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Vážení občané,
do rukou se Vám dostalo druhé vydání letošního
zpravodaje a já se vrátím do měsíce května, protože
bych chtěla někomu poděkovat. A komu? To se
dozvíte, až si to přečtete.
Ve čtvrtek 19.5.2016 se v kulturním domě konala
pohádka „Jak bylo čertům v pekle zima“. Přestože
jsme o této pohádce informovali rozhlasem, diváků
přišlo málo. Což si myslím, že bylo škoda. Pohádka
byla velmi pěkná a zábavná. Smáli se jak děti, tak i
dospělí. Chvíli jsme byli v pekle, na zámku, u
rybníka, u chaloupky, ve škole. Neustále se něco
měnilo. Ať už kostýmy nebo kulisy. Určitě to
nebylo snadné, ale všichni to zvládli na výbornou.
Zaslouží obrovskou pochvalu, protože vše nacvičit
muselo být velmi náročné. Někteří měli i dvojrole a
zvládli to jak opravdoví herci. A kdo že nám tu
pohádku hrál? Nebyla to žádná divadelní
společnost, ani herci. Byly to naše děti – děti ze 3.,
4. a 5. třídy. Pohádku nacvičily během volných chvil
ve škole. Jmenovitě: Vašík Bajgar, Liborek Bělíček,
Vendy Beránková, Jeník Číž, Kryštof Kurečka,
Kája Pavlíková, Bája Šimonová, Paťulka
Vojkůvková, Adélka Vorlická, Eliška Vorlická,
Nelča Vorlická a Kristýnka Wilčková. A nesmím
zapomenout na nejdůležitější osobu, bez které by
pohádka nebyla. Je to naše paní učitelka Ivanka
Kudělová. Za odměnu měly děti slíbený výlet, který
se odvíjel od vybraného dobrovolného vstupného.
Jelikož se vybralo cca 2.480 Kč, vybraly si děti výlet
do Zoo Ostrava. Pohádka měla úspěch a děti chtějí
hrát dál, tak se pokusíme nabídnout představení i
ostatním školám. Děti děkuji Vám za to, že tak
krásně reprezentujete naši školu a zároveň i tu naši
vesničku.

V nedávné době jsem četla článek, který se zabýval
malotřídkami a protože se mi líbil, pověsila jsem ho
na nástěnku ve škole. Přesně se ten článek jmenoval
„Malotřídky jsou otloukánci, ale často předčí i velké
školy“. Píše se v něm, že děti z malotřídek jsou na
tom lépe než děti z větších škol, i když malotřídky
dostávají peněz méně. Výuka je individuálnější a
děti lépe pracují v kolektivu. Není to o vybavení
školy. Největší zásluhu na tom, jaká škola je, mají
učitelé a ředitel (v našem případě ředitelka). Naše
škola se také hledala, ale myslím si, že nyní se
konečně našla. Máme paní ředitelku, kterou práce
baví a nebere ji jako „práci“. Dělá to pro děti. Paní
ředitelka má k ruce dvě paní učitelky, které ji vždy
podpoří a neustále vymýšlejí nějaké akce pro děti.
Jak jistě víte, změny nastaly s nástupem paní
učitelky Ivanky. Všechny tři – paní ředitelka Mgr.
Rozsypalová, paní učitelka Martina a paní učitelka
Ivanka se naladily na stejnou notu a utvořily silný
kolektiv. Snaží se stále něco vymýšlet, ať už je to
účast na soutěžích, vystoupení nebo jiné vzdělávací
aktivity. Je toho spousta. Jedna z nich mi řekla, že
pokud přežijí květen, přežijí vše. A ony ho nejen
přežily, ale zvládly ho na výbornou. Prázdniny
budou mít opravdu zasloužené.
Přeji nejenom dětem, paním učitelkám, ale i
ostatním občanům krásné léto, strávené někde u
vody nebo ve stínku. Pokud Vám zbyde nějaká
hodinka času, projděte si naši pohádkovou trasu,
která Vás provede celou obcí a ukáže Vám, jak je ta
naše obec krásná.

Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2016 – 5/2016
Na začátku měsíce března se konalo první zasedání zastupitelstva tohoto roku. Hlavním bodem zasedání bylo
schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kujavy, jejíž hospodaření za rok 2015 skončilo ziskem z hlavní činnosti ve
výši 67 021,69 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 5 500,- Kč. Dále byl schválen záměr pachtu
pozemků vedle hřiště, dílčí revize Strategického rozvojového plánu obce Kujavy, atd.
Dále bylo předloženo závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu
v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění“. Dále byla do kulturního domu nainstalována zabezpečovací
signalizace, bylo provedeno výběrové řízení na kácení stromu u č.p. 81, zpracovány geometrické plány k dělení
pozemků nacházejících se pod místní komunikací, uzavřena smlouva na zajištění odběrů a rozborů odpadních
vod ČOV kulturního domu. Ministerstvo vnitra nám posoudilo obecně závazné vyhlášky schválené v prosinci
a výsledkem je, že jsou v pořádku a dle zákonů.
Byly také zpracovány geometrické plány na odkup pozemků pod místními komunikacemi s Lesy ČR a nyní
čekáme na zpracování znaleckého posudku na trvalé odnětí.
V dubnu nám Katastrální úřad oznámil, že je v naší obci zahájena obnova katastrálního operátu novým
mapováním, což znamená, že si vlastníci musí vyznačit své hranice.
Úřad práce nám schválil žádost na VPP pracovníky. Od května mělo nastoupit 5 pracovníků, ale není to snadné.
Obsadili jsme 4 místa a jedno místo je pořád volné. Nemáme totiž vhodného uchazeče, někteří odmítli nastoupit,
jiní zase mají zdravotní omezení. Takže pořád čekáme, až se nový uchazeč objeví.
Vlastníkovi pozemku, který známe jako „hnojiště“ byla zaslána výzva s upozorněním, že se na jeho pozemku
nachází skládka. Jelikož vlastník pozemku tuto skládku nezaložil, bude muset tuto skládku řešit obec se
souhlasem vlastníka. Než obec najde finanční prostředky, byl vlastník požádán, aby zamezil přístupu k této
skládce. Jelikož se skládka nachází na kraji katastru obce, nebude snadné zamezit rozrůstání skládky.
Na žádost občanů byl Správě silnic Moravskoslezského kraje zaslán dopis, ve kterém byli informováni o
havarijním stavu propustě naproti č.p. 5. Odpověď jsme stále neobdrželi.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl kontrolu hospodaření za rok 2015, a přestože se požadavky
kontrolního orgánu zvyšují, skončila kontrola bez závad.
Koncem měsíce dubna se konalo další zasedání zastupitelstva obce. Bylo schváleno 8 kupních smluv na části
pozemků pod komunikací, což je pro nás důležité, protože pokud to takto půjde i nadále, budeme moci časem
opravit komunikace.
Spolu s paní ředitelkou se zúčastnili jednání ke zpracování Místního akčního plánu vzdělávání. Po zpracování
tohoto plánu bude možné žádat dotace.
V květnu bylo na Státní fond životního prostředí zasláno závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické
náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy“.
Řídící výbor SFŽP schválil finální postup při zohledňování a možném vyplácení tzv. navýšení dotace. Což pro
nás znamená, že bychom ještě dodatečně mohli získat nějaké finanční prostředky k projektu Snížení energetické
náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění a k projektu Snížení energetické
náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci.
Valná hromada ASOMPO a.s. se zabývala hospodařením společnosti a také budoucnosti. Stále se řeší
skládkování od roku 2020 a také co se společností. Už nyní se společnost zabývá také výrobou elektřiny, nebo
také sušením a prodejem dřeva.
Je toho mnohem více, ale to bych popsala další dvě strany. Pokud Vás něco zajímá, můžete se zeptat.
Zpracovala Petra Vojkůvková
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Nabídky
v březnovém vydání zpravodaje jsme Vám
nabídli níže uvedené příležitosti. Jelikož se o ně
nikdo nepřihlásil, zveřejňuji je znovu.
1. Kronikář - kronikář je zaměstnán na
dohodu, dostává jedenkrát ročně odměnu a musí mít
dobrou znalost českého jazyka.
2. Česká pošta nabízí, že poštu může
provozovat např. částečný invalidní důchodce, nebo
maminka na mateřské dovolené, 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.

3. Člen volební komise voleb do zastupitelstva
kraje a senátu - 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 delegováni
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.

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

Plán akcí od června do srpna 2016
Datum
So 4.6.2016

Hodina
14:00

Pá 10.6.2016

Název akce
Kácení máje a oslava narozenin
strašidýlek z Poodří
Noc kostelů

Místo konání

Pořadatel

Hřiště u has. zbrojnice
Kostel sv. Michala

SDH Kujavy
ZŠ a MŠ Kujavy
Římskokatolická farnost

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

So 16.7.2016

Fotbalový turnaj v malé kopané

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

So 6.8.2016

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

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

Poplatky za odpad a psa
Poplatek ze psa byl splatný do 31.3.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5.
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona o místních poplatcích. Vymáhat tyto nedoplatky
může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu
nebo soudního exekutora. Naše obec spolupracuje s Exekutorskou kanceláří z Nového Jičína.
****************************************************************************************

Oznámení Obecního úřadu
Z důvodu realizace nového mapování intravilánu obce Kujavy se budou stávat případy, kdy bude obecní úřad
uzavřen. Pokud budete potřebovat obecní úřad navštívit, ujistěte se, že je otevřen.
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Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Dovolte, abychom Vás opět informovali o dění v naší škole.
Nejprve se vraťme v čase, a to konkrétně do března 2016, kdy škola ve spolupráci s obcí a rodiči otevřela
Pohádkovou cestu Kujavy. Jedná se o dlouhodobý projekt pod vedením paní učitelky Ivy Kudělové. Jeho snahou
je prezentovat tuto vesnici v širokém okolí. Možná jste zaregistrovali, že jsme byli dokonce dvakrát uveřejněni
v Novojičínském deníku. Tak ať se projektu daří! 1. pohádková cesta bude ukončena a vyhodnocena 4. června
v rámci Kácení máje – tímto jsme zároveň zahájili spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů. A tak to má
být, škola je tu pro Vás. S novým ročníkem pozměníme tajenku a Vy se můžete opět projít zdejší krajinou.

Slavnostní otevření Pohádkové cesta Kujavy 19. března 2016
V květnu se konala tradiční Školní akademie. Původně měla být tato akce uspořádána na Myslivecké 100, ale
protože máme od obce k dispozici zrenovovaný Kulturní dům, uspořádali jsme ji zde.

A jak už to v životě chodí, něco končí – něco začíná……
Slavnostně, se vší parádou, jsme se rozloučili s našimi páťáky:
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Karolínou Pavlíkovou
Kristinou Wilčkovou
Liborem Bělíčkem
Adélou Vorlickou – poslední jmenovaná úspěšně složila zkoušky na Gymnázium Mikuláše
Koperníka v Bílovci, kde bude pokračovat ve školní docházce.

Tablo těchto žáků si můžete prohlédnout na školní vývěsce u obchodu. My, učitelky, jim přejeme v nové škole
hodně úspěchů a věříme, že na nás nezapomenou.
V novém školním roce 2016/2017 přivítáme v 1. ročníku tyto nové žáky:

Adélu Kleinovou
Nikolu Gregorovou
Julii Čížovou
Anetu Krejčířovou
Karolínu Bereczovou
Michaelu Klevarovou
Terezu Báčovou
Robina Wrzyszcze
+ 2 děti čekají na předčasné zaškolení, o kterém bude rozhodnuto během června
Pro děti nebude základní škola úplnou novinkou, protože od února docházejí poslední úterý v měsíci do Školičky
nanečisto.
Před námi je školní výlet do Pohádkové vesničky a Pekla Čertovina. Letošní výlet je trochu netradiční, poněvadž
s námi pojede skoro tolik rodičů, kolik dětí. A to jsme si přáli - takže hurá do světa.
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Závěrem bych chtěla poděkovat učitelkám ze Základní školy za veškerou práci během
končícího školního roku 2015/2016. Velmi si vážím toho, že učitelování berou jako poslání
a nehledí na čas věnovaný škole nad rámec svých pracovních povinností. Ale to určitě
všichni vidíte – stačí vzpomenout na vystoupení Moderního tance, Mažoretek, akce
družiny a další školní akce.
Také děkuji učitelkám Mateřské školy za náročnou práci s dětmi a krásný zážitek
z Besídky pro maminky.
A teď už jenom ty zasloužené prázdniny ………..
Mgr. Pavla Rozsypalová, ředitelka

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MŠ Kujavy
Mateřská škola je v provozu do pátku 22. července 2016.
od 6:30 do 16:00 hodin
Přijímáme i děti z okolních obcí a měst.
Žáci 3. – 5. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Krásové reprezentují naši
školu netradičním výtvarným dílem na výstavě pořádané v Praze u příležitosti 700. výročí
narození Karla IV.
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Jednotka SDH Kujavy
Od vydání minulého zpravodaje jsme měli dva
výjezdy. První 26.2.2016 byl nahlášen požár
u dálnice. Jednalo se o neohlášené pálení klestí
po kácení stromů. Vždy je vhodné takové větší
ohně nahlásit na tel. linku hasičů 150 a předejít
tak zbytečným výjezdům. Druhý výjezd byl
26.4.2016 na spadlý strom přes silnici u
dálničního mostu.
4.5. byl svátek sv. Floriána patrona hasičů a
kominíků. U této příležitosti jsme nasvětlili
jeho obraz na naší hasičské zbrojnici.
Datum narození Floriána (Florianus) se nepodařilo zjistit. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po několika
letech služby důstojníka vojska se stal šéfem kancléře císařského místodržícího v římském Laurinku, což je
dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku. Aquilinus dal příkaz svému nejbližšímu spolupracovníku Floriánovi,
aby ze státních úřadů propustil všechny křesťany. Florián to nechtěl udělat, vystoupil z jeho služeb a žil pak v
Cetiu (dnešní St. Polten). Na počátku 4. století velel posádkám některých římských vojenských stanic na tzv.
římském limitu, opevněné hranici římské říše ve střední Evropě, táhnoucí se podél řeky Dunaje.
Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrci zatýkáni a žalářováni (v Noriku bylo té době zatčeno 40
křesťanů), rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Údajně dokonce osnoval jejich tajné osvobození.
Vypravil se do vladařova sídelního města Lauriaka na soutoku řeky Emže s Dunajem. Při pokusu dostat se do
žaláře byl však zatčen a předveden před místodržícího Akqilina, svého přímého představeného. Nejprve jej
místodržící sesadil z funkce a vyšetřující soudce jej pak nechal krutým způsobem mučit. Florián odolával
přemlouvání i výhružkám a nezlomilo ho ani mučení.
Když Florián odmítl obětovat Bohu a ani nebyl ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl jako křesťan odsouzen
císařským správcem ke smrti utopením. Soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, ani jeho bezúhonný život
a vydal ho do rukou katů, kteří mu přivázali na krk mlýnský kámen a nechali ho svrhnout z mostu do řeky. Byl
to tehdejší obvyklý způsob poprav.
Z mlýnským kamenem na krku stál prý dlouho na mostě přes řeku Emži (Enns) u římské pevnosti Laureacum
(Lorch). Legionáři odmítali vykonat rozsudek, svrhnout velitele do řeky. Nakonec přiběhl jakýsi cizí člověk,
surově do odsouzence vrazil a shodil ho z mostu.

Mrtvé tělo hlídal orel!
Legenda říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skalku a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané
zhanobit ("nebo jeho mrtvé tělo se zachytilo na skalce, k níž podle pověsti zaletěl velký orel, když je sám
dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil"). Tam ho nalezla a na svém statku pohřbila
odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince, dnes zde stojí město St. Florian. Jiná historická zmínka praví, že
vdova Valerie objevila tělo mrtvého a nechala ho pohřbít na tajném hřbitově křesťanů. Je to bukový les v
blízkosti dnešního Marck St. Florian. Pro svou mučednickou smrt byl pak prohlášen za svatého. Již v šestém
století vznikl v Lorchu klášter s kostelem St. Florian.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav
****************************************************************************************
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SPCCH
Jaro už je tady, příroda se probudila a prvními květy nás potěšila. V pohodě prožili jsme velikonoční svátky
a teď hurá na zahrádky. Jahody s česnekem jsou okopány i krtince rozhrabány, zimní pelíšky řádně
vyvětrané a pro příští zimu do skříní opět uschované. Jarní práce ta nás vždycky prožene, že na studené nohy
si nikdo ani nevzpomene.
Vyséváme, sázíme, kopeme a hrabeme, abychom to stihli dřív než náš soused, o to usilujeme. Nakonec nás
dubnový mrazík navštívil a to nejlepší ze zahrad nám předčasně sklidil.
Když v letním tričku na sluníčku po práci odpočíváme, pak prožité události rozebíráme.
Přípravy na výroční schůzi probíhaly v plném proudu a pro výbor to byl záhul, protože nemoci si mezi nimi
udělaly vylučovací kolo. Z pěti zbyli jen tři a ti se zapotili i s pomocí obětavých členek.
V letošním roce nám školní děti předvedly pěkné taneční vystoupení mažoretek. Dík patří nejen jim, ale i
paní učitelce za úsilí a trpělivost při secvičování programu.
K poslechu i tanci nám hráli a zpívali manželé Heryánovi. My už ale nekřepčíme a nehopsáme, na ty časy
jenom vzpomínáme.
Výroční členskou schůzi zahájila předsedkyně Miroslava Newmanová a seznámila členy s programem.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů organizace. V roce 2015 nás navždy opustily Věra
Pospíšilová a Kateřina Garecová, v únoru letošního roku Ludmila Dejová.
Byli jsme seznámeni s činností organizace, výsledky hospodaření a zprávou revizní komise za rok 2015.
Rovněž plán práce nastínil, co výbor připravuje pro rok 2016.
Dochází ke změně předsedy naší organizace. Ze zdravotních důvodů odstoupila z funkce předsedy
Miroslava Newmanová a na její místo byla navržena nová členka výboru Danuše Glacová. Odstupující
předsedkyni bylo poděkováno za její sedmiletou práci, jak ve výboru, tak předsedování.
Uznání a poděkování bylo uděleno Milanovi Šimečkovi a Iloně Mrázkové za dlouholeté členství a aktivní
činnost v naší organizaci. Poděkování patří i všem našim sponzorům, kteří nám pomáhají.
SPCCH má 70 členů a nejstarší členkou je Zdenička Golková. Přejeme jí hodně životního elánu a stálé
zdraví do dalších let.
Pro kulturní vyžití členů se připravuje 1-denní zájezd, návštěva dvou představení v divadle a také budou
zajištěny poukazy na rekondiční pobyt. První akce se uskutečnila 3.4.2016, a to zájezd do divadla Jiřího
Myrona na muzikál „Veselá dívka“.
Věříme, že i další program bude pro všechny členy zajímavý a zúčastníte se, abychom ten váš důchodcovský
režim trošku zpestřili.
V druhém čtvrtletí letošního roku slaví své životní jubileum tito členové: 75 let paní Libuše Jochmanová a
85 let pan Vilém Demel. Přejeme jim všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************
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METAXA CUP 2016
Na sobotu 5.3.2016 připravili pořadatelé z Příbora již po desáté florbalový turnaj s názvem Metaxa Cup. Pro
náš tým to byla teprve druhá účast. Po loňském zklamání z posledního místa jsme si letos chtěli napravit
reputaci. Porvat se o místo na slunci jsme toužili ve složení: Patrik Tomšů (Kačer), Libor Návrat (Krocan),
Martin Blaheta (Finta), Zdeněk Buček (Zdenouš), Marek Gontkovič (Mára), Radek Svačina (Svača), Martin
Mrázek
(Kralick),
Jan
Málek
(Hanys)
a
Jakub
Slezák
(Lojza).
První zápas byl na programu v 9:00. Začátek utkání proti týmu Kompresoři nám vyšel dokonale a po gólech
Málka, Gontkoviče a Mrázka jsme vedli rychle 3:0. Soupeř sice vzápětí korigoval na 3:1, do další vážnější
šance se ale nedostal a my si celkem snadno připsali první bodíky. O hodinu později to bylo „jiné kafe“. Už
při samotném rozcvičování předváděli nádherné technické finesy hráči Panthers Otrokovice či FBC Vikings
Kopřivnice, kteří spojili své síly k reprezentaci domácího týmu J-Elita. Naše poctivá, důsledná, trpělivá a jak
se později ukázalo, nejlepší obrana turnaje přinesla ovoce. Z rychlých výpadů jsme dokázali vytěžit maximum
a získat dvoubrankové vedení. Favorizovaný soupeř okamžitě poslal do boje svá největší želízka, ale náš tým
fungoval jako švýcarské hodinky. Fantastický výkon podtrhli závěrečnou akcí nahrávající Blaheta a do
odkryté brány po druhé v zápase skórující Mrázek. Ten mohl o chvíli později korunovat hattrick, ale namísto
sbírání čepic z palubovky zazvonila pouze horní tyč! K vítězství 4:2 pomohly také góly Málka a Slezáka. S
jídlem roste chuť a my už vyhlíželi šampiony za několik posledních let.
Černí andělé na nás vletěli od první minuty a než jsme se vzpamatovali, na světelné tabuli bylo 0:2. Největším
svalem sportovce je jeho srdce! To naše společné srdíčko bylo odhodláno za vyrovnáním puknout! Spustili
jsme brutální pressing na hranici fyzických možností každého z nás. To, čeho se soupeř bál zákonitě muselo
přijít, Málek pálí ostrýma - 1:2! Frustrovaný soupeř obávající se o svou dlouholetou neporazitelnost se začal
strachovat o výsledek. Pokračoval obrovský tlak do brány soupeře, z kterého nakonec po několika
neproměněných tutovkách Gontkovič střelou z jedničky vyrovnal na 2:2. Do konce zápasu jsme nadále Anděly
mačkali jako citron, ale vítězný gól jsme vstřelit nedokázali.
Po kratičké pauze nás čekala zkouška nejtěžší – tým Kopřivnice. Vzájemně si vědomi kvalit soupeře mělo
utkání celý zápas z obou stran spíše defenzivní charakter. V pravou chvíli z čista jasna zatáhl Blaheta míček
k blízkosti brány soupeře a jeho navštívenka vymetla pravý růžek brány! Utkání už další branku nepřineslo a
my se radovali z cenného skalpu.
Poslední krůček k vítězství vedl přes Sokol Příbor. Rozjetý vlak už nemohl nikdo zastavit… Na soupeře jsme
vlétli jako uragán a hned šli do vedení zásluhou Málka a Slezáka. Do tříbrankového náskoku nás poslal znovu
Málek, a aby toho nebylo málo, zápas si okořenil hattrickem po rychle rozehrané standardní situaci. Ten den
nám vyšlo opravdu vše! Kdepak nechal tesař díru, říkal si možná gólman poté, co naprázdno promáchl svým
semaforem. Míček se už totiž dávno třepetal v pravém vinglu po Mrázkově střele z otočky. Abychom jim
naložili pořádný ranec na cestu domů, proskočil si Slezák dvěma obránci jako nůž máslem, položil gólmana
blafákem na zem a nemilosrdně navýšil na 6:2.
Zkrvavenou spálenou kůži a modřiny po celém těle nikdo necítil. Euforie z neuvěřitelného vítězství byla
daleko silnější. Všechny ostatní týmy se totiž musely klanět mistrům. Těmi se stali největší outsideři turnaje.
Naprostí amatéři, kteří byli schopni nejen se profesionálním hráčům vyrovnat, ale dokonce je porazit.
Příkladným týmovým pojetím jsme dokázali něco, na co můžeme být právem hrdi. Říkáme si: FLORBAL
KUJAVY!!!
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Kdo dnes zaváhá, neušetří
Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. Na první pohled to
vypadá jako pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že s pomocí dotace se u nás vymění
zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou potřeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový kotel
nedostane. A přitom je stejně bude muset vyměnit – ale už za své.

„Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká Leopold Benda, obchodní ředitel českého výrobce
kotlů Benekovthermu z Horního Benešova, a dodává: „při výši dotace kupříkladu 120 tisíc na kotel za 150
tisíc korun člověk zaplatí jen 30 tisíc. A tahle investice se mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“
Nízkoemisní automatické kotle Benekov totiž mají až 95% účinnost při výrazně nižší spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel musí splňovat ty nejpřísnější emisní limity. Smyslem
dotace ministerstva životního prostředí je totiž právě dopad na životní prostředí a ovzduší. „Například,
Česká obchodní inspekce teď řeší kotel se zahraničním certifikátem, který ale v české státní zkušebně
neprošel testy,“ upozorňuje ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký, „proč by měli lidé
požadovat certifikát od nezávislé zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel nebude splňovat limity,
buď nemusíte dotaci vůbec dostat, nebo ji případně budete muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně. Už nyní se testuje dron, který bude z kouře z komína
schopen přesně určit, jaké spaliny vypouští domácnost do ovzduší. „Nasaje kouř, vyhodnotí prachové
částice, jejich velikost a koncentraci. Laboratorní rozbor pak určí, co člověk přesně spálil,“ vysvětloval v
České televizi technik Petr Sejkora, který takové drony testuje. „Občan by si měl zjistit, jaký certifikát kotel
má. Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, může se stát, že mnohem víc pak zaplatí na pokutách,“
připomíná k tomu Mojmír Krátký z asociace.
A jak to s dotací funguje v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít energetický posudek. Pokud nemá
aktuálně peníze na překlenutí doby od podání žádosti po vyplacení dotace, musí si zajistit překlenovací
financování. My tohle všechno za něj uděláme a vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovthermu
přednosti tohoto největšího českého výrobce automatických kotlů. „Lidé většinou podávají jednu žádost o
dotaci za život a mohou mít obavu, že něco špatně vyplní,“ vysvětluje Leopold Benda, proč se rozhodli
poskytovat klientům veškerý servis. Další věcí je financování. Ne každý totiž má v rezervě tolik peněz, aby
překlenul dobu, než ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou ProBydlení lze výhodně financovat celou
výměnu kotle. S 5% úrokem splátky úvěru lze výhodně překlenout období, než dotaci dostane. Zároveň si
může podle svých možností zvolit dobu splatnosti,“ vysvětluje Jaroslav Cvrček, manažer pro strategické
spolupráce společnosti Wüstenrot.
Do roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše
dotace ale bude stačit jen na asi 100 tisíc kotlů. Ale jak je řečeno na začátku,
kdo dnes zaváhá, přijde ho výměna kotle výrazně dráž. Od roku 2022 bude
možno topit jen v kotlích, které splňují přísné emisní limity. Tedy, kdo dnes
nepodá žádost o dotaci, stejně bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale za
své. A pokud to neudělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc. „Lidé si to ale
uvědomují. Naše partnery, servisní centra a montážní firmy, oslovují a
dohadují s nimi vyřízení dotace a montáž nového kotle,“ doplňuje inženýr
Benda ze společnosti Benekovtherm.
Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz
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POZVÁNKA
Starostka obce Kujavy zve všechny občany na
10.zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek

dne 23. června 2016 v 1600 hodin v kulturním domě v Kujavách.
***************************************************************************************
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