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Vážení občané,
A jaké plány máme na příští rok? V letošním roce
blíží se závěr roku a do rukou se vám dostalo
poslední vydání zpravodaje v letošním roce.
jsme nesplnili opravu tenisového hřiště, opravu
Připomeňme si největší investice letošního roku,
střechy na moštárně, opravu hasičské cisterny,
které v souhrnu stály cca 3 mil. Kč.
elektroinstalace v budově školy a není dokončena
oprava laviček kolem hřiště, přestože dřevo je už i
První větší akcí byla oprava místních komunikací.
natřeno. V příštím roce se bude opravovat
Původní nápad byl jen opravit komunikace. Volili
elektroinstalace v ZŠ, další část místních
jsme mezi levnější a dražší variantou. Nakonec
komunikací a splníme některé nedodělky letošního
jsme se rozhodli pro variantu dražší. Chtěli jsme,
roku.
aby naše obec měla pořádné komunikace a ne jen
kameny zalité asfaltem. Na komunikace byl položen
Příští rok je nejen volební, ale hlavně výroční. Naše
hladký asfaltový povrch a mnozí je využívají k
obec se k 1.1.1998 osamostatnila a v roce 2018
bruslení na kolečkových bruslích. V opravě
oslaví výročí 20 let. Za tu dobu se naše obec hodně
komunikací chceme pokračovat i v příštím roce.
změnila. Už nejsme závislí na rozhodnutí lidí, kteří
Oprava by měla začít od Dejů až ke křižovatce na
zde nebydlí a neví, co občané potřebují.
Pustějov, potom od Pavlů až směrem k dálnici.
Rozhodujeme sami za sebe. Ale i samostatnost
přináší problémy. Vše si musíme zajistit sami, což
Problém je most u Dejů, jelikož firmy nechtějí
povrch opravovat. Most je starý a nikdo neví, co se
je v dnešní době velkým problémem. Nejsou lidi,
stane, když se povrch odfrézuje. Doporučují
kteří by se postarali o konání akcí, chybí členové do
celkovou rekonstrukci mostu, ale ta je finančně
jednotky dobrovolných hasičů, nejsou ani členové
velmi náročná.
do výborů. Pokud se najdou ochotní členové
spolku, kteří zajistí pořádání akce, tak jim zase
Druhou větší akcí byla výměna veřejného osvětlení.
nikdo nepřijde. Všichni chceme samostatnost, ale
Původní sodíková svítidla byla vyměněna za
na druhou stranu nechce nikdo nic dělat. Tak ale
LEDky. Nyní již nemusíme zhasínat, abychom
obce nefungují. Tato neochota a nesoudržnost se do
ušetřili. Svítidla svítí celou noc, a přesto máme
budoucna projeví jako obrovský problém. Obec by
úsporu skoro ¾. Ještě stále se stává, že svítidla
se měla spojit a začít spolupracovat. Proto přijměte
zhasnou. Svítidla zhasínají při větrech, kdy se větve
pozvání na rozsvícení vánočního stromu,
stromů dotýkají kabelů a vyhodí to jistič. Řešení
Mikulášskou pohádku, vypouštění balónků, turnaj
jsou dvě. Kabely by se musely dát do chráničky, ale
ve stolním tenise, Silvestrovskou kopanou a
to je velmi nákladné a podle firmy i zbytečné.
ohňostroj.
Časem nám totiž ČEZ nařídí dát kabely do země a
náklady na izolaci kabelů by byly vynaloženy
Přeji Vám příjemně strávené vánoční svátky, dětem
zbytečně. Druhé řešení je ořez stromů a větví kolem
dárečky dle jejich přání, veselou oslavu Silvestra a
kabelů. Toto řešení je nejjednodušší a nejrychlejší.
úspěšný vstup do Nového roku. Po celý příští rok
hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
V zimním období budou pracovníci toto vedení
kontrolovat a větve zasahující do vedení veřejného
Petra Vojkůvková – starostka obce
osvětlení budou ořezávat.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2017 – 11/2017
Tak jako každý rok byly provedeny elektro revize. Přestože závady odstraňujeme, pořád se objevují stále
nové. Zajímavé bylo, že závady byly zjištěny v sále na rekonstruovaných místech, i když zde byla vše
nové a překontrolované revizním technikem. Odstranění závad na těchto místech jsme požadovali po
zhotoviteli stavby.
Na jaře opět přišla voda z polí. Bahno se vylilo na hlavní komunikaci před školkou a obchodem. Nikdo to
nechtěl řešit. Správa silnic dala vinu obci, jelikož vlastníkem komunikace vedle školky je obec. Následně
obec by musela obvinit zemědělce, který na poli hospodaří a ten se zase brání, že takovým průtržím
nemůže zabránit. Na základě této události jsme udělali výběrové řízení a poté nechali vyčistit a zároveň
zjistit stav kanalizace pod chodníkem. Kanalizace byla do ¾ zanesená. Její stav je místy špatný, místy
dobrý. Problém jsou neodborně napojené odbočky. Pokud bychom tuto kanalizaci začali opravovat,
občané napojení na tuto kanalizaci by se už nemohli napojit.
V knihovně byla provedena změna poskytovatele internetu, jelikož zde bylo napojení přes pevnou linku.
Toto připojení bylo pomalé a neustále byly nějaké výpadky.
V měsíci září a říjen probíhaly přípravy na volby. Volební komise byla složena z delegovaných zástupců
stran a také z místních dobrovolníků.
Na základě žádostí občanů jsme začali řešit pozemky pod chodníkem. Zatím byli osloveni tři vlastníci,
jejichž pozemky není nutné dělit a stačí je pouze vykoupit. Vlastníci se měli vyjádřit do 30.10.2017.
Bohužel se ozval pouze jeden vlastník. Vlastníci, kteří se neozvali, budou znovu vyzváni. Doufáme, že se
s vlastníky domluvíme a vyhneme se právním jednáním.
Znovu byla zveřejněna nabídka prodeje dřeva u bytovek. Strom se z části nachází na obecním pozemku a
z části na pozemku soukromé osoby. Po druhém zveřejnění se ozval zájemce.
Z důvodu končící platnosti smluv na dodávky energií, bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele.
Z důvodu špatných zkušeností jsme zvolili možnost vyzvat nejméně tři dodavatele a zveřejnit na
webových stránkách obce. Nabídky doručili tři dodavatelé. Nejvýhodnější nabídku zaslala společnost
Amper Market, a.s. – současný dodavatel elektrické energie.
Dne 20.9.2017 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na jehož programu bylo navýšení
závazného ukazatele ZŠ a MŠ Kujavy na dohody za vedení kroužků, dále vyřazení židlí z kulturního
domu, propachtování pozemku vedle hřiště, záměr prodeje pozemků p.č. 1564 a 1568, kupní smlouvu na
pozemek v křižovatce na Pustějov a Hladké Životice, schválení závěrečné účtu DSO SOMPO 2016.
Po veřejném zasedání předala Mgr. Rozsypalová vzdání se funkce ředitele ZŠ a MŠ Kujavy a výpověď
z pracovního poměru. Dne 26.9.2017 bylo na toto místo vyhlášeno konkurzní řízení.
Dne 13.10.2017 podal pan Číž rezignaci na mandát zastupitele a člena finančního výboru. Na jeho místo
nastoupil jako náhradník Ing. Šlosar.
Byla objednána projektová dokumentace na opravu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově
ZŠ a obecního úřadu.
Na herních prvcích na fotbalovém hřišti byla provedena revize. Tyto revize zajišťovala firma, která herní
prvky dodává. V letošním roce jsme provedli změnu a ta se nám vyplatila. Nejen že je revize levnější, ale
technik zjistil závady. Závady bude muset odstranit dodavatelská firma.
V úterý 7.11.2017 se v kulturním domě konala oslava jubilantů. Každému jubilantu je do schránky
vhozena informace o oslavě jubilantů. Pokud se chce jubilant této oslavy zúčastnit, musí potvrdit svou
účast, případně nahlásit, že se ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit. Poté jsou těmto jubilantům
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rozneseny pozvánky. Z celkového počtu 38 svou účast potvrdilo 21 jubilantů a 6 se nemohlo zúčastnit ze
zdravotních důvodů.
Dne 21.11.2017 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Závěr přezkoumání
byl, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
I v letošním roce se konalo vítání občánků. Přestože se původně zdálo, že nebudeme mít koho vítat, tak se
v letošním roce narodilo 5 dětí, z toho 3 kluci a 2 holky.
Koncem měsíce listopadu se také konal konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Kujavy. Přihlášky se podávaly do
8.11.2017. Do konkurzu se přihlásil jeden muž a jedna žena. Bohužel v době uzávěrky zpravodaje nebyly
výsledky známy.
Zpracovala Petra Vojkůvková
*************************************************************************************

Co se to v té škole zase děje?
To je otázka, kterou si koncem září kladlo mnoho z Vás, především rodiče dětí. Pokusím se to vysvětlit, a
jestli tomu budete věřit nebo budete věřit „drbům“, bude jen na Vás.
Po veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo ve středu 20.9.2017, přišla Mgr. Rozsypalová a bez
udání důvodu předložila vzdání se funkce na ředitele a výpověď z pracovního poměru. Problém byl, že se
2 dny předtím, tj. v pondělí 18.9.2017 vzdala funkce zástupkyně ředitelky Mgr. Krásová. Organizaci tudíž
neměl kdo zastupovat. Následující den jsme Mgr. Rozsypalovou oslovili, jestli si to nechce rozmyslet a
pokud jsou nějaké problémy, tak je určitě vyřešíme. Trvala na svém rozhodnutí a od 21.9.2017 je na
nemocenské. Funkci vůbec nepředala, nechala si klíče, finanční hotovost z pokladny a nikdo nevěděl, kde
co je. Zaměstnanci nám sdělili, že o tom nevěděli. Spolu se zaměstnanci školy přišla i část školské rady,
protože je zajímalo, co bude dál. Školská rada se začala zajímat, ale už bylo velice pozdě. To je ten orgán,
který má kontrolovat, zdali má škola vše dle zákona, vyhlášek apod. Proč se neozvali dříve, když byly
podklady posílány pozdě, i schůzky byly svolávány na poslední chvíli, i když se vědělo, že v určité dny
jeden člen školské rady nemůže. Scházeli se jednou, maximálně dvakrát, aby se schválilo, jen to co se
musí. Pokud chtěl někdo řešit něco víc, tak byl okamžitě problém. Tak to ale fungovat nemá. A pak
přijdou a chtějí vědět, co se stalo a co bude dál.
Oslovili jsme učitelky, zdali nechtějí do ukončení konkurzu tuto funkci vzít a hlavně zdali zůstanou.
Pouze jedna paní učitelka řekla, že by chtěla odejít, ale slíbila, že teď to nebude, protože nás v tom
nenechá. Za pár dní to ale bylo jinak. Nikdo z nich zástupce nevzal. Aby mohla celá organizace fungovat,
museli jsme někoho jmenovat. V souladu s metodikou MŠMT jsem do funkce jmenovala paní Janu
Zajíčkovou. Jmenována nebyla pro potřeby vyučování, ale proto, aby byly zajištěny platby a organizace
se nedostala do dluhů.
Mysleli jsme si, že to nejhorší máme za sebou, ale opět nastal problém. Ve zkušební době odešla nová
paní učitelka Mgr. Zacharová. Oznámila to ve středu odpoledne a v pondělí už nastupovala jinde. Takže
se rychle hledaly náhrady – jak za Mgr. Rozsypalovou, tak i za Mgr. Zacharovou. Ale i to jsme zvládli.
Na vyučování českého jazyka 3., 4. a 5. třídy jsme našli paní učitelku Šajtarovou. Tato paní učitelka měla
zkušenosti s vyučováním spojených tříd a byla velmi ochotná nám výpomoc vzít. Na vyučování 1. a 2.
třídy jsme paní učitelku Tvardkovou našli u nás v obci. V sobotu jsme za ní zašli a v pondělí nastupovala.
Ani tak nebyl konec. Následovala výpověď Mgr. Krásové. Přestože má výpovědní dobu do 31.12.2017,
oznámila, že prostě do práce od 1.12.2017 nepřijde.

3

Problémů byla celá řada – musely se poslat výkazy, aby mohla škola dostat peníze, ve školce nejsou
dořešeny úvazky učitelů, nebyly zakoupeny základní potřeby do školy i školy – papíry, barvy, tonery,
čisticí prostředky atd. Do toho byl rozjetý projekt šablon. Spolu s paní Zajíčkovou se snažíme provoz
zajistit, ale pokud něco nestihneme nebo na něco zapomeneme, tak se omlouváme, ale škola není zrovna
náš obor. Jde nám o to, školu udržet.
Musím také zmínit, že na schůzce s rodiči žáků školy, jsme se dozvěděli, že se ty menší děti asi 3 týdny
neučily. Jak je to možné? V tu dobu jsme měli ve škole dvě učitelky aprobované na 1. stupeň. To, že
odešla ředitelka, nemělo mít vliv na výuku. Za to ale nejsme zodpovědní my, ale učitelé.
Na základě těchto událostí odešlo z naší školy celkem 6 dětí. Ale my se stále snažíme školu udržet. Není
to snadné, vyžaduje to hodně úsilí, ale musíme věřit, že bude líp.
Také se musím zmínit, že na nás bylo na Českou školní inspekci posláno udání, které někdo poslal
jménem rodiče a zastupitele. Drzostí bylo, že se také i tak podepsal. Jelikož se jedná o samosprávnou
činnost, tak se tím inspekce nebude zabývat. Za toto jednání může být dotyčný podvodník stíhán.
Shrnuli celou situaci, tak se mi zdá, že je zde velmi hodně náhod a navíc nám nikdo neřekl žádný důvod.
Máte pravdu, že je to už třetí ředitel za dobu, kdy jsem ve funkci. Ale proč tomu tak bylo? V prvním
případě byly rozpory v hospodaření organizace a hlavně proto, že nám dvě paní učitelky vyhrožovaly, že
pokud ředitelku neodvoláme, tak odejdou. Další paní ředitelka neuměla hospodařit a způsobila pro nás
dost velkou ztrátu a ani se neuráčila, to nějak řešit. A třetí paní ředitelka – kdo ví? Vykládat a vinit, že
mám vysoké nároky, umí každý. Když jsem ale chtěla konkrétně vědět, jaké věci navíc jsem požadovala,
tak nikdo nebyl schopen nic říct. To, že se musí plnit zákony, vyhlášky a podobné pravidla, není mojí
vinou. Já je nevymýšlím. Pokud jde někdo do takové funkce, musí si uvědomit, co je k tomu potřeba a ne
to házet na jiné.
Celou dobu se snažíme školu udržet, i když je to finančně i psychicky náročné. Dle mého by školy vůbec
neměly patřit pod obce, ale pod kraje. Obce mají omezené možnosti. Máme zajímavé zákony, protože
v takové funkci nemusíte mít svého zástupce, vzdát funkce se můžete ze dne na den a předat funkci také
nemusíte.
Možná jste si všimli, že jsem se nezmiňovala o všech. Důvodem bylo, že školka fungovala samostatně.
Věděli, že máme starostí nad hlavu, tak jsme se pouze domluvili, co potřebují a oni si to už zajistili sami.
Velká pomoc přišla od vychovatelky Lenky Šimečkové, která zajišťuje veškeré akce školy, co je potřeba
objedná a hlavně nám pomohla svými radami a zkušenostmi. Díky ní se škola drží.
Na závěr bych chtěla hrozně moc poděkovat zaměstnancům školky - paní učitelce Saši Havrlantové, paní
učitelce Jitce Sokolové, školnici Terezce Kleinové, zaměstnancům školy – paní učitelce Šajtarové, paní
učitelce Tvardkové, školnici Janě Kozelské a vychovatelce Lence Šimečkové, dále účetní Vendule
Drabinové a Janě Zajíčkové – že funkci ředitelky vzala, přestože věděla, že bere zodpovědnost za někoho
jiného.
Uvidíme, jak celá záležitost dopadne. V tuto chvíli ještě nevím, kdo bude ředitel, ale můžu Vám slíbit, že
škola i školka jede dál. Teď bude záležet jen na Vás, zdali zde své děti necháte. Pokud se Vám něco
nelíbí, je lepší to řešit osobně a ne posílat na obec anonymy a vyhrožovat, že své dítě dáte jinam, když tu
paní učitelka Šajtarová nezůstane. Asi to někdo špatně pochopil, ale to jestli tady paní učitelka může
zůstat, nezáleží ani na ní, ani na obci a ani na novém řediteli. Ale to už si ten anonym nezjistil. Vybral si
jen tu svou pravdu.
Zpracovala Petra Vojkůvková
*************************************************************************************
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Dovolená o vánočních svátcích
Oznamuje občanům, že od pátku 22.12.2017 do 2.1.2017
bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
*************************************************************************************

Plán akcí Kujavy
Datum

Hodina

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Před Obecním úřadem

ZŠ a MŠ Kujavy

Pá 1.12.2017

17.00

Rozsvícení vánočního stromu

Út 5.2.2017

15.30

Vypouštění balónků

Zahrada u MŠ

ZŠ a MŠ Kujavy + obec

Čt 7.12.2017

16.00

Mikulášská pohádka

Kulturní dům

Obec Kujavy

St 13.12.2017

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

St 27.12.2017

12.30

Turnaj ve stolním tenise

Kulturní dům

TJ Sokol Kujavy

Ne 31.12.2017

9.00

Silvestrovská kopaná

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Ne 31.12.2017

17.00

Silvestrovský ohňostroj

Před Obecním úřadem

Obec Kujavy

So 20.1.2018

19.00

Myslivecký ples

Kulturní dům

MS Niva Kujavy

So 17.2.2018

14.00

Dětský maškarní ples

Kulturní dům

ZŠ a MŠ Kujavy

St 21.2.2018

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

Pá 2.3.2018

20.00

Hasičský bál

Kulturní dům

SDH Kujavy

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

Vítání občánků
V sobotu 25.11.2017 byly mezi občany Kujav přivítány 3 děti:
Jindřich Vorlický
Dominik Talmač
Nikola Vorlická
*************************************************************************************

Jubilanti 2017
Holubová Zdenka
Pavelka Ladislav
Tomečková Radomíra
Tomeček Alois
Výtisková Ludmila

Blahetová Květoslava
Přibylová Blažena
Pavlíková Zdeňka
Glacová Danuše
Vahalová Milada

60
60
60
60
60

65
65
65
65
65

Lyčková Drahomíra
Šuláková Alžbeta
Štrauch Emil
Grellová Alena

70
70
70
70

Mrázková Ilona
Šulák Karol

75
75

Ivánek Jaroslav

80

Zemanová Helena

81

Gebauerová Antonie
Kováčiková Zdenka

83
83

Šimečka Milan
Tvardková Libuše
Jurášková Zdenka

85
85
85

Demel Vilém
Rozsypal Jiljí

86
86

Mrázek Jaroslav
Golková Zdenka

88
88

*****************************************************************************************
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Měsíční odvoz nádob v roce 2018
pátek 1. června
pátek 29. června
pátek 27. července
pátek 24. srpna
pátek 21. září

pátek 13. ledna
pátek 9. února
pátek 9. března
pátek 6. dubna
pátek 4. května

pátek 19. října
pátek 16. listopadu
pátek 14. prosince

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

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané dne 20. – 21.10.2017
Obec: Kujavy
Z celkového počtu 437 voličů se voleb zúčastnilo 198, tj. 45,31 %, platných hlasů bylo 196.
Číslo Kandidátní listina
1
4
7
8
9
10
12
13
15
20
21
24
27
29
30

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ – stop migraci, diktátu EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Česká pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
Křesťanská demokratická unie – ČSL
SPORTOVCI
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Platné hlasy
celkem

Platné
hlasy v %

10
11
1
20
2
1
2
1
12
2
73
20
2
38
1

5,10
5,61
0,51
10,20
1,02
0,51
1,02
0,51
6,12
1,02
37,24
10,20
1,02
19,38
0,51

Strany, které nezískaly žádný hlas, nejsou v tabulce uvedeny.

Naše obec měla v okrese nejnižší účast 45,31 %. Naopak nejvyšší účast měly Hostašovice 74,04 %.
******************************************************************************************

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volby se konají v pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin;
případné II. kolo se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do
14 hodin. Volební místnost bude v předsálí v Kulturním domě.
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Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Školní rok jsme zahájili v počtu 19 dětí, z toho 4 děti jsou do 3 let. Na třídní schůzce 14.9. byli rodiče
seznámeni se změnami, souvisejícími s novými zákony. Na přání rodičů je po celý školní rok zajištěn
kulturně – vzdělávací program, který byl zahájen divadélkem v mateřské škole s představením „Boty a
švec“.
Od října jsme se zapojili každý čtvrtek do projektu „Zdravý život“ při účasti divadélka „Zdravého životního
stylu“ ze Studénky (paní Schalkové).
V říjnu jsme také navštívili koncert Pavla Nováka ml. ve Fulneku.
V úterý 31.10. si rodiče dětí MŠ a ZŠ u příležitosti svátku Halloween vyřezávali dýně.
S podzimem jsme se rozloučili pohádkovým vzdělávacím programem „O veverce Zrzečce“.
paní učitelka Saša a Jitka z mateřské školky
***************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s.
V prosinci se v obci Kujavy uskuteční dvě sportovní akce. Turnaj ve stolním tenise 27.12.2017 ve 13 hodin
začínají hrát děti a po skončení začnou muži. Zápis obou kategorií je v 12:30 hodin v obecním sále a je
připraveno pohoštění a poháry pro vítěze.
Dne 31.12.2017 se hraje Silvestrovská kopaná. Sraz na hřišti je v 9 hodin.
Tabulka po podzimní sezóně.
Rk. Družstvo
Záp. +
1
Straník
10
8
2
Fulnek B
10
7
3
Lubina
10
8
4
Mankovice
10
7
5
Jistebník B
10
6
6
Nová Horka 10
5
7
Kujavy
10
5
8
Hostašovice 10
3
9
Bravinné
10
3
10
2
10 Heřmanice
11 Lubojaty
10
1
NE 20.8.
So 26.8.
So 2.9.
So 9.9.
Ne 17.9.
So 30.9.

Jistebník - Kujavy
Kujavy – Lubina
Mankovice-Kujavy
Kujavy – Lubojaty
Straník – Kujavy
Kujavy-Bernartice

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
3
4
5
5
7
7
8
9

Skóre
35:10
34:16
21:14
26:19
29:18
26:21
29:24
21:20
14:22
13:45
12:51

5:1
3:0
3:1
7:0
4:1
nehráno

Body
24
22
22
19
18
15
14
12
10
6
3

Penalty + Penalty 1
1
1
2
2
0
2
0
1
1
1
1
1
0
0
3
1
2
0
0

So 7.10. Nová Horka - Kujavy
So 14.10. Kujavy – Heřmanice
Ne 22.10. Fulnek B – Kujavy
So 28.10. Kujavy - Hostašovice
Ne 5.11. Bravinné - Kujavy kont.

3:2
6:1
4:1
4:4
0:3

Za TJ Sokol Kujavy Dominik Gontkovič, předseda
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MYSLIVECKÝ SPOLEK NIVA KUJAVY
Tradiční myslivecký ples bude 20.1.2018 od 19 hodin v kulturním domě v Kujavách. O předprodeji
vstupenek budete informováni místním rozhlasem.
Srdečně zveme všechny, kdo má chuť se příjemně pobavit.
Za MS NIVA Kujavy Matušik Radek
***************************************************************************************

JSDH Kujavy
V Hasičských novinách byl zveřejněný velmi zajímavý článek, který se týkal povinnosti při pálení. Jelikož
naše jednotka řešila několik takovýchto výjezdů, dovolím si jej zveřejnit.
Za JSDH Kujavy Miroslav Mrázek

Pálení je možné jen při splnění řady podmínek
Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a
spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Navíc
se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých
látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno,
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a
podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně
přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování
zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opatření proti vzniku a šíření požáru může
být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě
nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až
do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační středisko
příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně
kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči
pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících
chemické látky je zakázáno.
Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na
volném prostranství a mnohde jej i zakazují.
Při rozdělání ohně na volném prostoru je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Především by
se mělo pálení předem ohlásit a pak se musí dbát pokynů operačního důstojníka. Spalování by mělo probíhat
jen na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesů, stohů, seníků, polí. Zakázáno je
rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Každé ohniště by se
mělo důkladně ohraničit např. kameny. Při silném větru by se oheň vůbec neměl rozdělávat. Oheň je nutné
pozorně hlídat, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Při
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spalování je potřeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky a příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny. Po ukončení se nesmí zapomenout ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se,
že nemůže dojít k opětovnému vznícení.
Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích,
zákon o odpadech nebo závazné vyhlášky jednotlivých obcí.
A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice rizikovou
činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající
fyzické osobě hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. Každoročně bohužel dochází k případům, kdy lidé při
spalování přijdou o život či utrpí těžká zranění. Nehledě na značné majetkové a ekologické škody, které
takto vzniklý požár může snadno způsobit.
***************************************************************************************

Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, jejíž
neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní
věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích
drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se svíčky smí zapalovat a
na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy
měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně
upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící
svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na
dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení
rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových
stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné
blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc
násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při
tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili,
instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.
Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří
manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená
zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím
nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce
spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze
prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické
předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít
zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko
přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na
ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
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Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej
nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a
Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, při
kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují
mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární
bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky
nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
**************************************************************************************
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