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Vážení občané,
prázdniny i dovolené jsou za námi a nezbývá než se
opět vrhnout do pracovních povinností. Dovolím si
Vás seznámit s připravovanými novinkami, které si
myslím, jsou pro nás důležité a o kterých byste měli
vědět.
Od 1. října 2016 nastávají změny týkající se nočního
klidu, který je od 22. do 6. hodiny. Od tohoto data
nebude možné udělovat výjimky z doby nočního
klidu prostřednictvím rozhodnutí orgánu obce.
Výjimečné případy bude možné stanovit pouze
v textu obecně závazné vyhlášky, a to zejména
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou. Ten, kdo poruší noční
klid, se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku.
Na základě této novely si dovoluji vyzvat veřejnost
a organizátory akcí k zaslání požadavků na
obec@kujavy.cz. Požadavky zaslané do 15.9.2016
se budeme snažit zapracovat do obecně závazné
vyhlášky, později zaslané požadavky nebudou ve
vyhlášce zahrnuty a budou muset být ve 22 hod
ukončeny.
Další informace se týká organizátorů akcí. OSA –
ochranný svaz autorský oznámil zásadní navýšení
poplatků pro příští rok 2017, a to až o 50%! Poplatek
ochrannému svazu autorskému se platí za každou
hudební produkci – ples, zábavu, vystoupení.
Sdružení místních samospráv, města a obce se již
obrátili na Ministerstvo kultury ČR, které nad
svazem vykonává dohled. Někteří se dokonce
obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
aby prověřil přiměřené a oprávněné zvýšení
poplatků. Snad tyto organizace zasáhnou a budou
stát na straně organizátorů akcí.

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu
zákona o odpadech, která opět vytáhne lidem
z peněženek více peněz. Novelou by se totiž měl
zvýšit poplatek za skládkování, z nynějších 500 Kč
až na 2000 Kč. Při připomínkovém řízení byl
opakovaně vyjádřen názor, že zvýšení poplatku je
neakceptovatelné a sociálně neúnosné. Naopak
ministerstvo životního prostředí v důvodové zprávě
uvádí, že dopad na občany a domácnosti je pouze
zprostředkovaný, a to přes platbu za komunální
odpad. Ministerstvo argumentuje také tím, že
občané tak budou nuceni více třídit a nebude se tolik
ukládat na skládky. Já a mnozí další na to máme jiný
názor. Tato novela ještě nebyla zahrnuta do
legislativního procesu a pevně doufám, že nebude
přijata. Jelikož poplatek za odpad se vypočítává
vždy z předchozího roku, apeluji na Vás již nyní,
abyste odpady více třídili. Není problém zajistit více
odpadových nádob na tříděný odpad. Za tříděný
odpad dostáváme peníze od společnosti EKOKOM,
ale za komunální odpad si musíte platit vy a jen na
Vás závisí, jaká výše poplatku bude. Poplatek nelze
srovnávat s ostatními obcemi, protože výše
poplatku je závislá především na množství
odvezeného odpadu.
S blížícím se podzimem jsem nezačala nijak
pozitivně, přesto doufám, že si těmito novinkami
nenecháte zkazit náladu. Přeji Vám krásné babí léto,
plné sluníčka a pohody. Dětem úspěšný vstup do
nového školního roku, ať se jim ve škole líbí a paní
učitelky (někde i páni učitelé) ať jsou na ně hodní.

Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2016 – 8/2016
Začátek tohoto období nám přinesl slibované navýšení dotací na oba projekty. U projektu Snížení energetické
náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění nám dotaci navýšili o 232.612
Kč a u projektu Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy o 28.371,60 Kč.
Od posledního týdne v květnu až do srpna probíhalo místní šetření pro nové mapování, které prováděl
Katastrální úřad z Opavy. Vlastníci vyznačili své hranice. Ještě chybí Lesy ČR, Státní pozemkový úřad a Správa
silnic Moravskoslezského kraje. Pracovníci katastru Vámi vyznačené body zakreslí do map, pošlou ke schválení
a poté budou všechny vyznačené body zaměřovat. Dle jejich odhadu bude zaměřování probíhat od konce roku
až někdy do jara příštího roku. Po zpracování bude námitkové řízení, kdy budou nové mapy vyloženy na
Obecním úřadě. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí tedy budete řešit nejdříve až v lednu 2018. Spousta
z Vás považovala nové mapování za zbytečné, ale já ho hodnotím jako přínosné. Mnozí nevěděli, kde jsou jejich
hranice pozemků, měli černé stavby postavené někdy v minulosti a tak se to dá všechno do pořádku. Nyní je při
měření odchylka až 3 metry, po novém mapování to bude 14 cm. A abych Vás uklidnila, tak také obec má jednu
černou stavbu – kůlna u obecního úřadu, do které se dává školní sběr papíru.
Se Státním pozemkovým úřadem jsme řešili údržbu pozemků v jejich správě. Státní pozemkový úřad nabízí
pozemky k pronájmu, ale nikdo bohužel nemá zájem. Seznam těchto pozemků je vyvěšen na úřední desce.
Podařilo se nám vykoupit další pozemky pod komunikací. Vlastníci pozemků pod komunikací nám je prodali
za symbolické ceny, za což jim moc děkuji. Nyní nám chybí ještě dvě důležité části, z toho jedna je již
rozjednaná. Ostatní pozemky jsou buď v zástavě, nebo v exekuci. Nyní bychom se chtěli zaměřit na chodníky,
protože by potřebovaly celkovou opravu. Bohužel pokud nebudou pozemky pod chodníky v našem vlastnictví,
opravit je nemůžeme.
Zúčastnila jsem se valné hromady Regionu Poodří, na které bylo projednáváno hospodaření a další činnost
tohoto svazku. Připravují se propagační materiály Regionu, projekty atd.
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce byla schválena účetní závěrka obce za rok 2015, Závěrečný účet
obce za rok 2015 a smlouva o smlouvě budoucí kupní s Lesy ČR na části pozemků, které budou zabrány stavbou
„Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“.
V červenci byly vyhlášeny tři výzvy k předložení nabídek. Konkrétně na výměnu oken v budově Obecního
úřadu a v budově kabin, dále na výměnu střešní krytiny na hasičské zbrojnici a moštárně a třetí na autobusové
zastávky a plakátovací plochy. Nejlevnější nabídkou na výměnu oken byla firma okna Macek, která v měsíci
září / říjen vymění zbývající dřevěná okna v obou budovách. Autobusové zastávky a plakátovací plochy budou
nové od října, jelikož nejdříve se musí odstranit původní zastávky a plochy, pak se udělá nové podloží ze
zámkové dlažby a teprve potom se usadí zastávky nové. První výzvu na výměnu střešních krytin jsme zrušili,
protože se nám přihlásila pouze jedna firma a v srpnu jsme vyhlásili výzvu znovu.
Byly provedeny elektro revize, které se dělají pravidelně podle harmonogramu. Tentokrát dopadla nejhůře
budova obecního úřadu a základní školy. Dle revizní zprávy je vše již hodně zastaralé a je nutné naplánovat
rekonstrukci elektriky. Musíme nechat udělat projekt, rozpočet, udělat výběrové řízení a hlavně naplánovat
termín. Není to tak, že bychom jenom vyměnili kabely, ale budou se muset opravit i omítky, což bude časově
náročné.
K vyjádření nám byla předložena projektová dokumentace na stavbu „Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“.
Vyjádření k této stavbě jsme psala skoro celý týden, protože jsem musela vzít v úvahu veškeré záležitosti obce
– výustě kanalizací občanů i obce, umístnění vodovodu, rozhlasu, veřejného osvětlení, uzavření komunikací,
vývoz odpadů, bezpečnost občanů a dětí, jelikož u obecního úřadu bude umístěn sjezd do potoka atd. Budu
velmi ráda, když se projekt podaří zrealizovat a tím, že se již zpracovává projekt pro územní řízení, tak to
vypadá, že to opravdu zrealizováno bude. Možná Vás bude zajímat, že při prohlídce potoka bylo zjištěno, že se
v našem potoce nachází chráněný druh živočicha – střevle potoční.
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Úřad práce nám opět schválil žádost na VPP pracovníky. Od srpna nastoupilo 7 pracovníků, navíc jsme obsadili
dvě volná pracovní místa z května. Celkem tedy máme 12 VPP pracovníků.
Dne 1.8.2016 podala paní Kozelská žádost o ukončení pracovního poměru uklízečka obecního úřadu. Jelikož
to bylo její rozhodnutí, rozhodla jsem se jí vyhovět. Paní Kozelská pracovala na obecním úřadě od počátku
vzniku samostatné obce, proto bych jí chtěla za dlouholetou práci poděkovat.
Zúčastnila jsme se jednání starostů ve Slezských Vlkovicích ve věci omezení nákladní dopravy na
komunikacích. Jednání svolalo město Klimkovice, které s dopravou bojuje již několik let. Cílem je umístit
zákazové dopravní značky na komunikace II. a III. třídy, který by kamionům zabránily průjezdu a aby využívali
dálnic a komunikací I. tříd. Celá záležitost se bude řešit přes Moravskoslezský kraj, ale jelikož jsou v letošním
roce volby, nebude to vůbec jednoduché.
Dle informací z krajského úřadu nás v příštím roce čeká kontrola na registr územní identifikace nemovitostí a
v září letošního roku přezkoumání hospodaření obce. Jelikož jsou kontroly stále náročnější, nemůžete se divit,
že také my máme někdy nesmyslné požadavky. Dříve jezdil na kontrolu jeden pracovník, nyní jezdí dva. Vše
musí být papírově podložené a v souladu se zákony.
Kolem základní školy jsme postavili nové oplocení, jelikož to původní již bylo v havarijní stavu, a nebyla
zajištěna bezpečnost dětí. Byl opraven mostek za moštárnou, jelikož některé děti se už o prázdninách asi nudily
a mostek poškodily. Protože víme, které děti to byly, tak jsme je zatím pouze upozornili, ale když se to bude
opakovat, nahlásíme věc Policii. Považuji to za klukovinu, i když se mnou někdo nemusí souhlasit. V naší obci
se už něco takového odehrálo. Nijak jsem se tím nezabývala a nepátrala po tom. Ovšem občan naší obce podal
stížnost, že je to vandalství a to by se nemělo podporovat. Celá klukovina skončila u Policie. I takové věci se u
nás stávají.
V posledním týdnu srpna se v Galerii Grunt konal mezinárodní malířský plenér. Přijeli zde malíři z Maďarska,
Slovenska a Polska. Českou republiku zastupuje Ing. Filipczyková, která je také kurátor a manažer pro Galerii
Grunt. Jelikož jsme tyto hosty neměli v obci kde ubytovat, zaplatili jsme jim ubytování ve Fulneku. Tento plenér
se pořádá v zemích Visegrádské čtyřky – Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko a je rozdělen do ročních
období. Výstavu krajinomaleb z tohoto letního plenéru je možno zhlédnout v Galerii Grunt do 28.9.2016.
Toto je výběr z naší činnosti, nelze psát všechno, protože by to mnohé z Vás ani nezajímalo. Ale jak vždycky
říkám, pokud chcete, zeptejte se.

Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Na podzim letošního roku se konají volby do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstva kraje. Náš
volební obvod má 6 kandidátů do senátu a do zastupitelstva Moravskoslezského kraje kandiduje celkem 25
stran, koalic a hnutí.
Volby se konají v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin. Upozorňuji,
že volební místnost bude v předsálí v Kulturním domě. Zapisovatelkou okrskové volební komise bude Ing. Petra
Šimečková.
Hodně lidí raději k volbám nejde, protože si myslí, že stejně nic nezmění. Ale já si myslím, že za pokus to stojí.
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Poplatky za odpad a psa
Jelikož stále někteří občané nezaplatili poplatky za psa a odpady, upozorňujeme, že
poplatek za psa byl splatný do 31.3. a poplatek za odpad do 31.5.
Jak jsme již několikrát informovali, nezaplacené poplatky můžeme zvýšit až na
trojnásobek podle § 11 zákona o místních poplatcích. Vymáhat tyto nedoplatky
můžeme daňovou exekucí nebo můžeme zabezpečit vymáhání nedoplatku
prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Také na místní poplatky chodí
kontroly a je naší povinností tyto dluhy vymáhat, proto naše obec spolupracuje
s Exekutorskou kanceláří z Nového Jičína.
****************************************************************************************

Kalendáře na rok 2017
Také v letošním roce jsme se rozhodli zakoupit občanům kalendáře. Kalendáře by měly být roznášeny v prosinci
letošního roku. Občané, kteří budou mít malé schránky, bude do schránky vložena pouze informace, že si
kalendář mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Kujavách.
****************************************************************************************

Opětovné zveřejnění výtvarného díla
Při vydání minulého zpravodaje udělala tiskárna chybu a místo barevného zpravodaje ho udělala černobílý.
Velmi mě mrzelo, že tím výtvarné dílo žáků 3. – 5. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Krásové
nevyniklo. Rozhodla jsem se tento obrázek ve zpravodaji uveřejnit znovu. Naše děti se tímto dílem prezentovali
na výstavě pořádané u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Díky paní učitelce Krásové, která dílo z Prahy
přivezla zpět, ho budete moci vidět také v Kulturním domě.
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Základní škola a Mateřská škola
školní rok 2016/2017
V době, kdy čtete tyto řádky, mají děti v mateřské škole a žáci v základní škole první
školní den za sebou. Novým prvňáčkům začal skutečný život plný povinností, které
ke školní docházce patří. Možná budou ze začátku rozčarováni z toho, co všechno
po nich paní učitelky chtějí. Ale za pár měsíců Vám přečtou pohádky a pomohou Vám přepočítat nákup. Starší
žáci si zase rozšíří dosavadní vědomosti a dovednosti.
V mediích delší dobu probíhají diskuze ohledně inkluze ve školství. Na naší škole máme několik žáků, kterým
speciálně pedagogickou péči již poskytujeme. Máme také žáky, se kterými budeme od letošního školního roku
pracovat podle nových legislativních požadavků. Koordinátorkou inkluze byla ustanovena paní učitelka Mgr.
Martina Krásová.
V loňském školním roce jsme otevřeli Pohádkovou cestu Kujavy. Letos tento projekt paní učitelka Iva Kudělová
obohatí o další aktivity – nechte se překvapit.
Dětem nabízíme účelné trávení volného času v zavedených kroužcích. Mažoretky a Moderní tanec pro Vás
připraví nová vystoupení. Šikovné ruce Vás přesvědčí o tom, že dnešní mládež dokáže víc, než jen sedět u
počítače. Myslivecký kroužek ukáže svým členům další krásy a zajímavosti přírody. Navíc se v rámci šablon
zaměříme na čtenářskou gramotnost a uskutečníme čtenářské dílny pro mladší a starší žáky, z takto získaných
peněz rovněž pořídíme nové knihy do školní knihovničky.
A nyní několik novinek:
rodiče budou informováni o požadavcích ze strany školy prostřednictvím e-mailů
třídní učitelky obdrží na webových stránkách školy svou záložku, kde Vás budou podrobněji informovat
o své činnosti
paní učitelky a paní vychovatelka obohatí Zpravodaj o své příspěvky
na začátku školního roku vybereme zálohu na školní akce – vyúčtování zálohy kdykoli k nahlédnutí
v ředitelně
plánujeme více společných výjezdů s rodiči
naší snahou je zapojení obyvatel obce do dění ve škole – například Velikonoční dílny nahradí akce
Velikonoce na vesnici
v rámci dotačního programu bychom rádi realizovali na školní zahradě Zelenou učebnu. Než bude tato
učebna otevřena, chceme rozšířit náplň předmětu pracovní činnosti o pěstitelské práce – za tímto
účelem sháníme 5 kusů vyřazených velkých koupacích van. Pomůžete nám? Předem moc
děkujeme.

Mateřská škola
V loňském školním roce docházelo ve školce k častým změnám pedagogů.
Nová paní učitelka Zuzana Pastyříková brzy po nastoupení ukončila pracovní
poměr, vypomáhaly paní učitelky – důchodkyně. Situace se nakonec ustálila a
o Vaše děti se staraly paní učitelky Iveta Lužová a Jitka Sokolová. Jak
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vyplynulo ze závěrečných dotazníků, s prací těchto dvou učitelek byli rodiče spokojeni a nepřáli si už žádné
změny. Protože paní Jitka Sokolová je důchodkyně, vyhlásila jsem o prázdninách výběrové řízení na místo
učitelky v MŠ. To jsem ale ještě netušila, že budu potřebovat učitelky dvě. Ke konci prázdninového provozu
v MŠ mi totiž paní učitelka Iveta Lužová oznámila, že se z důvodu snižujícího se počtu dětí v Kujavách
zúčastnila konkurzu na místo učitelky MŠ ve Studénce a byla vybrána. Abych celou situaci vyřešila co možná
nejméně bolestivým způsobem pro děti MŠ a jejich rodiče, nechávám dále ve školce již známou paní učitelku
– důchodkyni Jitku Sokolovou a druhou paní učitelkou bude Alexandra Havrlantová, která se jako jediná
přihlásila do konkurzu.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení obce za vstřícný přístup, panu Holubovi a jeho pracovníkům za
veškerou okamžitou pomoc a paní Libuši Vymazalové za kvalitní zástup školnice ZŠ.
Mgr. Pavla Rozsypalová, ředitelka
****************************************************************************************

Jednotka SDH Kujavy
V tomto čtvrtletí jsme měli pouze jeden výjezd, když
se 31.7.2016 naší obcí prohnala dešťová průtrž
s velmi silným větrem. Na horním konci naší obce
vítr vyvrátil několik stromů, které poškodily
elektrické vedení a odnesl střechu rodinného domu
č.p. 2. Na místo
události
byly
povolány
JSDH
z Fulneku a Kujav,
jejíž
členové
pomohli majitelům
s provizorním upevněním plachet. Fulnečtí hasiči se dále věnovali odstraněním
spadlých stromů a my jsme evakuovali nábytek a elektroniku z protečené
místnosti. Protože byly hlášené další vydatné srážky, bylo nutné odstranit
plechovou střechu z koryta potoka, aby nedošlo k jeho ucpání. Na tuto činnost
byla povolaná vyprošťovací Tatra ze stanice HZS v Novém Jičíně a JSDH
Slatina a Tísek s rozbrušovací pilou. Po vyjádření statika Ing. Obdržálka o
nutnosti podepřít promočený strop byla povolaná jednotka HZS z Ostravy
s kontejnery speciálně určenými na tuto činnost. Při tomto zásahu jsme měli
možnost vidět opravdu perfektní připravenost hasičů MSK na mimořádné
události. Celý zásah trval zhruba čtyři hodiny. I při tomto
neštěstí měli obyvatelé tohoto domu štěstí, že je RD na
tyto události pojištěn. Myslet si, že mi se to stát nemůže,
je velký omyl a při dnešním počasí, kdy úmorná horka
střídají přívalové deště s kroupami a vichřicemi, je
pravděpodobnost zasažení naší obce stále větší.
Paní Hůlovou jsem byl požádán, abych tlumočil
poděkování všem hasičům i ostatním občanům, kteří jim
pomohli tuto mimořádnou událost zvládnout.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav
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SPCCH
Školáci se na začátek nového školního roku připravují, vlaštovičky houfují se k odletu a ani jsme se nenadáli
a podzim už je zase tu.
Letošní počasí bylo vrtošivé, chvíli byla vedra a sucha, nebo vály silné větry a lilo,
nato přišlo krupobití, které nám úrodu na zahrádkách poničilo. Kdyby jen to, ale
způsobilo to i značnou škodu na střeše rodinného domku v naší obci.
V období letních měsíců je činnost v naší organizaci v útlumu, neboť odpočíváme.
Výbor však nelenil a připravil podzimní akce. Vypravíme se do Divadla Jiřího
Myrona v Ostravě na muzikál Fantom z Londýna, je zajištěn zájezd na jižní Moravu
s návštěvou Velehradu, v Modré navštívíme Podmořský svět a zajdeme se podívat do
skanzenu ARCHEO. Pro milovníky vína se zastavíme i ve vinném sklípku. Srdečně
Vás zveme k účasti na našich akcích. Podrobné informace sdělí členky výboru, které
vás přijdou osobně pozvat. Také připomínáme všem našim členům, každou poslední
sobotu v měsíci, v rozhlasovém pořadu „Přání s písničkou“, v 17 hodin, blahopřání
vám – našim jubilantům tohoto měsíce. Nezapomeňte poslouchat!
Zápis v kronice za rok 1990:
Srpnové události roku 1989 poznamenaly i činnost naší organizace. Neuskutečnily se mnohé akce ani
plánované aktivity (např. sběr druhotných surovin, brigády na úpravách okolí apod.).
Za dlouholetou činnost ve Svazu invalidů byli členové výboru Vlasta Kozelská, Božena Solanská, Anna
Satrapová, Ilona Mrázková a Milan Šimečka oceněni uznáním a odměněni knihou.
Na léčbu onkologických onemocnění u dětí byl odeslán příspěvek ve výši 300 Kčs.
V tomto roce jsme se rozloučili s Marií Michálkovou a Marií Neradilovou. Kdož jste je znali, věnujte jim
tichou vzpomínku.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************

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

v sobotu 5.11.2016 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.
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Rekordní účast družstev na Hasičské soutěži
v Kujavách
Před 5 lety, tj. v době, kdy se v nás zrodil
nápad pořádat současně s denní soutěží i
soutěž noční, nás ani ve snu nenapadlo, že se
dopracujeme k pořádání největšího hasičského
klání v ČR. Věřte nebo ne, od sobotních 15:00
hodin do nedělních 4:00 hodin ranních, se na
naši nové soutěžní trati představilo 150
družstev z celé ČR, včetně zástupce ze
Slovenska. Paradoxem je, že hned v neděli po
naší soutěži, začínalo v Ostravě Mistrovství
světa v Požárním sportu a snad do středy se
v kuloárech a na tribuně vítkovického stadiónu
hovořilo a vzpomínalo na hasičský maratón
v Kujavách. To určitě potěší každého
pořadatele. Jen jsme trošku litovali obsluhu
časomíry, která se i se svým vybavením, bez minuty spánku, přesunula na akreditační místo v Ostravě a
pokračovala v práci v neděli do pozdních večerních hodin. Vzpomínky na nefunkční časomíru HZS MSK
z roku 2011 a 2012 byly již všemi dávno zapomenuty a jsme velice rádi, že jsme přes potíže z prvních dvou
ročníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje vytrvali. Časomíra, resp.
terče jsou maximálně spravedlivé a nebýt pochybení rozhodčích, hned při druhém útoku, nemusel se opakovat
jediný pokus, což nebývá na ostatních soutěžích vůbec běžnou záležitostí. V kategorii mužů vyhrál obě
soutěže extraligový tým z Prchalova, který si vytvořil noční osobní rekord časem 13,72 s a mimo věcných cen
si odvezl i finanční prémii v celkové hodnotě 20 000 Kč. V ženské kategorii vyhrála odpoledne děvčata
z Letohradu Orlice, v noci družstvo žen z Rychlova. Vítězné ženy si mimo nádherných pohárů, odvezli domů
současně 11 000 Kč. Za zmínku stojí i umístění našeho družstva mužů na denní soutěži, na které s časem
15,31 s obsadili 8. místo a v noci s dosaženým časem 15,44 s 11. místo. Mimo účastnický rekord v počtu
družstev, jsme dosáhli i jiných úctyhodných čísel: prodali jsme 1 metrák hranolek, přes 60 kg steaků, 150
porcí guláše, 70 porcí kuřat, 50 kg klobásek, více než 200 porcí párků v rohlíku, 7 sudů Kofoly a přes 20 beček
piva. Na hřiště přivezli a po skončení akce odvezli tuny materiálu (mobilních zábran, přístřešků, lavic atd.)
To jen pro představu, kolik úsilí a práce je třeba k úspěšnému zvládnutí podobné akce. Děkujeme všem, kteří
nám jakkoliv pomohli při přípravě, samotné soutěži a úklidu. Organizačně se na zabezpečení akce podílelo
v den konání akce 73 osob (rozhodčí, technická četa, prezence, prodejci, DJ, Fire Tv, obsluha dronu,
regulovčíci, atd.) Mezi pořadateli jste mohli zaznamenat samozřejmě členy našeho sboru, ale rovněž ochotné
občany naší obce i zástupce okolních sborů, kteří nám bezprostředně vypomohli a jsme všem neskutečně
vděčni. Děkujeme rovněž TJ Sokol za zapůjčení areálu a paní starostce Petře Vojkůvkové, že vyšla ochotně
vstříc všem našim požadavkům a přáním. V neposlední řadě musíme vyzdvihnout sponzory, kteří na naši akci
přispěli finančně, materiálně nebo službou: Sklenářství Jiří Návrat, Nordic Steel, s.r.o. Fulnek, Hasičská
vzájemná pojišťovna, a. s., FIRE Tv, VVM – IPSO s.r.o. Fulnek, BV – Technika, a. s. Polanka nad Odrou,
Obec Kujavy, Autodoprava Rostislav Dresler, MNET, s.r.o. Studénka, Jaromír Mrázek – Grand pojištění,
Mgr. Iva Mročková, Elektro Ludvík Kostelník Bordovice, Autodoprava Milan Šichor a Tiskárna Zeman Art.
Televizní záznam z noční soutěže naleznete na internetové adrese: http://www.firetv.cz/velka-cena-kujavy2016/
SDH Kujavy
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Florbal Kujavy - Turnaj v Pustějově
Netradiční outdoorový florbalový turnaj uspořádali v sobotu 9.7.2016 na nově vystaveném areálu vedle
sportovní haly v Pustějově borci z Young Guns Kopřivnice. 8 týmů bylo rozlosováno do 2 skupin po
čtyřech. My jsme ve složení Tomšů - Buček, Gontkovič, Blaheta - Slezák, Mrázek, Málek, Svačina měli
štěstí na lehčí skupinu a toho jsme využili hned v prvním zápase, kdy jsme 5 góly zničili Barbariens Hladké
Životice. Hattricku podle očekávání dosáhl Málek, který si z našich sparingových parťáků v zimní přípravě
udělal doslova trhací kalendář. Dva hřebíčky do rakve jim zatloukli ještě Buček a Slezák. Podle vývoje
skupiny bylo jasné, že následující bitva s Kujony bude znamenat boj o první místo, které zaručovalo
okamžitý postup přímo do semifinále. Kosa narazila na kámen a my dostali největší lekci v historii našeho
týmu. Debakl 0:7 srazil některé naše členy na kolena. Zvednout hlavy a bojovný duch týmu jsme chtěli v
posledním zápase skupiny. Soupeřem byly nevyzpytatelné Štiky. My se ale umíme do soupeře také pěkně
zakousnout. Jako slavnější "Sharks" jsme vycenili zuby, přitvrdili v napadání a donutili soupeře k chybám,
jenž jsme nemilosrdně trestali. O našem triumfu nebylo pochyb. V předkole playoff nás čekal známý soupeř
z předchozích turnajů, příborská "J" elita. Obavy z předčasného vypadnutí se nenaplnily a my jsme znovu ve
chvílích nejtěžších ukázali soudržnost a neuvěřitelné odhodlání padnout na hřišti jeden za druhého.
Důležitým faktorem byl první gól zápasu, o který se přesnou střelou postaral Svačina. Zápas jsme nakonec
dotáhli k zaslouženému vítězství 5:2. Velkou nepříjemností bylo zranění Gontkoviče, zvlášť po zjištění, že
semifinále a případné finále, či utkání o 3. místo se bude hrát nekonečných 2x 15 minut. S nejstarším týmem
a nejmenším počtem hráčů bylo jasné, že jakékoliv další vítězství se bude podobat zázraku. Vždyť
semifinálovým soupeřem byli právě pořádající favoriti Young Guns posilnění o Ladislava Gála a Josefa
Rýpara z extraligového týmu 1. SC Vítkovice. Taktika byla jasná, dát prvního góla a poctivě bránit. Začátek
utkání i za podpory manželek a přítelkyň vyšel náramně a náš tradiční střelec Málek nás poslal do vedení
1:0. Soupeř si vytvořil tlak, ale naši defenzívu ne a ne překonat... To do chvíle, než si míček vzal právě Gál a
vyrovnal na 1:1. Tímto golem tým soupeře uklidnil a rázem jsme prohrávali 1:4. Jiskřičku naděje svým
teprve prvním golem v turnaji vykřesal Mrázek po asistenci Slezáka, ale na víc už jsme se díky totálnímu
vyčerpání organismu nezmohli. Co hůř, před námi byl ještě jeden dlouhatánský zápas o bronz. Někteří z nás
už sotva chodili, takže jsme byli nuceni změnit herní rozestavení. Obstojně běhat v tu chvíli mohli jen
neúnavný Buček, gólostroj Málek a zkušený Blaheta. Mrázek si proto stoupl před bránu soupeře, ostatní
bránili a vyhazovali vysoké loby přes celé hřiště právě na Mrázka. Tomu se hned 2x podařilo přesně
sklepnout na Málka, který v úvodu utkání vydřel vedení 2:1. Čím více času ale ubývalo, tím ještě více síly
docházely a my postupně začali dostávat jeden gól za druhým. Další prohře i přes vynikající zákroky Tomšů
v průběhu celého dne prostě zabránit nešlo... Bez jakýchkoliv výmluv věříme tomu, že mít v týmu alespoň o
1 hráče víc, placka by nám visela na krku. Herně a takticky jsme rozhodně nepropadli, chybělo jen více sil v
rozhodujících zápasech! 4. místo jsme nakonec stejně oslavili, vždyť jsme proto všichni na hřišti udělali
maximum!!!
Pro Florbal Kujavy – Jakub Slezák
***************************************************************************************

POZVÁNKA
Starostka obce Kujavy zve všechny občany na
11. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek

dne 22. září 2016 v 1600 hodin v kulturním domě v Kujavách.
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TJ SOKOL KUJAVY, z. s.
Jako každoročně začíná koncem srpna nová fotbalová sezóna. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na naše
fotbalová utkání. Časy domácích mistrovských utkání mužů jsou pro tuto sezónu odlišné od těch, na něž
jsme byli zvyklí. Dochází k tomu z důvodu nedostatku rozhodčích.
ŽÁCI

MUŽI

03.09.2016 14:00 SO

Vražné

Kujavy

17.09.2016 11:00 SO

Kujavy

Heřmanice

25.09.2016 13:00 NE

Jeseník

Kujavy

01.10.2016 10:30 SO

Kujavy

Bravantice

08.10.2016 10:00 SO

Kujavy

Jakubčovice

16.10.2016 12:00 NE

Spálov

Kujavy

23.10.2016 12:00 NE

Děrné

Kujavy

29.10.2016 09:00 SO

Kujavy

Tísek

21.8.2016 17:00

Sokol Kunín B

-

Sokol Kujavy

27.8.2016 14:00

Sokol Kujavy

-

Družstevník Bravinné SO

4.9.2016 16:30

Sokol Olbramice

-

Sokol Kujavy

NE

11.9.2016 15:00

Sokol Kujavy

-

Rozkvět Heřmanice

NE

17.9.2016 13:00

Sokol Kujavy

-

FK Lubojaty

SO

24.9.2016 16:00 Tatran Mankovice

-

Sokol Kujavy

SO

1.10.2016 12:30

Sokol Kujavy

-

Družstevník Dĕrné

SO

8.10.2016 12:00

Sokol Kujavy

-

Tatran Mankovice

SO

16.10.2016 15:00 Družstevník Dĕrné

-

Sokol Kujavy

NE

22.10.2016 11:00

-

Sokol Kunín B

SO

Sokol Kujavy

NE

V Kujavách začínáme 27. 8. 2016 a to už ve 14:00. Občerstvení zajištěno - steaky, hranolky, pivo, nealko.
Těšíme se na Vás!!!
***************************************************************************************

Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o to, aby se nedostali
do smutné statistiky požárů způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
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.
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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.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

čištění spalinové
cesty

pevné

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

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.
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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

***************************************************************************************
Placená inzerce:

ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU
V KUJAVÁCH. Vydává obec Kujavy.
Šéfredaktor: Petra Vojkůvková
Redakce: Obecní úřad Kujavy, Kujavy 86,742 44.
Tel.: 556740023 Email: obec@kujavy.cz.
Tisk: Reklamní studio Vlasta Vavrečková, Bílovec.
Vydání povoleno Ministerstvem kultury České
republiky, ev. č. MK ČR E 10234.
Toto číslo vyšlo 01. 09. 2016.
Redakční uzávěrka příštího čísla bude 18. 11. 2016.

12

