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Vážení občané,
naše obec stále bojuje s množstvím odpadů,
odpadech je každá právnická osoba nebo
především komunálních. Občané málo třídí, a
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž
pokud to tak půjde dále, budeme nuceni začít
činnosti vznikají odpady, považována za
s kontrolami odpadů vyhozených občany.
původce odpadu. Původci odpadu jsou tedy i
Z celkových 153 tun je 102 tun komunálního
živnostníci (kadeřnice, malý obchod, účetní,
odpadu, což je asi 67 %. Návrh zákona říká, že
provozovatel
restaurace
apod.).
Každý
čím více budeme třídit, tím bude nižší poplatek
podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit
za skládkování a tím menší poplatek na občana.
a zajistit likvidaci odpadu, včetně třídění. Pokud
Při výpočtu poplatku za odpady na letošní rok
by podnikatel používal, resp. zneužíval systému
vycházela částka 743 Kč na občana, přesto jsme
obce, může obec takovému původci uložit
zachovali původní částku 450 Kč. Byl by to
pokutu. Bližší informace k tomuto tématu budou
nárůst o 65 % a pro spoustu občanů neúnosné.
uvnitř zpravodaje.
Ale takto to nepůjde pořád, příjmy obce tvoří
V prosinci bude nutné schválit novou vyhlášku
především daně, jiné příjmy nemá. V loňském
roce doplácela obec na vývoz odpadů 160 tis.
týkající se ukládání odpadů, ve které budou
Kč a částka se bude zvedat, pokud bude
uvedena nová stanoviště a také vyhlášku o
schválen návrh zákona a zvedne se poplatek za
poplatku za odpad, ve které bude upraveno
skládkování. Pak se rozvoj obce zastaví a
osvobození, tak aby byli osvobozeni pouze
investovat se bude pouze do odpadů. Je nutné
občané, kteří se v obci skutečně nevyskytují.
učinit všechny možné kroky k tomu, aby se
Zdali bude zvýšen poplatek za odpad, nemohu
množství komunálních odpadů snížili a naopak
v tuto chvíli říct, jelikož se musí provést další
množství tříděného odpadu zvýšilo.
výpočty a především musí rozhodnout
Abychom Vám třídění usnadnili, budeme
zastupitelstvo.
v následujícím období sledovat naplněnost
Opustíme odpady a přejdeme k dalšímu tématu.
kontejnerů na tříděný odpad a podle toho
V předchozím zpravodaji jsem informovala, že
bychom
přidali
nová
sběrná
místa.
bychom měli opravit elektroinstalaci v budově
Předpokládám, že na těchto sběrných místech
základní školy a úřadu. Jelikož je potřeba udělat
budou především kontejnery na plast, protože
výběrové řízení, musí se nejdříve zpracovat
toho se třídí nejvíce. Kontejnery na sklo na
projekt. Na základě toho jsme rozhodli, že tuto
všech místech nebudou. Abychom předešli
akci
necháme na příští rok, tak abychom
komplikacím, budou sběrná místa umístěna na
nenarušili provoz školy.
obecních pozemcích a tam kde je hustší
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásný
zástavba. Realizace této akce je v řádech
podzim, aby nebyl ani suchý ani mokrý, chladný
měsíců, jelikož se nejdříve musí vytipovat nová
ani teplý, prostě tak akorát. A protože dětem
stanoviště, vybudovat zpevněné plochy a dále
začíná nový školní rok, přeji všem dětem
uzavřít smlouva se svozovou společností.
úspěšný vstup do nového školního roku a
Další krok, který budeme muset udělat a který
pevné nervy.
rodičům
měl být udělán již v minulosti, bude kontrola
likvidace odpadů u podnikatelů. Ze zákona o

Petra Vojkůvková – starostka obce
1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2017 – 8/2017
Po více jak půl roce se nám podařilo zlegalizovat stavbu kůlny stojící u budovy obecního úřadu. Přestože zde
stavba stojí od nepaměti, nebyla uvedená v mapách a zjistilo se to při realizaci nového mapování. Takových
případů je ale v naší obci více a mnoho lidí obdrželo výzvu, aby dali mapy do souladu se skutečností.
Začátkem měsíce června jsme nechali provést postřik proti komárům. Počasí vyšlo, takže nám vítr postřik
nerozfoukal. Jediným problémem byli občané. Přestože jsme aplikaci hlásili rozhlasem, našli se občané, kteří
upozornění nerespektovali. Přitom jim tento přípravek mohl způsobit dýchací obtíže.
Byla provedena oprava komunikací, o které jsem již informovala v předcházejícím zpravodaji. Spousta z Vás se
ptala, proč jsme opravili komunikaci k Dejovým a pak až kopec u obecního úřadu. Odpověď je jednoduchá.
Původní rozpočet byl na 3,2 mil. Kč a my jsme vysoutěžili o 50 % nižší částku. Kdybychom zadali další
výběrové řízení v tomtéž roce, mohli by nám napadnout, že dělíme zakázky. Protože už by to byla zakázka
velkého rozsahu a tady výběrové řízení trvá mnohem déle, realizaci výběrového řízení bychom museli zadat
firmě a cesta by letos opravena nebyla. Z tohoto důvodu jsme letos udělali část a příští rok bychom chtěli dodělat
zbytek.
Recyklátem byly opraveny dvě menší komunikace vedoucí k rodinným domům, zbytek recyklátu bylo použito na
opravu „alkoholky“. Původně jsme chtěli nechat opravit ty nejhorší úseky „alkoholky“, ale firma nám to
rozmluvila, jelikož částečné opravy by neměly smysl a cesta by za chvíli byla ve stejném stavu jako nyní.
Budeme se snažit sehnat další recyklát, abychom mohli opravit další část.
Po půl roce byla dořešena změna na dvoutarifní sazbu na TJ a v kulturním domě. V obou budovách jsou bojlery a
přechodem na tzv. „noční proud“ ušetříme náklady na energie.
Proběhla schůzka dopravní komise ve věci umístění dopravních zrcadel u č.p. 34 a č.p. 78. Dopravní komise
nakonec schválila umístění zrcadel dle našeho požadavku s tím, že u č.p. 78 budou umístěna dvě dopravní
zrcadla a náklady na umístění bude hradit obec. S těmito podmínkami jsme nakonec souhlasili, protože se tato
záležitost řeší již od loňského roku a asi by neskončila nikdy. Poté byla zaslána žádost na dopravní policii, která
nakonec také souhlasila. Městský úřad Bílovec, odbor dopravy vydal rozhodnutí o umístění a nyní již čekáme, až
firma zrcadla umístí. Zajímavé bylo, že dopravní policista říkal, že zde se nehody nestávají, tak proč tam chceme
umístit zrcadla a zanedlouho poté se tam dopravní nehoda stala – došlo ke zranění cyklisty, který se leknul
jedoucího traktoru a musel pro něj přiletět vrtulník.
Ve středu 21.6.2017 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, na jehož programu bylo především schválení
účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2016, které vypovídají o hospodaření obce v předcházejícím roku.
Dále byly probírány různé kontroly obce, školy a Regionu Poodří a závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2016.
Byla podána žádost o příspěvek na VPP. Požadovali jsme 6 pracovníků od 1.8.2017. Bohužel úřad práce změnil
metodiku a uchazeči na VPP musí být na úřadě práce minimálně 3 měsíce a poté se mohou zúčastnit výběrového
řízení na VPP. Další problém bylo někoho vybrat. Z místních se vybrat nedá, protože spousta má nějaké
omezení. Proto nám úřad práce poslal uchazeče z okolí. Ti vymýšleli spoustu výmluv, tak jsme se rozhodli, že
pracovníků vezmeme pouze 5. Z těchto důvodu jsme v měsíci srpnu měli pouze 2 VPP, ale od září jich bude 7 a
budou muset dohnat zameškanou údržbu.
S VPP máme také vykonavatele veřejné služby. Tito pracovníci pracují pouze 20 nebo 30 hodin. Nejsou to naši
zaměstnanci a mohou vykonávat pouze práce, které jsou jim přiděleny. Proto s nimi záležitosti obce neřešte.
Na jednání řídícího výboru MAP ORP Bílovec byl schválen Místní akční plán a nyní byl ke schválení předložen
jednotlivým zúčastněným obcím.
Byla dokončena oprava hřbitovní zdi. Zároveň s opravou zdi byly opraveny také boční schody na hřbitov,
srovnán terén a zakoupena nová vývěska.
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Zakoupili jsme novou vývěsní skříňku na parte, která je umístěná u hlavní komunikace před obecním
úřadem. Původní skříňka byla umístěna na málo frekventovaném místě a mnoho lidí si nevšimlo, že je zde
parte umístěno. Nyní můžete parte přinést k nám na obecní úřad a my Vám ho tam umístíme.
V červenci se v knihovně uskutečnila metodická návštěva z knihovny Nový Jičín. Dle metodičky bychom měli
více aktualizovat webové stránky knihovny, v knihovně zveřejnit knihovní řád a ceník a také bychom měli zvážit
možnost wifi v knihovně. Na druhou stranu jsme byli pochváleni za pravidelný nákup nových knih.
Občané nahlásili, že nově opravená místní komunikace byla znečištěná bahnem. Jeden občan si nechal dovést
materiál a auto komunikaci znečistilo. Občan tuto komunikaci neuklidil, tak mu byla zaslána výzva, ve které mu
bylo sděleno, že porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích, dále se dopustil přestupku znečištění
veřejného prostranství a poškozování cizí věci. Děkuji občanům, kteří tuto záležitost nahlásili, protože jedině tak
nám opravená komunikace dlouho vydrží.
Další výzvy byly zaslány těm občanům, kteří po realizaci vodovodní přípojky nedali komunikace do původního
stavu, neudržují svůj pozemek nebo mají volně pobíhajícího psa.
V budově obecního úřadu jsme provedli měření vlhkosti a výsledek byl více jak 20 % vlhkosti. Firma nám
nabídla přístroj na odvlhčení, který by nám na nějakou dobu zapůjčila zdarma, a poté bychom si přístroj mohli
zakoupit. Tato nabídka je velmi zajímavá, ale vše musíme náležitě zvážit.
Byla dokončena výměna veřejného osvětlení a rozvaděčů. Výložníky se neměnily, protože ty naše jsou sice
rezavé, ale v dobrém stavu a také proto, že v mnoha obcích už ČEZ vyzývá k umístění kabelů do země a
umístnění osvětlení na sloupy obce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že výměna výložníků by byla mrháním
peněz a pokud by to bylo nutné, může se provést jindy.
Jelikož nám v letošním roce končí smlouvy na dodávku energií. Připravuje se také výběrové řízení na tyto
dodávky. Protože s přechodem na nové dodavatele máme již jednu špatnou zkušenost, nebude to nic
jednoduchého. Nabídek přichází spousta, ale pro nás už cena není nejdůležitější, mnohem důležitější je kvalita,
zkušenosti a schopnost reagovat na naše požadavky.
Zpracovala Petra Vojkůvková
***************************************************************************************

VÝZVA K NAPOJENÍ NEMOVITOSTI NA VODOVOD
Některým z Vás byly v průběhu srpna zasílány dopisy, ve kterých jsem Vás vyzývala k připojení na vodovod.
V obci vody ubývá, a tak se Vám může kdykoli stát, že ve studni dojde voda. Výzvy se týkaly nemovitostí kolem
hlavní komunikace, ale také kolem komunikace místní.
Výzvy jsem zasílala, protože obec by chtěla v příštím roce pokračovat v opravě místních komunikací a také
Správa silnic Moravskoslezského kraje, která zajišťuje správu hlavní komunikace vedoucí přes naši obec,
zvažuje v následujících letech opravu. Opravy by měla spočívat v položení nového povrchu. Po opravě
komunikace nebude obec, ani SSMSK vydávat souhlasy s napojením vodovodní přípojky, jelikož by byl narušen
souvislý povrch.
Připomínám, že je nutné nechat si zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit si příslušné stavební povolení,
které může trvat i několik měsíců. SmVaK Vás také ihned nepřipojí, jelikož od listopadu do dubna přípojky
nerealizují.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN PRO
PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ NA
ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Rozhodli jste se podnikat a nevíte, jak naložit s odpadem, který vzniká při Vaší podnikatelské činnosti?
Pokud jste živnostník a podnikáte, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a
řádně nakládat i s ostatním odpadem.
O jakém odpadu je řeč?
Jedná se o „běžný“ odpad. V příloze vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů je zařazen do kategorie č. 20 –
komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku,
plasty, sklo a ostatní specifické druhy odpadů vznikající při činnosti podnikatele či živnostníka.
Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?
Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k
podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.
Co z výše uvedeného vyplývá?
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do
přistavených „barevných“ kontejnerů, které slouží pro občany obce. Každý podnikatel musí sám na své náklady
zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo
zneškodnění. Pokud by podnikatel používal, resp. zneužíval systému obce, obec může takovému původci uložit
pokutu. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.
V případě, že produkce odpadu přesahuje 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za
kalendářní rok, je původce zároveň povinen posílat hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto hlášení se
posílá do 15. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
Co má tedy podnikatel udělat?
•

Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu podle
zákona o odpadech.

•

S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si
nádoby zajistíte sami.

•

Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování
jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit
samostatnou nádobu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i
smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání mohou dosáhnout až 300 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat.
Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného obcí.
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Činnost JSDH Kujavy
V minulém období jsme měli dva výjezdy. První byl 23.4.2017, kdy byl nahlášen spadlý strom přes cestu ve
směru z Kujav na Pohořílky. Protože na cestě již žádný strom nebyl, byl tento výjezd zařazen mezi plané
poplachy. Druhý výjezd byl 5.5.2017. Jednalo se o technickou pomoc, kdy na cestě mezi Kujavami a
Pohořílkami někomu spadly z vlečky tři balíky sena a seno zůstalo na vozovce. Naše jednotka pomohla hasičům
HZS MSK z Bílovce seno odstranit z cesty.
7.7.2017 jsme byli povoláni k záchraně prasnice, která spadla do žumpy. Na tento zásah jsme bohužel nevyjeli,
protože nikdo z členů jednotky nepřišel.
Za JSDH Kujavy Miroslav Mrázek
******************************************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Prázdniny uběhly jako voda a my Vám přinášíme informace ohledně nového školního
roku 2017/2018.
Pro žáky základní školy je nachystáno několik novinek. První z nich je posunutí začátku vyučování na 8.00
hodin. Vzhledem k tomu, že začalo povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly do 31. srpna 2017
pěti let, sjednotili jsme začátek docházky do mateřské školy a základní školy na osmou hodinu.
Další novinkou jsou aktivity pro žáky v rámci ŠABLON. Tyto mají za cíl rozvíjet u dětí čtenářskou
gramotnost, logiku a pomáhat dětem s problémy při učení. Přínosem budou i pro rodiče žáků, kterým
zprostředkujeme setkání s odborníky z různých oblastí, které souvisí s výchovou a vzděláváním. Ze
získaných financí rovněž rozšíříme vybavení školy.
Chceme pokračovat v činnosti zaběhlých kroužků - podmínkou je zájem ze strany dětí a rodičů. Kroužky
povedou stejní vedoucí. Jediná změna nastala ve vedení Mažoretek - v červenci ukončila pracovní poměr
paní učitelka Iva Kudělová, a tak Mažoretky povede nová obyvatelka Kujav – p. Michaela Fejerčáková,
která získala jako mažoretka nejeden titul Mistryně ČR a tituly na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Organizace výuky:
I. třída

1. + 2. ročník

II. třída

3. + 4. + 5. ročník

Časy zvonění:
8:00 - 8:45

1. hodina

10:45 - 10:55

přestávka

8:45 - 8:55

přestávka

10:55 - 11:40

4. hodina

8:55 - 9:40

2. hodina

11:40 - 11:50

přestávka

9:40 - 10:00

velká přestávka

11:50 - 12:35

5. hodina

10:00 - 10:45

3. hodina

Číslo účtu pro požadované platby:

Informace ze strany školy:

86- 6357450247/0100

web: www.zskujavy.cz
prostřednictvím e-mailů pro rodiče
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Na děti z mateřské školy čeká také několik novinek. Hned první den
dostanou dárky na uvítanou, které nám věnovala jedna pražská společnost.
Výchovně vzdělávacím procesem bude děti nadále provázet oblíbená
pohádková postavička krtečka. Nový Školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání má název Krteček v pohádkách. Prostřednictvím čtyř
známých pohádek děti provede čtyřmi ročními obdobími.
V mateřské škole bude celý školní rok 2017/2018 probíhat nový projekt „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Projekt rozvíjí nejen pohybové
schopnosti, ale i poznání v rámci netradičních činností. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale
také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Je rozdělen na tři
stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií. Každé dítě dostane sešit, do kterého si
bude zaznamenávat své úspěchy pomocí samolepek. Po úspěšném dokončení a splnění všech úkolů, dostane
každý účastník diplom a odměnu.
Děkujeme všem rodičům, kteří zapsali děti do naší školy.
V současnosti máme tuto naplněnost:
mateřská škola

19 dětí

základní škola

25 žáků.

Mgr. Pavla Rozsypalová, ředitelka školy
***************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s.
V červenci a srpnu se na hřišti Sokolu Kujavy uskutečnily dvě sportovní akce. Dne 15. července 2017 se
uskutečnil turnaj v malé kopané za účasti osmi týmů. Po mnoha letech vyhrál tým domácích z Kujav. Druhé
místo obsadil tým ze Slavoje Butovice.
Dne 5. srpna byl uspořádán turnaj v nohejbalu. Opět se přihlásilo 8. týmů z okolí Fulneku. Vítězem se stal
tým s podivným názvem „FC nám se nechce“, který ve finále porazil tým SNB (Svačina, Návrat a Blaheta).
Dne 20. srpna začala nová sezóna 2017/2018 v mistrovských zápasech v kopané. Soutěž je rozdělena už jen
po jedné skupině v každé třídě. Mnoho soupeřů ukončilo činnost z důvodu nedostatků hráčů. Také u nás už
nebudou reprezentovat naší obec žáci. Aktivní hráči pokračují v Bílovci, Fulneku a Studénce. Pokud se naší
malí Kujaváci nebudou věnovat počítačům a budou chtít sportovat, můžeme družstvo přípravky obnovit.
Muži mají tento rozpis zápasů:
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

20.08.2017
26.08.2017
02.09.2017
09.09.2017
17.09.2017
24.09.2017
30.09.2017
07.10.2017
14.10.2017
22.10.2017
28.10.2017

17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00

Jistebník
Kujavy
Mankovice
Kujavy
Straník
Bravinné
Kujavy
Nová Horka
Kujavy
Fulnek B
Kujavy

-

Kujavy
Lubina
Kujavy
Lubojaty
Kujavy
Kujavy
Bernartice
Kujavy
Heřmanice
Kujavy (hraje se v Děrném)
Hostašovice

Za TJ Sokol Kujavy Dominik Gontkovič, předseda
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Hasičská soutěž v Kujavách byla opět největší v Moravskoslezském kraji.
V sobotu 12.8. ve 14:15 hodin započalo, startem domácího družstva na hřišti TJ, hasičské šílenství. Začali jsme
tradičně Memoriálem Arnošta Slezáka a Pohárem starostky obce. Přihlašovací klíč byl letos pro soutěžící podstatně
zpřísněn. Družstva se musela zaregistrovat a uhradit startovné minimálně 14 dnů před termínem soutěže. Zájem
družstev i tak převýšil náš předem určený maximální počet. Byli jsme nuceni některým družstvům oznámit, že letos
v Kujavách ve startovní listině na ně místo prostě nezbylo. Domácí SDH Kujavy letos vyslal do soutěže 2 družstva
mužů. Se startovním číslem 1 se na trať vydali naši noví, mladí hasiči ve složení Viktor Berka, Richard Kurečka,
Lukáš Zajíček a Michal Dresler. Vzhledem k zranění některých členů, dovolené a kolizi s fotbalovými povinnostmi,
museli družstvo narychlo doplnit zkušenější matadoři Martin Mrázek, Luboš Zeman a Jaromír Mrázek. Požární útok
začal velice rozvážnou nálivkou, v desáté vteřině však strojník poslal nekompromisně vodu do hadic a jen malinký
kousek štěstí scházel ke krásnému výsledku. Lukáš Zajíček shazuje terč v čase 17,73, Michal Dresler poznává, po
dvou zaběhnutých útocích na tréninku, záludnost správného zákleku. Je doslova převržen tlakem vody a po úspěšném
boji s proudnici sráží válec terče v čase 27,43. Všem přítomným je jasné, že postup na noční soutěž je pro letošní rok
v háji.
Jako pátí si soutěžní dráhu podmanili naši veteráni, kteří bohužel do puntíku zopakovali nezdar mladých na levém
proudu, pouze s výjimkou, že terč vůbec neshodili. Ambice na postup nebyly žádné, šlo pouze
o recesi, věkový průměr družstva 50 let hovoří za vše.
Denní soutěž si podmaňuji časem 16,33 ženy ze Špiček a časem 13,88 hasiči z Větřkovic. Do noční soutěže postoupilo
z denní soutěže 50 nejlepších týmu. Družstva si odvezla v ČR rekordní částku 100 000 Kč. Z největší odměny se po
zásluze radovali ženy z opavských Bolatic za čas 17,01 a muži ze slovenského Stupného, kteří zdolali trať v čase
14,21.
Ceny nejlepším letos poprvé v noci předával generální ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny Ing. Josef Kubeš,
mimochodem bývalý vynikající atlet – koulař. Byl úrovni naší soutěže doslova nadšen a považuje ji jako nejlepší
pohárovou soutěž v ČR. S nadsázkou konstatoval, že závěrečný vyhodnocovací ceremoniál předčil MS v atletice, kde
byl týden osobně přítomen.
Jako každoročně jsme si v přípravě a organizaci všichni sáhli až na pomyslné dno, chvíli jsme propadli
i zoufalství. To, když nám páteční, večerní vichřice rozházela a někdy i nezvratně poškodila ukotvené přístřešky.
Všichni jsme však našli v sobě znovu nesmírnou vůli, a ještě s větším odhodláním areál připravili. Dalším velkým
povzbuzením pro nás byla skutečnost, že se během odpoledne, večera i noci přišla alespoň na chvíli podívat a také
něco utratit, velká část našich spoluobčanů. Moc si toho vážíme a děkujeme.
K úplné dokonalosti soutěže nám schází snad jediné, kvalitní trávník na hrací ploše. Na naše hřiště se postupně stěhují
snad všichni krtci z Kujav, kteří hrací plochu doslova devastují. Jak hluboce jsme se mýlili v předcházejících létech, že
už to horší být nemůže.
Děkujeme Všem, kteří nám byli jakkoli nápomocni při zabezpečení celé akce, zejména těm našim zkušenějším členům
a spoluobčanům, kteří svým příkladem ukázali, že když se jde na věc s fortelem a nadšením, tak se dílo musí podařit.
Vydržet na nohou od poledne nepřetržitě do třetí hodiny ranní není úplně sranda.
Považujeme za nezbytné poděkovat i našim mlaďochům, kteří se soutěže zúčastnili. Vydrželi, bojovali a vyloženě
nezklamali. Teprve další období ukáže, jestli je hasičský sport, resp. požární útok oslovil a budou se mu nadále
věnovat. Podmínky od sboru mají v porovnání s ostatními hasiči z okolí nadstandardní. Požární útok hodně bolí,
vyžaduje neskutečné úsilí, obrovskou disciplínu, a hlavně spolehlivost jeden na druhého. Konkurence mezi družstvy je
obrovská a první dílčí výsledky se dosahují nejdříve po dvou až tří létech poctivého tréninku.
Výstižným titulkem „Hasiči bojovali jako o život“ odprezentoval naši soutěž rovněž Novojičínský deník.

Sponzoři akce: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Sklenářství Jiří Návrat, VVM - IPSO Fulnek, s.r.o.,
Jaromír Mrázek – Grand pojištění, Nordic Steel, s.r.o. Fulnek, Miroslav Štekl – SHR, Obec Kujavy,
BV – Technika, a.s., Mgr. Iva Mročková Stachovice, MNET Studénka, s.r.o., Autodoprava Rostislav
Dresler.
Za SDH Kujavy Jaromír Mrázek
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli
zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol
spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může
provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle
kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného
ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy
reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení
revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a
nečistot 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 oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se
spolehnout na odborníky.
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Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

Činnost

čištění spalinové cesty
kontrola spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné
kapalné
celoroční provoz

sezónní provoz

celoroční
provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

sezónní provoz

1 x za rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok
1 x za rok

nad 50 kW

2 x za rok
1 x za rok
1 x za rok
čištění a kontrola spal. cesty
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v
kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. 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.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

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

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem
Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich dětí, je potřeba jim opět
připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po prázdninách se děti budou pohybovat
jako chodci v silničním provozu častěji, ať už při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen na
návštěvu ke kamarádům.
Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy, kdy je budou doprovázet rodiče a učit je zásady
bezpečného chování a správného řešení dopravních situací. V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu.
Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody či nadchody,
ideálně stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na možná nebezpečí.
Pečlivě dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přecházení pozemní
komunikace:
-

Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po celou dobu přecházení.
Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se tak, že nás řidič vidí a zastaví.
9

-

Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších nebo při
telefonování.
Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí
červená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se zpět.
Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás mohou přehlédnout.
Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až vozidlo opravdu
zastaví.
Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných místech nejkratší cestou přes silnici, to
znamená kolmo k její ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné při přecházení
správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy se zapnutou
„houkačkou“, mají vždy přednost, stejně tak má přednost před chodci tramvaj, i když je chodec na přechodu.
Důležitou zásadou bezpečného pohybu
v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a
být viděn. Oblékejte proto své děti do
pestrého oblečení a svršků opatřených
reflexními prvky. Ty by měly být i na
aktovkách a batozích.
Udělejte tedy maximum pro bezpečnost
svých dětí v dopravě a předejte jim základní
informace o bezpečném chování a správném
řešení dopravních situací. Dopravní výchova
by neměla začít až ve škole, ale již doma.
Také policisté budou na začátku školního
roku připraveni. Stejně jako v předchozích
letech, také letos proběhne celorepubliková
dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Policisté budou na vybraných
stanovištích na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení dohlížet na dodržování pravidel pro
přecházení pozemních komunikací a také komunikovat na toto téma zejména s chodci školou povinnými. Už
4. září od 7:00 do 8:00 hodin se budete moci setkat s policisty v rámci této akce např. na přechodu pro
chodce u ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce.
por. Bc. Kateřina Kubzová
komisař oddělení tisku a prevence
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje

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

Kalendáře na rok 2018
Také v letošním roce jsme se rozhodli zakoupit občanům kalendáře.
Kalendáře by měly být roznášeny v listopadu letošního roku. Občané,
kteří budou mít malé schránky, bude do schránky vložena pouze
informace, že si kalendář mohou vyzvednout na Obecním úřadě
v Kujavách.
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Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tento termín:

v sobotu 4.11.2017 od 8 – 11 hod.
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.
Dále bychom chtěli občany požádat, aby do velkoobjemových kontejnerů vhazovali pouze odpad, který musí a který
nejde zlikvidovat jiným způsobem. Při jarním svozu bylo odvezeno 71 m3 a na podzimní svoz zbývají 2 m3, které
máme zdarma. To co bude navíc, se musí zaplatit. Množství velkoobjemových odpadů roste s počtem prodaných
domů v obci. Noví majitelé si domy vyklízejí a nám rostou náklady. Ale s tím bohužel nic nenaděláme.

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

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
Kandidátní listinu pro parlamentní volby, které se budou konat 20. a 21. října, podalo moravskoslezskému
krajskému úřadu 18 politických stran a 7 hnutí.
Volby se konají v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.
Volební místnost bude v předsálí v Kulturním domě.
***************************************************************************************
Placená inzerce:
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