POZVÁNKA
V pátek 16. 9. od 20:00
pořádá TJ SOKOL KUNÍN

HODOVOU ZÁBAVU v areálu u hřiště TJ.

Kunínský zpravodaj
září 2011

K tanci a poslechu hraje Hudba Dušana Pospěcha.
17. – 18. 9. od 9 – 17 hodin zve
Muzeum Novojičínska a Správa zámku Kunín na

SLAVNOSTI JIŘINEK.
Květinová aranţmá v prostorách zámku na památku P. Josefa Turka posledního zámeckého kaplana v Kuníně a prvního šiřitele jiřinek v Českých
zemích.
V neděli 18. 9. od 14 hodin
obec Kunín srdečně zve občany do zámeckého parku na odpoledne se
slováckou dechovou kapelou

ROZMARÝNKA z Vlčnova s lidovým vypravěčem.
V neděli 18. 9. v 18:00 zve
Muzeum Novojičínska a Správa zámku Kunín na koncert

HARRACHOVSKÁ HUDBA na zámku v Kuníně.
Pokračování jedinečné řady koncertů barokní hudby z hudební sbírky
významného česko-rakouského rodu hrabat z Harrachu v podání tří
vynikajících interpretů staré hudby
(Jan Čiţmář, Marta Kratochvílová, Petr Wagner).
Kunínský zpravodaj č. 7/2011 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 13. 7. 2011
(tel. 556/749342, fax 556/749326, IČO 00600733)
Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10210.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 720 výtisků.

Jiřinkové slavnosti a Slavnosti růţí 2010

Váţení spoluobčané,

POZVÁNKA NA SLAVNOSTI RŮŢÍ

prázdniny utekly stejně jako kaţdý rok strašně rychle a já bych ráda
zhodnotila, co se o nich v naší obci dělo. Letošní léto bylo konečně klidnější
neţ v uplynulých dvou letech.

Muzeum Novojičínska a Správa zámku Kunín zve

Přesto - co se týče investičních akcí, bylo o práci postaráno. Dokončovalo se
zdravotní středisko, chodníky, probíhala rekonstrukce komunikace před
zámkem, obnova ČOV a opravy kanalizace. Všechny akce jsou z větší míry
financovány z dotačních titulů a spolufinancovány z rozpočtu obce.

Na památku nejvýznamnější majitelky zámku hraběnky Marie Walburgy
budou interiéry zámku vyzdobeny květinovými aranţmá z růţí.

Stěhování lékařů na zdravotní středisko probíhá, pošta se snad přesune
v průběhu září. O všem vás budeme informovat ve vývěskách, v rozhlase a na
webových stránkách obce. Přístup na poštu i k lékařům pro invalidní občany
je ze dvora (za Jednotou) - středisko je bezbariérové.
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o problému, se kterým se
potýkáme stále. Je to „obsah“, který se dostává z kunínských
záchodových mís do našich čistíren. Moţná by stálo za to udělat „Den
otevřených dveří v čističkách“ a podívat se na to, co všechno jsou
schopni spoluobčané do svých toalet spláchnout – jednorázové pleny
a čistící ubrousky, vloţky, prezervativy, hadry, zbytky jídla,… A není
toho málo! Bohuţel výrobce čerpadel není tolerantní, a pokud dojde díky
mechanickým nečistotám k poruše čerpadla, není nám uznána záruka
a opravu musíme zaplatit z rozpočtu obce. A zakoupení nového čerpadla
stojí cca 50 tisíc korun! Nedaly by se peníze vyuţít nějak jinak? Stačí jen
trocha ohleduplnosti….
V průběhu prázdnin se konalo několik kulturních akcí. Chci ještě
vzpomenout červnovou zámeckou slavnost a poděkovat všem, kteří s její
přípravou a pak i samotnou slavností pomáhali. Bez jejich pomoci by bylo
velmi sloţité zajistit klidný a pohodový průběh akce.
Začátkem července se konalo slavnostní otevření hřiště a šaten TJ po
povodni - odpoledne fotbal a soutěţe pro děti, večer koncert skupiny
„FUNNY“ a taneční zábava, myslím, ţe velmi povedená akce.
Další probíhaly aţ v srpnu – turnaj O pohár starostky zakončený jiţ
tradičním COREFESTEM Kunín a o týden později diskotéka, pořádaná TJ
SOKOL, obě akce na výletišti. Bohuţel zde zřejmě akce poslední. Jeden
„SOUSED“ výletiště pozval pracovníky hygienické stanice, aby provedli
měření hlučnosti.
2.

ve dnech 10. a 11. 9. na SLAVNOSTI RŮŢÍ.

Kaţdý návštěvník, který přinese růţi, bude mít vstup do zámku zdarma.

ZÁJEZD KLUBU SENIORŮ
Klub seniorů pořádá v pátek 7. října zájezd do lázeňského města
PIEŠŤANY.
Na programu je prohlídka lázeňského města a projíţďka lodí po Sľňavě,
návštěva farmářského trhu veValašských Kloboukách a společná večeře
v Roţnově pod Radhoštěm.
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit zájezdu, ať se hlásí u paní Vaňkové nebo
paní Chrástecké.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Kunín se uskuteční v pondělí 26. září od 17:00
na Osvětové besedě. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.

ZÁMECKÝ PARK
S přicházejícím podzimem nastává čas pro sběr kaštanů a ţaludů. Ţádáme
proto všechny vášnivé sběrače i jejich rodiče, kteří přicházejí sbírat kaštany
do zámeckého parku, aby je opravdu jen sbírali ze země. Zámecký park je
nemovitou kulturní památkou, která má slouţit všem - pro relaxaci,
potěšení, k procházkám a to nejen nám, občanům obce, ale i všem
návštěvníkům, kteří chtějí v parku strávit příjemné chvíle. Z toho vyplývá, ţe
není moţné kaštany ze stromů „očesávat“ házením klacků a kamenů do
větví stromů či dokonce pomocí provazu větve stahovat níţe – to platí
zvláště pro rodiče dětí!!!
Větve stromů se těmito zásahy zbytečně olamují a společně s kameny, které
po sobě nikdo neuklidí, překáţejí při sekání trávníku pod stromy.
19.

JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci září oslaví svá ţivotní
jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.
Kuběnová Markéta

Lušňák Jan

Vilčeková Lada

Havel Ivan

Havránková Martina

Jelénková Hana

Jančálková Dana

Kučerová Helena

Polášková Jarmila

Klossová Bedřiška

Soviar Lukáš

Slavíčková Anna

Červenka Jaromír

Šimíčková Milada

Bartoňová Monika

Turská Marie

Kuběnová Iveta

Bill Miloslav

Vřetionka Milan

Zlámalík Petr
Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2011

04. 06. – 30. 10. 2011
25. 06. – 30. 10. 2011
10. – 11. 09. 2011
16. 9. 2011
17. – 18. 09. 2011
18. 09. 2011
18. 09. 2011
22. 10. 2011
23. 10. 2011
30. 10. 2011
26. 12. 2011

Architektonické návrhy Johanna Lucase von
Hildebranta
Poklady z depozitářů
Slavnosti růţí
Hodová zábava
Slavnosti jiřinek
Kunínská pouť, odpoledne s dechovou kapelou
ROZMARÝNKA z Vlčnova
Harrachovská hudba na zámku v Kuníně
Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách
Zámecké halali
Houslový koncert
Štěpánský koncert
18.

Ne v loţnici za zavřenými okny, kde by mohl být hlasitou hudbou rušen ze
spánku, ale přímo před domem vedle výletiště. Ţe by chtěl „soused“ v době
diskotéky venku stanovat?
DĚKUJI VÁM, PANE SOUSEDE, JMÉNEM VŠECH MÍSTNÍCH
SPOLKŮ za to, ţe „podporujete“ hrozící pokutou jejich činnost. Kaţdý
přivýdělek z akcí bývá vyuţit pro činnost spolku – sdruţení rodičů pro děti,
sportovci na sport, myslivci pro zvěř, senior klub pro seniory, atd. Takţe díky
Vám!
Ve stejné době se konal v zámeckém parku také jiţ tradiční kinematograf.
Večery s promítáním se letos obzvláště vydařily díky příznivému a neobvykle
teplému počasí. Snad se výběr uvedených filmů divákům líbil. Bohuţel,
nemůţeme promítat největší filmové novinky poslední doby. Tyto filmy
bývají pro veřejná promítání uvolněny aţ několik měsíců po uvedení
v kinech. Ani půjčení filmů není levná záleţitost. Všechny promítané filmy
řádně půjčujeme od distributorů oficiální cestou a platíme za ně půjčovné.
Vypůjčení jednoho titulu pro veřejné promítání stojí i 1500 Kč.
Ráda bych pozvala nejen kunínskou mládeţ 20. září do zámecké kuţelny,
v případě nepříznivého počasí do salónku zámecké restaurace, na
jednání pracovní skupiny Místní akční skupiny Regionu Poodří
„MLÁDEŢ“. Přijďte si poslechnout, co Místní akční skupina je, čím se
zabývá a poradit, co nám zde v Poodří chybí. Jste mladí a cítíte a vidíte
to jinak…! Jednání se uskuteční v 15 hod. a po oficiální části si můţete
vyzkoušet zahrát kuţelky. Těším se na setkání s vámi.
Dagmar Novosadová, starostka

BIOLOGICKY ROZLOŢITELNÝ ODPAD – PŘESUN
KONTEJNERŮ
V poslední době se začínají mnoţit stíţnosti na přesunování hnědých
kontejnerů na biologický odpad – především u mostku u cihelny. Tyto
přesuny nejsou moţné, kontejnery jsou pro všechny občany! Pokud chcete
mít kontejner jen a pouze pro vaši zahradu, máte moţnost si objednat přes
svozovou firmu OZO, a.s., Studénka, své vlastní nádoby! Informace
najdete v předchozích číslech zpravodaje nebo vám je poskytneme na
obecním úřadě. Děkujeme.
3.

PYTLE NA TETRAPACK

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HUKOVICE
Vás zve na

Na obecním úřadě jsou k dispozici oranţové pytle na tetrapack. Občané,
kteří tento odpad třídí, mohou si pytle bezplatně vyzvednout. Do pytlů je
třeba obaly vymýt a sešlápnout. Naplněné pytle můţete odloţit u brány
sběrného dvora. Pytle na tetrapack si mohou také vyzvednout děti v základní
škole.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, kteří uhradili poplatek prostřednictvím bankovního
účtu, aby si vyzvedli na obecním úřadě známku na rok 2011. Od měsíce
května nejsou popelnice bez známek vyváţeny.
Občany, kteří dosud poplatek za popelnice nezaplatili, vyzýváme, aby tak
učinili co nejdříve. Pokud nemůţete z finančních důvodů uhradit poplatek
najednou, můţete jej splácet postupně. Přijďte se dohodnout s pokladní
na splátkách, začínáme s vymáháním dle daňového řádu, tj. zasíláme
platební výměry (kde jiţ můţe být částka zvýšena aţ na trojnásobek)
a poté s exekucemi!

PODZIMNÍ SBĚR ODPADU
V sobotu 17. září v době od 8 do 12 hod. budou na sběrném dvoře OÚ
přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých je moţno ukládat: nábytek,
koberce, matrace, pračky, ţdímačky, vysavače, apod. Do zvláštních
kontejnerů se bude ukládat nebezpečný odpad (televize, ledničky,
mrazničky, zářivky, autobaterie, chemikálie, barvy, laky). Kontejnery nejsou
určeny pro ukládání suti a popela, dále nejsou určeny pro sběr odpadů,
vznikajících při činnosti podnikatelů a podniků!

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
Finanční úřad v Novém Jičíně upozorňuje občany, kteří do 31. května
neuhradili daň z nemovitosti, aby tak učinili co nejdříve. Platbu lze provést
sloţenkou typu „A“ nebo převodem z účtu či zaplacením na pokladně
Finančního úřadu v Novém Jičíně v úřední dny do 16:00. V případě
nejasností volejte správce daně paní Miladu Kalinskou, telefon 556 788 388.

8. kolo Novojičínské ligy v PÚ 2011
II. ročník
HUKOVICKÝ HRB
Místo konání:

Hukovice (okr. NJ) – hřiště za hasičárnou

Datum konání:

sobota 10. září 2011

Začátek soutěţe:

13:30 hod.

Prezentace:

od 13:00 do startu posledního druţstva

Startovné:

100 Kč

Povrch tratě:

náběh – tráva (koberec), trať – tráva

Kategorie:

muţi, ţeny

Měření času:

elektronická časomíra, sklopná

Soutěţ se bude konat na 2B dle pravidel NJL (http://www.sdhlibhost.cz)
Drobné úpravy – 2B rovina, 2C do kopce
Druţstva soutěţí na vlastní nebezpečí.
Občerstvení zajištěno.
Ceny:
muţi
ţeny
1. místo 1 000 Kč + pohár
1. místo 500 Kč + věcná cena
2. místo 700 Kč + pohár
2. místo 300 Kč + věcná cena
3. místo 500 Kč + pohár
3. místo 100 Kč + věcná cena
4. místo 200 Kč
Nejrychlejší sestřik
5. místo 100 Kč
Nejrychlejší sestřik
Moţnost zamluvit startovní pořadí na sdhhukovice@centrum.cz
Luboš Hodura
starosta SDH

4.

Pavel Sopuch
velitel SDH
17.

ROZVRH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
Datum

Čas

Soutěţ

Kategorie

Domácí - Hosté

ne 11. 9.
ne 11. 9.
ne 11. 9.
ne 11. 9.

13:30
13:45
13:45
16:00

Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor

ml. ţáci
ţáci
dorost
muţi

Bernartice n/O. - Kunín
Studénka - Kunín
Rybí - Kunín
Bartošovice - Kunín

pá 16. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
ne 18. 9.

16:30
13:45
16:00
10:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci

Kunín – V. Albrechtice
Kunín – Spálov
Kunín – Hl. Ţivotice
Kunín - Štramberk

pá 23. 9.
so 24. 9.
ne 25. 9.
ne 25. 9.

16:30
16:00
10:00
16:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
ţáci
muţi

Veřovice - Kunín
Lichnov - Kunín
Kateřinice – Kunín
Zbyslavice - Kunín

út 27. 9.
st 28. 9.
st 28. 9.
st 28. 9.
st 28. 9.
so 1. 10.
so 1. 10.
ne 2. 10.

16:30
13:30
16:00
16:00
17:00
13:15
15:30
10:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci
ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci

Kunín – Nový Jičín
Pustějov – Kunín
Stachovice - Kunín
Libhošť – Kunín
Fulnek – Kunín
Kunín – Vraţné
Kunín – V. Albrechtice
Kunín - Příbor

pá 7. 10.
so 8. 10.
so 8. 10.
ne 9. 10.

16:30
12:30
15:00
13:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci

Kunín – Starý Jičín
Kunín – Trojanovice I
Trojanovice I - Kunín
Veřovice – Kunín

pá 14.10.
so 15.10.
so 15.10.
ne 16.10.

16:30
12:45
15:00
10:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci

Kujavy – Kunín
Kunín – Štramberk
Kunín – Štramberk
Kunín – Starý Jičín

pá 21.10.
so 22.10.
ne 23.10.
ne 23.10.

16:00
10:00
12:15
14:30

Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor

ml. ţáci
ţáci
dorost
muţi

Kunín – Zbyslavice
Fuknek – Kunín
Mořkov – Kunín
Mořkov - Kunín

16.

INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU
V poslední době jsou stále častější případy, kdy jsou realizovány různé
pergoly, přístřešky, přístavby, kůlny, zapuštěné bazény, oplocení apod., ale
i stavební úpravy stávajících staveb nebo změn v jejich uţívání bez řádného
povolení v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Protoţe nelze zcela jednoznačně podat návod, jak kterou stavbu povolit, naše
rada zní: Ptejte se na stavebním úřadě – nic to nestojí!
Určitě se to vyplatí! Rozhodně nás netěší, v případě zjištění nepovolené
stavby spolu s řízením o dodatečném povolení stavby, zahájit řízení
o přestupku a udělit za Vaše protiprávní jednání pokutu.
Na Vaše dotazy Vám rádi odpoví:
Miroslav Graclík, vedoucí
Petr Bartošík, referent
Kontakty pracoviště Kunín:
tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326
mobil: 739 452 315
Po 7,30 – 17,00, Út 7,00 – 15,30
e-mail: stavebniurad@kunin.cz

POVODŇOVÝ PLÁN
Znovu a to jiţ po několikáté upozorňujeme občany, kteří na obecním úřadě
neodevzdali vyplněné Podklady pro zpracování povodňového plánu
vlastníka nemovitosti otištěné v dubnovém zpravodaji, aby tak učinili co
nejdříve! Jedná se o důleţité a nutné informace pro vytvoření Povodňového
plánu obce! Formulář pro vyplnění je moţné si vyzvednout na obecním úřadě
nebo stáhnout z webových stránek obce (www.kunin.cz). Dosud jsme
neobdrţeli formuláře těchto nemovitostí: č. p. 22, 23, 24, 26, 29, 55, 59, 61,
64, 66, 78, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 101, 103, 104, 111, 121, 123, 125, 134,
138, 139, 143, 153, 157, 164, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181, 186, 194,
200, 212, 213, 219, 237, 238, 240, 241, 247, 253, 258, 261, 264, 272, 273,
274, 282, 290, 303, 313, 317, 324, 325, 330, 335, 341, 348, 354, 361, 364,
367, 368, 375, 376, 378, 381, 382, 389, 400, 402, 415, 416, 422.
Kdyţ se po povodni vyplňovaly ţádosti o finance, byla reakce ze strany
občanů poněkud jiná, rychlejší….

5.

KOMINICTVÍ CELNAR
Kominictví CELNAR informuje občany, ţe i nadále pokračuje v činnosti.
Revize komínů provedené v loňském roce mají platnost jeden rok. Nové
revize bude pan Celnar provádět v listopadu a prosinci letošního roku.

OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLOU AKCÍ
13. 8. proběhlo jiţ 5. hudební klání s názvem COREFEST KUNÍN. Pod
výborným zvukem se předvedlo 8 seskupení z tuzemska i zahraničí (2x
Denmark).
Toho dne se také odehrál turnaj v malé kopané „O pohár starostky“.
Zúčastnilo se 6 muţstev, která se umístila v následujícím pořadí: 1. Dorost
Kunín mix, 2. Draci Suchdol n/O (loňský vítěz), 3. Julienne (Ţilina),
4. Bolest, 5. Šenov u NJ, 6. Močoví kameni (Ústí n/L). Děkujeme všem za
sportovní výkony.
Děkujeme spolupořadatelům za odvedenou práci. Zvláštní poděkování patří
OU Kunín a Technickým sluţbám Kunín.
V neposlední řadě obrovský dík náleţí těm, kteří vybudovali před mnoha lety
areál za kinem v akci „Z“. Nenecháme jej zarůst mechem!
Jiří Zdráhal a Jan Faluši

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve školním roce 2011/2012 bude 3 třídy mateřské školy navštěvovat 72 dětí,
je naplněna kapacita všech tříd. Nebylo vyhověno ţádostem rodičů šesti dětí
(tři z nich dosáhnou věku tří let aţ na jaře roku 2012). Třída mateřské školy
v budově základní školy byla rozšířena za finanční podpory zřizovatele, obce
Kunín.
Opět nabízíme maminkám s dětmi (děti ve věku od 18-ti měsíců a starších,
které nechodí do MŠ) společné návštěvy v Mateřském centru. Návštěvy jsou
jednou za 14 dní v mateřské škole. Připravujeme pro ně program
s pohybovými, výtvarnými a hudebními činnostmi, hry. Centrum mohou
navštěvovat i maminky s dětmi, které nebydlí v Kuníně. Leták s podmínkami
a přihlášku obdrţíte v mateřské škole, další informace na telefonním čísle
556 749 325 u paní Vlasty Holišové.
Díky rozšíření třídy mateřské školy nebude zřízen původně plánovaný Klub
dětí (pro děti, které jsou starší 3 let). Rodiče se mohou s těmito staršími dětmi
dále zúčastňovat setkávání v Mateřském centru.
6.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA – při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

GARÁŢOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Standartní barvy i imitace
dřeva. K základnímu provedení je moţno dodat na přání
různé bezpečnostní i komfortní příslušenství. Provádíme
i motáţe.
PLOTY – PLETIVO – zabýváme se prodejem i výstavbou
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní.
Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů,
pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáţe sleva 30% na sortiment
ze zahradnictví.
TÚJE NA ŢIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Vyuţijte mnoţstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny – stínovku.
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INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MSK
Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíţdějí k poţárům sazí
a dehtových usazenin ve špatně udrţovaných komínech. Ţe nejde o plané
varování, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, kdy od komínů vzniklo
v 1. pololetí 2011 jiţ 17 poţárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údrţba komínového tělesa. Pravidelné
čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být
samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.
I sebemenší nečistoty v komíně totiţ mohou snadno způsobit velké
nepříjemnosti, ať jiţ dlouhodobé ţhnutí a následný otevřený poţár nebo
otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Mnozí občané jiţ zaregistrovali v médiích informaci, ţe od 1. ledna 2011
nabylo účinnosti nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010
o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezmění, je povinnost nechat si
pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát
ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem
a po skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do
50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí
kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli
provést i kontrolu komínu anebo revizi komínu v případě, ţe se chystáte
připojit nový spotřebič nebo hodláte změnit druh paliva.
O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, která je
důleţitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
V případě vzniku poţáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s rozvahou
a bez paniky. Poţár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu.
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Do příjezdu hasičů je moţné zkusit hasit plameny pomocí vhazování suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ale to pouze v případě,
ţe by nemohlo dojít k ohroţení zdraví nebo ţivota zasahující osoby.

PRODEJ
Prodám prostorný byt v osobním vlastnictví 3+1, s vlastním vytápěním
a nízkými náklady na bydlení, o výměře 86,5 m2, s garáţí a zahradou u domu
o výměře 546 m2. K bytu náleţí sklep o výměře 14,5 m2. Byt se nachází
v centru obce, v klidném a pěkném místě vhodném pro rodinu s dětmi. Byt je
situován ve zvýšeném přízemí cihlového domu se sedlovou střechou, se
čtyřmi byty. Informace na tel. č. 605 250 187.
8.

13.

12.

9.

10.

11.

