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Vážení občané,
v poslední době jsme v naší obci zaznamenali
poškozování obecního majetku. Z důvodu
obavy, aby nám nebyly poškozeny také nové
autobusové zastávky, jsme se obrátili na Policii
ČR. Policie všechny poškození zaevidovala a
nyní prošetřuje. Týden po oznámení jsem
bohužel zjistila, že už i nová zastávka na horním
konci je poničená. Nová vydržela pouhé dva
týdny. Rozhodli jsme se pro sledování
kritických míst a žádáme také Vás o nahlášení
všech podezřelých aktivit. Velmi nám to
pomůže a ochrání to majetek, který je nás všech.
Blíží se sice konec roku 2016, ale my už
připravujeme plán akcí, které chceme v roce
2017 realizovat. Mezi naše priority patří oprava
komunikací, oprava hřbitovní zdi, oprava
nevyhovujícího stavu elektroinstalace v budově
školy, výměna části veřejného osvětlení, oprava
střechy moštárny, oprava hasičské Tatry, oprava
laviček a parketu na hřišti TJ. Dále budeme
pokračovat ve výkupu komunikací a chodníků.
Po dokončení zjišťování hranic, které provádí
Katastrální úřad, bychom chtěli začít
zpracovávat projekt na výstavbu chodníků.
Dotace na výstavbu chodníků jsou již
vyhlášeny, ale jelikož se pravděpodobně budou
měnit výměry i čísla parcel, musíme počkat,
abychom případně nemuseli dotaci vracet. Toto
jsou plány na příští rok a já doufám, že se nám
podaří splnit většinu z nich.
**************************************
Vánoční stromeček letos svítí díky mnoha
ochotným lidem. Jistě jste zaznamenali, že jsme
v letošním roce rozhlasem žádali o darování

stromu. Ozvali se nám dva občané, kterým bych
chtěla velmi poděkovat za ochotu. Nakonec
jsme vybrali strom od Ladislava Kozla. Tak
jako v jiných letech, jej hasiči postavili a
nazdobili a nám teď bude dělat jenom radost.
Adventní čas zahájili děti naší základní školy a
mateřské školy spolu s paními učitelkami
v sobotu 26.11.2016 v 17 hodin. K rozsvícení
stromečku si pro nás připravili příběh o Betlému
a k tomu jsme si mohli koupit něco hezkého na
jejich jarmarku. Zakoupením výrobku dětí jsme
podpořili činnost naší školy a ocenili tak snahu
našich dětí.
Pro přehlednost uvádím přehled dalších akcí:
Úterý 6.12. v 16 hod. Mikulášská pohádka
Pátek 9.12. v 15 hod. vypouštění balónků
Čtvrtek 15.12. v 16 hod. zasedání zastupitelstva
Neděle 18.12. v 17 hod. Adventní koncert
Sobota 31.12. Silvestrovská kopaná
Sobota 31.12. v 17 hod. Silvestrovský ohňostroj
Pořadatelé a účinkující se těší na Vaši účast.

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát
příjemné prožití vánočních svátků, veselou
oslavu Silvestra a do Nového roku 2017 pevné
zdraví, hodně spokojenosti a radostných chvil
s Vašimi blízkými a přáteli.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2016 – 11/2016
V průběhu srpna a září jsme se věnovali přípravě voleb, s jejichž výsledky se můžete seznámit v tomto vydání
zpravodaje. Přestože jsme několikrát zveřejňovali možnost stát se členem volební komise, nikdo se
nepřihlásil. Sestavit komisi se nám podařilo díky slečně Smetanové.
Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi souhlas se závěrečným vyhodnocením akce „Krásné hřiště
Kujavám“. Nyní je nutné dodržet udržitelnost projektu.
Bylo dokončeno výběrové řízení na výměnu zbývajících oken v budově Základní školy a na kabinách.
Výměna byla provedena v měsíci říjnu.
Jednotce sboru dobrovolných hasičů byl pořízen profi záchranářský žebřík, který splňuje všechny potřebné
atesty. Původní žebřík požadované atesty neměl, tudíž nevyhovoval.
Na konci srpna jsem se zúčastnila jednání ve věci výběrového řízení na autobusové dopravce, které bude
v příštím roce vyhlašovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Jelikož se podílíme na úhradě za dopravní
obslužnost, tak jsme byli osloveni, abychom se vyjádřili. Dle jejich návrhu by se měly jednotlivé linky lépe
sjednotit a navazovat. Konečná verze nám ale zatím zaslána nebyla.
Byla provedena kontrola hospodaření Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s výsledkem bez chyb.
Konečně byli spokojeni i s výběrovými řízeními.
Znovu bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na hasičské zbrojnici a moštárně, jelikož do
původního výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma. V letošním roce se ale provede pouze výměna
střešní krytiny na hasičské zbrojnici a moštárna bude zrealizována v následujícím roce. Výměna na hasičské
zbrojnici byla zrealizována v průběhu listopadu.
Další výběrové řízení se týkalo zpracování průkazů energetické náročnosti budov, které jsme povinni mít
zpracované. Jedná se o budovu Obecního úřadu, Mateřské školky, Kulturního domu a Hasičské zbrojnice.
Proběhla valná hromada Regionu Poodří a seminář pořádaný Regionem Poodří týkající se veřejných zakázek,
jelikož byl vydán nový zákon o veřejných zakázkách.
Ve čtvrtek 22.9.2016 proběhlo 12. zasedání zastupitelstva, které schválilo změnu výše závazného ukazatele
ZŠ a MŠ Kujavy, záměr propachtovat pozemek za č.p. 216, záměr prodeje u č.p. 112 a č.p. 66, záměr
pronájmu pozemků potřebných k realizace stavby „Děrenský potok v km 0,550– 5,350“. Dále rozhodlo o
účasti v Dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016. Toto jsou pouze hlavní body, ostatní je možno nalézt na
webových stránkách obce nebo na Obecním úřadě. Na zasedání bylo navrženo umístění zrcadla u č.p. 34.
Jelikož komunikace spadá do správy SSMSK, byla žádost předběžně projednána a následně zaslána žádost o
umístění tohoto zrcadla. Pokud tato žádost bude schválena, bude realizována v průběhu následujícího roku,
jelikož je nutné vyřídit povolení.
Dne 26.9.2016 jsme obdrželi výzvu k odstranění chodníku ze soukromého pozemku. Jedná se o chodník
k Obecnímu úřadu a zároveň k Základní škole. Výzva byla předána právníkovi, který nám sdělil, že chodník
je zde mnoho let a v pasportu komunikací ho máme uvedený, nelze chodník dle zákona č. 13/1997 Sb,
odstranit. Vlastníkovi pozemku byl navržen odkup. Bohužel do dnešního dne nám nebylo stanovisko vlastníka
doručeno.
Dne 11.10.2016 v 15 hodin se v kulturním domě konala zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách na
potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur,
spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA.
Byla provedena kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Kujavy a také obce Kujavy.
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Zúčastnila jsem se jednání ve věci částečných uzavírek silnice z Fulneku na Bílovec, ke které dojde vlivem
částečných oprav na této komunikaci. Opravovat budou pouze komunikaci a havarijní stavy propustí řešit
nebudou.
Byly dokončeny stanoviště autobusových zastávek a poté usazení nových. Vybudovat stanoviště není nic
jednoduchého, také jsme se museli učit. V dnešní době totiž stanoviště musí splňovat řadu předpisů a
především musí být bezbariérové. Spolu se zastávkami jsme také nechali udělat i nové vývěsky, jelikož ty
staré již byly prohnilé.
Ve čtvrtek 10.11. se konalo setkání jubilantů. Zúčastnilo se 24 občanů z 37.
V listopadu se také konalo jednání ve věci schválení Strategického rámce Místní akční skupiny ORP Bílovec,
který je nutný pro možnost žádat dotace. Nastavené podmínky dotace jsou velmi obtížné, a pokud nebudou
změněny, tak se nás čerpání dotací týkat nebude.
V tomto měsíci se také konalo mimořádné zasedání zastupitelstva, na jehož programu byly záměry na
prodloužení smluv o smlouvách budoucích kupních týkající se budoucího prodeje pozemků na realizaci
stavby „Děrenský potok v km 5,350 – 0550“ a kupní smlouva na pozemky pod komunikací ve vlastnictví
Lesů ČR.
V sobotu 26.11. jsme přivítali do naší obce čtyři nové občánky. Všichni noví občánci jsou holčičky.
Toto je výběr toho důležitého, co se v daném období událo. Pokud Vás zajímá něco dalšího, můžete se zeptat.
Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

Dovolená o vánočních svátcích
Oznamuje občanům, že od pátku 23.12.2016 do 1.1.2017
bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
***************************************************************************************

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KUJAVY
•
•

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V KUJAVÁCH 2016
zpovídání před i po mši 18.12.
v H.Životicích cizí zpovědník 19.12. 15-16.30
sobota 24.12. v 22.00
neděle 25.12. v 10.30
neděle 1.1. v 10.30
pátek 6.1. v 17.00
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Vítání občánků
V sobotu 26.11.2016 byly mezi občany Kujav přivítány 4 děti:
Vendulka Rojíčková
Natálka Vorlická
Eliška Malchárková
Lucinka Zajíčková
*************************************************************************************

Jubilanti 2016
Kleinová Libuše
Šimečka Dušan
Vorlická Jarmila

60
60
60

Gebauerová Zdeňka
Laschoberová Libuše
Papřoková Emílie
Laschober Vilém
Stibůrková Květoslava

65
65
65
65
65

Hikl Jiří
Newmanová Miroslava
Báča Josef
Kostelník Evžen
Turčíková Jana

70
70
70
70
70

Berková Renáta
Berka Jan
Jochmanová Libuše

75
75
75

Zemanová Helena
Gebauerová Antonie
Kováčiková Zdenka
Šimečka Milan
Demel Vilém
Rozsypal Jiljí
Mrázek Jaroslav
Golková Zdenka

80
82
82
84
85
85
87
87

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

Základní škola a Mateřská škola
Je to tak - Vaše děti mají za sebou 1. čtvrtletí školního roku. Zopakovaly si vědomosti a
dovednosti, které jim zůstaly v hlavičkách a přidaly k nim nové poznatky.
Mnoho našich žáků tráví volný čas v kroužcích, které vedou pedagogové nebo rodiče. Už
pro Vás chystají nová vystoupení a překvapení. Na tomto místě bych chtěla poděkovat
panu Zdeňku Pavlíkovi za finanční dar na nákup kostýmů pro Moderní tanec a panu
Heryánovi za věcný dar – digitální piano.
Letos se škola opět zapojila do celostátní akce 72 hodin.
Náš projekt „Od semínka k rostlině“ bude probíhat
v delším časovém úseku, jak už samotný název
napovídá. Vzhledem ke špatnému počasí na začátku
projektu jsme uvítali pomoc pracovníků obecního
úřadu - ti nám dekorovali vany, které budou děti na
jaře osazovat. Každý ročník se postará v rámci
pěstitelských prací o svůj „záhon“ a ten ještě zkrášlí
prostředí školní zahrady. Velmi si vážíme každé pomoci
a spolupráce.
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Určitě se Vám dostaly do rukou již tři čísla školního časopis „Kujavská strašidýlka“, jehož
autorkou je paní učitelka Iva Kudělová a do kterého svými literárními a výtvarnými
pracemi přispívají žáci. Časopis je součástí Pohádkové trasy Kujavy, jež byla otevřena
v březnu loňského roku. I Vy máte možnost přispět – pošlete nám foto ze svého
absolvování této trasy.
1. číslo / září 2016

Když jedete nebo kráčíte kolem školy v tomto adventním čase, zdraví Vás vánoční strom,
který rozsvítily děti BETLÉMSKÝM PŘÍBĚHEM.
A teď krátký výčet akcí, které chystáme pro další období - přijďte si s námi:
v pátek 9. prosince vypustit balónek s přáním Ježíškovi
v neděli 18. prosince zazpívat koledy do kostela
v sobotu 18. března zaskotačit na Dětský maškarní ples.
Kdo se chce o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kujavy dovědět ještě více, ten ať
si přečte Výroční zprávu za školní rok 2015/2016, která je umístěna na webových
stránkách školy www.zskujavy.cz nebo si ji můžete zapůjčit v ředitelně. Jsme tu pro Vás.
Mgr. Pavla Rozsypalová, ředitelka
****************************************************************************************
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Měsíční odvoz nádob v roce 2017
pátek 17. ledna
pátek 2. června
pátek 20. října
pátek 10. února
pátek 30. června
pátek 17. listopadu
pátek 10. března
pátek 28. července
pátek 15. prosince
pátek 7. dubna
pátek 25. srpna
pátek 5. května
pátek 22. září
***************************************************************************************

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7. – 8.10.2016
Obec: Kujavy
Z celkového počtu 431 voličů se voleb zúčastnilo 106, tj. 24,59 %, platných hlasů bylo 103.
Číslo Kandidátní listina
1
2
9
12
24
26
28
30
31
32
37
41
43
45
46
47
52
65
67
68
70
75
78
81
82

Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Československa
Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská demokratická unie – ČSL
Koruna Česká (monarchistická strana)
Romská demokratická strana
ANO 2011
Změna pro lidi
TOP 09
Komunistická strana Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Moravané
Dobrá volba
STAROSTOVÉ a nezávislí
Svobodní a soukromníci
PRO REGION
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
NEZÁVISLÍ
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a
HOZK
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR
nechceme!
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura a Strana Práv
Občanů
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem

Platné
hlasy v %

0
6
6
11
14
0
0
27
0
2
15
0
2
0
0
5
1
1
1
0
1

0,00
5,82
5,82
10,67
13,59
0,00
0,00
26,21
0,00
1,94
14,56
0,00
1,94
0,00
0,00
4,85
0,97
0,97
0,97
0,00
0,97

0

0,00
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5,82

0

0,00

5

4,85
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 7. – 8.10.2016 a 14. – 15.10.2016
Obvod 67 – Nový Jičín
Obec: Kujavy
1. kolo - Z celkového počtu 431 voličů se voleb zúčastnilo 104, tj. 24,13 %, platných hlasů bylo 99.
2. kolo – Z celkového počtu 431 voličů se voleb zúčastnilo 55, tj. 12,76 %, platných hlasů bylo 55.
Číslo

Kandidát

Volební strana

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1

Jurečka Pavel Ing.

Úsvit

9

X

9,09

X

2

Demel Jiří

Piráti

8

X

8,08

X

+3

Orel Petr

KDU-ČSL, SZ

27

35

27,27

63,63

+4

Dvořák Jaroslav PhDr.

ČSSD

12

20

12,12

36,36
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Strýček Jiří

ANO 2011

15

X

15,15

X

KSČM

28

X

28,28

X

6
Pisch Pavel
+) postupující kandidát

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

MYSLIVECKÝ SPOLEK NIVA KUJAVY
Tradiční myslivecký ples bude 21.1.2017 od 19 hodin, místo konání bude upřesněno na plakátech.
Srdečně zveme všechny, kdo má chuť se příjemně pobavit.
Za MS NIVA Kujavy Matušik Radek
***************************************************************************************

SPCCH
Zima je tu zas, přijdou chumelenice a mráz. Svatý Petr také nelenil, sněhovou peřinu si už na tu nepohodu
připravil. Sluníčko již nehřeje, zato Měsíc se na nás /14. listopadu/ v superúplňku směje. Pěkně si na nás
posvítil, aby se o informacích, co létají v atmosféře, přesvědčil. Všichni svatí věřte mi, je to husté na Zemi,
proto až za sedmdesát let si znovu posvítím na tento svět.
Rok 2016 pomalu končí, blíží se období vánočních a novoročních svátků a také vyhodnocování toho, co
jsme stihli a co jsme nestačili udělat.
Pro kulturní vyžití členů i spoluobčanů byly připraveny dvě akce. Zářijový zájezd na jižní Moravu a v říjnu
divadelní představení. Zájem i spokojenost z řad účastníků byla, proto děkujeme členům výboru za snahu
zpestřit nám ten důchodcovský život.
Šťastné a veselé prožití svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2017 a až kouzlo vánoc vstoupí
do Vašeho soukromí, v pokoji vánoční stromeček zavoní, ať pod ním naleznete ten dárek nejcennější, a to je:
„Láska, tolerance a porozumění.“
Členům i všem spoluobčanům přeje výbor SPCCH.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
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Zpráva o činnosti JSDH Kujavy ve 3. Q 2016
Od posledního vydání zpravodaje jsme měli dva výjezdy. První byla 25.8.2016 technická pomoc, kdy jsme
na žádost starostky obce čistili kanálové propusti na malé straně. Druhý výjezd byl 27.8.2016, kdy byl
nahlášen kouř na poli mezi Kujavami a Děrným. Naše jednotka nemohla z důvodu nepřítomnosti ani
jednoho strojníka vyjet. O této skutečnosti jsem informoval KOPIS v Ostravě, že v případě potřeby můžeme
vyjet do 20 minut. Naštěstí se jednalo o planý poplach, takže jsme už nebyli znovu povolání.
V říjnu jsme připravili naši Tatru na STK. Vyměnili jsme brzdové obložení, vše zkontrolovali a emise i STK
jsme úspěšně absolvovali.
V prosinci jsme pomohli se stavěním a osvětlením vánočního stromu.
Protože se blíží Vánoce a konec roku, období prskavek, zapálených svíček na svícnu a ohňostrojů, dbejte
prosím zvýšené bezpečnosti, ať i my si v klidu a pohodě můžeme užívat tyto svátky a nemusíme vyjíždět
k požáru, nebo jiné mimořádné události.
Za JSDH Kujavy Miroslav Mrázek.
***************************************************************************************
Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Jmelí
se
v posledních
15
letech
hojně
rozšířilo
na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a
umírání
stromů
nacházejících
se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na
významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří
husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně
180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích
trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým
zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému
hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný
na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů.
Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou
(parazitickou),
kdy
se
vyvíjí
trs
jmelí,
kdy
využívá
vody
a
živin
hostitelské
rostliny.
1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i
samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na
větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto první fázi růstu
jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle nebo na kameni. Prvním
rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium
pevně přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více
zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria
pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány
při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek
fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i
listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí
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generace a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však od
počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem
ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut),
přenos semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na
zobácích,
případně
na
jiných
částech
těl
ptáků.
Ptáci
mají
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.),
topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně
(Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy
(Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do
skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus
nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin,
následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na
svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho
výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
•
•
•
•

Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,
odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření),
podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné
stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.

Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete
kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování
k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.

jmelí

na území

Moravskoslezského

kraje

2012,

Aktuální

informace

Ing. Lenka Peichlová

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

Kalendáře na rok 2017
Upozorňuji občany, kteří si ještě nevyzvedli kalendáře na rok 2017,
že si je mohou vyzvednout na Obecním úřadě. Kalendář jim nebyl
vhozen do schránky, jelikož měli malou schránku a při dešti by se
kalendář zničil.
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Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva (uhlí, dřevo, dřevěné brikety, štěpka, dřevěné nebo
rostlinné peletky, rostlinné paliva) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva kalendářní
roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen
zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016.
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i
v letošním roce 2016.
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li
taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního
zdroje.
Kontrolu kotle je oprávněná provést jen osoba, která je proškolená výrobcem a je držitelem oprávnění. V
případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu
technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem
stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího
stacionárního zdroje).
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR je zveřejňován a
aktualizován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách: http://www.aptt.cz/opravneniozo.php?kraj=MSK. nebo na webových stránkách výrobce.
Po provedení kontroly obdržíte protokol, který je nutno uschovat pro případnou kontrolu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
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