k radikální obnově vycházkových
uniforem. Bylo zakoupeno 10 mužských a 3 ženské uniformy. Pořizovací náklady činily 47 960 Kč. Věříme,
že se hasičky i hasiči budou v nových oblecích líbit a budou tak důstojně reprezentovat svůj sbor i celou
Obec Kujavy. V obnově uniforem chceme v příštích létech pokračovat.
Hasičský bál.
Sbor dobrovolných hasičů Kujavy děkuje všem občanům a příznivcům za projevený zájem o Hasičský bál,
který byl podruhé za sebou zcela vyprodán. Věříme, že jste se všichni bavili dobře a těšíme se na Vaši účast
při dalších našich akcích.
Za SDH Kujavy Jaromír Mrázek
***************************************************************************************

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
na území obce
Jak již bylo uvedeno ve zprávě o činnosti, schválilo zastupitelstvo Nařízení o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce.
Možná se ptáte, jaký je rozdíl mezi podomním a pochůzkovým prodejem. Podomní prodej znamená, že
obchodníci chodí dům od domu a nabízí své zboží nebo služby (např. obchodníci s elektřinou). A
pochůzkový prodej je prodej na veřejném prostranství.
Nařízení se nevztahuje na očkování domácích zvířat, sbírky, služeb pro bezpečný provoz komínů a
spotřebičů paliv, roznos pozvánek spolků a školy a takové prodeje zboží a poskytování služeb, které budou
předem nahlášeny na Obecním úřadě.
Nařízení nabývá účinnosti 15.3.2017 a porušení povinností uvedených v nařízení je přestupkem. Navštíví-li
Vás někdo nezvaný, můžete se obrátit na Obecní úřad nebo Policii.
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SPCCH
Za okny ledový vítr duje, zabíjačka v mražáku provokuje, vánoční cukroví už je snězené a teď došlo i na
uzené, uvaříme k němu knedlo-vepřo-zelo a hned bude všem veselo.
Příchod nového roku 2017 jsme přivítali pěkným ohňostrojem a navzájem si popřáli všechno nejlepší,
hlavně zdraví.
Za měsíc jaro už je tady ku prospěchu nás i naší zahrady. Zima i mráz nás potrápil, proto nad došlými
fakturami za topení, úsměv ve tváři nám zkamenil.
My se však nedáme a na jaro toužebně čekáme a pak hurá do hlíny sázet otužilé rostliny. Už teď se nám
sbíhají sliny na vlastnoručně vypěstované vitamíny.
Výbor svazu nelenil a akce pro nás připravil. Připravuje se výroční členská schůze na 7.4.2017 v Kulturním
domě, začátek ve 14 hod. Bude zajištěna kulturní vložka, pohoštění, dárek, bohatá tombola, k tanci a
poslechu bude hrát hudba.
Za kulturou se vypravíme do Divadla Jiřího Myrona na představení „KISS ME, KATY“ (Dej mi pusu,
Katy). Zájezd do Ostravy se koná 27. května 2017.
Připravujeme návštěvu podzimní výstavy ve Věžkách a zhlédnutí okolních pamětihodností. Bližší informace
podáme až před termínem odjezdu, který je 29. září 2017.
V prvním čtvrtletí tohoto roku – 11. února oslavil své 50-tiny Milan Pařenica. Přejeme mu hodně zdraví a
životního elánu do dalších let.
Smutná zpráva přišla 29. ledna, kdy nás navždy opustil Dezidér Grell. Věnujme mu tichou vzpomínku.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
**************************************************************************************

Rozšiřte řady Novojičínských policistů
Novojičínská policie přijímá mladé lidi, kteří mají zájem o smysluplnou a zodpovědnou práci. Hledáme
nové kolegy, kteří se chtějí podílet na zvýšení bezpečnosti regionu.
Svou policejní dráhu zahájíte na obvodním oddělení, tedy u pořádkové policie. Budete zajišťovat veřejný
pořádek, řešit přestupky nebo trestné činy. Také můžete sloužit u dopravní policie a dohlížet na bezpečnost v
silnicím provozu. Záleží ovšem jen na vás, kam se chcete posunout. Po získání praxe můžete nalézt
uplatnění v oborech, o kterých dosud jen sníte, třeba u kynologů nebo u kriminální policie.
Co očekáváme:
Nebudeme zastírat, že jako uchazeči budete muset projít nelehkým výběrovým řízením. Předpokladem je
totiž výborný zdravotní stav a také fyzická a psychická kondice.
Co nabízíme:
V prvé řadě trvalé zaměstnání. Stálý a pravidelný příjem, kariérní růst, šestitýdenní dovolenou. Po určité
odsloužené době ozdravné pobyty. Ale hlavně zajímavou, pestrou, odpovědnou a akční práci.
Co musíte udělat:
Stačí kontaktovat personální pracoviště (lenka.kokesova@pcr.cz, telefon: 974 735 400) a doručit písemnou
žádost o přijetí do služebního poměru. Musíte splňovat také další podmínky, mezi které patří např. dosažené
střední vzdělání s maturitní zkouškou (případně vyšší), občanství České republiky, bezúhonnost a další. Více
naleznete na internetových stránkách: http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceskerepubliky.aspx.
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku 832.162,-Kč, což na první pohled vypadá v porovnání s loňským rokem o dost
méně (o 197.719,-Kč), tento pokles je však způsoben předáním části kolednického území Bruntálska nově vzniklé Charitě sv. Martina, pokud ale
srovnáme výsledky na stejném kolednickém území, zjistíme, že se vykoledovalo dokonce o 51.526,- více než loni! Za tuto štědrost všem dárcům
velice děkujeme! Také všem koledníkům patří velký dík, že se na toto novoroční a letos obzvláště mrazivé, putování s námi vydali.
Vážení spoluobčané, 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 za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
_____________________
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2017:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
2. Psychologická a duchovní podpora v závěru života
3. Zavedení nových informačních technologií ve službách
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://www.odry.charita.cz

11

Hasiči připravili vědomostní soutěž o detektorech – na novém speciálním webu
Od pondělí 20. února 2017 do pátku 31. března 2017 mohou dospělí obyvatelé České republiky odpovídat na zcela novém specializovaném webu České asociace hasičských důstojníků (ČAHD) - na celkem deset
otázek v hasičské vědomostní soutěži s názvem „Detektory v domácnostech“.
Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných plynů v domácnosti a na možnosti
využití detektorů (hlásičů) požáru a detektorů nebezpečných plynů a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Pokud soutěžící odpověď neznají, lze ji při troše brouzdání na internetu nalézt i na hasičských stránkách o
detektorech.
Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze správných odpovědí bude vylosováno celkem 10
výherců, kteří budou o svém úspěchu včas informováni. První tři získají vždy trojici zmiňovaných přístrojů tedy detektor hořlavých plynů, hlásič požáru a detektor oxidu uhelnatého, soutěžící na čtvrtém až desátém
místě po jednom takovém přístroji. Přesná adresa nových specializovaných webových stránek i
s internetovou soutěží je: www.detektory.cahd.cz
Vědomostní soutěž připravila Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK), HZS Olomouckého kraje a Fakultou
bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava. Je součástí dlouhodobé hasičské kampaně, varující před stále
více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu, a
také před vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech.
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje
***************************************************************************************
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