MOŠNOVSKÝ OBČASNÍK

Ročník: XI.
Vydání: 3/2013
V Mošnově dne 26.11. 2013

Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží konec roku a s ním přichází do Vašich schránek i
poslední číslo letošního Občasníku s nejnovějšími informacemi o dění v
obci.
Nejčastější dotazy občanů jsou na novou školu a školku a samozřejmě
forenzní audit. Projekt na školu a školku byl hotový na konci září, nyní
dobíhají poslední vyjádření od dotčených orgánů (hasiči, inženýrské sítě,
hygiena, apod.) a již brzy se bude žádat o územní a stavební povolení. Vše
je nastaveno tak, aby školní rok 2014/15 byl zahájen v nových prostorách.
Výsledky forenzního auditu nám byly předány na přelomu července a
srpna. V současné době bohužel NEMŮŽEME jeho výsledky zveřejnit,
protože čekáme na svolení od auditorské firmy.
Jistě jste si všimli, že rekonstrukce klenby a vstupní brány ke kostelu je již
hotová. Jsme rádi, že se naše iniciativa v této věci dotáhla do zdárného
konce a přispěla ke zvelebení obce. Obec tuto akci dotovala částkou
44.541,- Kč. Dále plánujeme rekonstrukci betonové hřbitovní zdi, která se
nachází za horizontem své životnosti a začíná ohrožovat blízké hroby a
pomníky. Jarní obchůzka zastupitelů po obci s více než 40 úkoly nejen pro
rychlou rotu přinesla své ovoce. Rychlá rota obnovila nátěr u označníků
vody, plynu, dvířek u plynových odpočtových hodin, stožárů u památníku,
kompletně zrenovovala 100 m plotu u školky a další úkoly. Obec nechala
rovněž opravit chodník mezi obecním úřadem a obchodem COOP a nechali
jsme vysadit chybějící jeřabiny mezi mostem přes Lubinu a COOP, kde
byly z důvodu uschnutí mezi nimi proluky. Maximální
pozornost
věnujeme bezpečnosti našich obyvatel. Nechali jsme řádně označit
křižovatku u kostela, která to nutně potřebovala. Bylo doplněno vodorovné
dopravní značení a byla zde nainstalována zrcadla. Po vyřízení povolení se
brzy dočká úpravy i kolonie na malé straně. Na výjezdech u Štefků a p.
Bzirské bude také umístěno zrcadlo a před novým dětským hřištěm u
školky rychlostní retardér. Máme přislíbenou účelovou dotaci od
společnosti Mahle Behr Ostrava s.r.o. ve výši 80 – 100 tis. Kč na nákup
dvou rychlostních radarů. Po realizaci nové asfaltové cesty u lávky měly na
podzim přijít další opravy cest (u kulturního domu, před Kahánkem,
hasičskou zbrojnicí aj.). Tyto práce se přesouvají na jaro, neboť společnost
COLAS, která nám nabídla nejnižší cenu opravy, tyto práce už bohužel

letos nestihne realizovat. Byli jsme ujištěni, že nabídnutá cena bude
dodržena i příští rok a realizace bude hned začátkem dubna.
Úprava přechodu pro chodce před bývalým autobazarem Sitta měla být
hotova do konce října. Ve skutečnosti ale práce začaly až minulý týden.
Dohled nad realizací stavby je plně v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic
České Republiky.
Na novou zastávku u Mlýna stále není dořešeno stavební povolení. Jelikož
nebude na totožném místě jako ta původní, bylo nutné nechat zpracovat
kompletní projektovou dokumentaci a vyjádření vlastníků inženýrských
sítí. To vše je velmi časově náročné a předpokládaná realizace se přesouvá
z podzimu na jaro 2014.
Před pár dny nabylo právní moci stavební povolení na úpravu podkroví
Infocentra pro nový Obecní úřad. Nyní probíhají přípravy na vypsání
výběrového řízení na realizaci. Toto by mělo proběhnout nejpozději na
přelomu listopadu a prosince.
Zastupitelé v létě rozhodli, že ze současné školy bude bytový dům (se
sociálními byty) o 7 bytových jednotkách. Projekt je již hotový a nyní
probíhají vyjádření dotčených orgánů. Rekonstrukce bude financována
prostřednictvím dotace a je plánována na léto 2014.
Obec nakoupila za 15 tis. Kč dva nové pingpongové stoly. Ti z Vás, kteří
by měli zájem si zahrát, mohou každou neděli dopoledne v malém sále
Kulturního domu.
Rekonstrukce bytu v Kulturním domě byla dokončena a byt byl od 1.10.
pronajat vítězi na základě výběrového řízení.
Vždy jsme kritizovali jasně viditelnou nehospodárnost obce. Elektřinu jsme
odebírali od ČEZu a plyn od RWE, i když na trhu operovali jednoznačně
levnější dodavatelé energií. Obec se proto v červnu zúčastnila aukce energií
(elektřiny a plynu). Máme garantovanou úsporu ve výši minimálně 20 % na
zemní plyn a 15 % na elektřinu. Navíc nebudeme platit měsíční paušály,
které si účtovali dodavatelé. Úspora, která nám byla odhadnuta na 208.743
Kč za 22 měsíců trvání smlouvy (kalkulace z března tohoto roku) se nám
zdála dosti vysoká. Zda-li taková bude i ve skutečnosti, ukáže až čas. I
kdyby se ale nakonec ukázala poloviční, tak to určitě stálo za to. Další
nemalou úsporu ve výši 30 tis. Kč/rok jsme provedli optimalizací tarifů TMobile, za posílání SMS občanům a virtuálních operátorů pevných linek.

Dne 5.8.2013 se vzdal mandátu zastupitel Ing. Radek Černoušek, který
z pracovních důvodů odcestoval do zahraničí a nemohl by tak funkci
vykonávat. I když byl v zastupitelstvu jen krátce, za jeho práci mu
děkujeme.
Se zavedením známek na popelnice a svozem tříděného odpadu přímo od
domů jsme zatím velmi spokojeni. Došlo k výraznému poklesu počtu
vyvezených popelnic (z 600 měsíčně na 400) a nárůstu odvozu tříděného
odpadu. Z dosud došlých faktur (únor – září) jsme provedli vyhodnocení a
zatím to vypadá, že náklady na vývoz tuhého domácího odpadu budou
pokryty z ceny známek, tedy platby od občanů. Toto byl náš cíl, neboť
v roce 2011 obec doplácela za popelnice 146.732,- Kč, v roce 2012 po
zdražení paušálu na 500,- Kč/osobu částku 73.513,- Kč. Bylo tedy zřejmé,
že tudy cesta nevede, neboť bychom museli opětovně i na rok 2013 zvýšit
paušál minimálně o 100 Kč na 600,- Kč a zavedli jsme zcela nový systém.
Ceny ročních známek popelnic na rok 2014 proto zůstávají stejné jako
letos. Nutno poznamenat, že systém je efektivní i přesto, že se od občanů
vybralo o 50 tis. Kč méně oproti roku 2012. Tyto peníze zůstaly
v peněženkách nás všech. Další úsporu očekáváme z nového výběrového
řízení na služby spojené s odpadovým hospodářstvím obce, kterou nyní
zajišťuje společnost Slumeko, s.r.o. To provedeme až budeme moci
objektivně na základě došlých faktur vyhodnotit celý rok.
Nové známky si můžete vyzvednout od ledna 2014 na OÚ, ty staré mají
platnost do konce ledna. V případě potřeby si můžete na OÚ změnit četnost
vývozu popelnic. Nově vycházíme vstříc důchodcům (jednotlivcům), kteří
žijí v domě osamoceně (jedna osoba v domě) a stěžovali si, že nenaplní za
měsíc popelnici. Ti budou mít na výběr dvě volby. Buďto si opětovně
koupí známku na příští rok nebo budou moci zrušit smlouvu s obcí a
mohou si kupovat na OÚ jednorázové známky (visačky), stejně tak i pytle
na tříděný odpad (už by je nedostali zdarma).
Blíží se čas vánočních svátků. Nedílnou součástí příprav je kromě pečení
cukroví i vánoční výzdoba. Stará pouliční výzdoba dosluhovala, proto jsme
se rozhodli koupit zcela novou (úsporná svítidla LED) a věříme, že se
všem bude líbit. Novou výzdobu dostane vybrané pouliční osvětlení,
Infocentrum, kulturní dům a nově budou nasvětleny dva vánoční stromy.
Jeden před kulturním domem (ten bude slavnostně rozsvícen v pátek 29.
listopadu) a druhý již tradičně před OÚ.

Přejeme všem krásnou předvánoční atmosféru, klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2014.
Za zastupitelstvo obce místostarosta Ing. Martin Demel
Vážení spoluobčané,
letošní rok už se pomalu chýlí ke svému konci a proto mi dovolte, abych
Vás pozval na poslední akci pořádanou kulturní komisí. Jako každoročně i
v letošním roce to bude vánoční koncert.
Tentokrát se bude opět konat v Kulturním domě a bude doplněn prodejem
různých výrobků s vánoční tématikou, vánočních ozdob, šperků, květin a
květinářských výrobků. Zajímavý bude rovněž prodej a výstava pořádaná
dětmi základní a mateřské školy.
V programu letos vystoupí naše děti se svým divadelním představením a
také pěvecký sbor Ondráš, ve kterém působí i ředitelka naší školy Mgr.
Jitka Buchlovská.
O občerstvení se postarají členové Klubu rodičů a přátel školy, kteří také
budou organizovat zábavu s kapelou KARM.
Přijďte ochutnat vánoční punč, cukroví, zákusky a příjemně a svátečně se
naladit.

Daniele Jordánové a Denise Dybalové. Tato děvčata nás budou
reprezentovat 23.11. 2013 v Hradci nad Moravicí. Držíme palce.
Ve středu od 17:00 hod probíhá cvičení rodičů s dětmi pod vedením
p. Dybalové.
7.11.2013 se naši členové zúčastnili okresní soutěže v Bowlingu
v Kopřivnici. Soutěží se v čtyřčlených družstvech a naše ve složení Míša
Ivánková, Pája Kött, Radek Wolf a Danek Slabý získali 3. místo ze 14ti a
Míša z žen se umístila na 2. místě. Blahopřejeme!!!
29.11.2013 ve spolupráci s OÚ se bude konat před Kulturním domem od
16:00 hod vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, v 16:30 hod slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, v 17:00 hod začne Mikulášské odpoledne. Po celou
dobu se bude nalévat teplý svařáček a můžete ochutnat také perníčky.

Za kulturní komisi Boris Pagáč

Tělovýchovná jednota
Oddíl ASPV opět začal po prázdninách cvičit v tělocvičně. Cvičíme každý
pátek od 15:30 hod pod vedením p. Papakové a od 16:30 pod vedením p.
Koloničné. Která děvčata nenašla ještě cestičku do cvičení, nechť přijdou,
naučí se základy gymnastiky, atletiky, různé míčové hry a práci s hůlkou
pro mažoretky.
13.10.2013 se mažoretky zúčastnily soutěže v Hranicích na Moravě,
v sólových vystoupeních. Nejlépe si vedla Zuzka Macečková, ale dík patří i

28.12. 2013 pořádáme tradiční zimní výšlap. Přijďte spálit přebytečné
kalorie získané o vánocích. Autobus zajištěn.
Za TJ Táňa Papaková

Kynologický klub
Sportovní kynologie
V červnu proběhl již III. Ročník meziklubových závodů
s Velkými Albrechticemi. Tento ročník byl pojat netradičně ve stylu
„Obedience rallye“. Soutěžili jsme ve dvou výkonnostních kategoriích a to
psi se složenou zkouškou a bez zkoušky. Naši členové se umístili na
medailových místech. V průběhu roku 2 členky se svými pejsky složily
zkoušky ZOP a ZZO.
Obedience
Na jaře a na podzim jsme pomáhali uspořádat závody v Obedienci,
a přestože se tomuto sportu věnujeme velice krátce, tak tři členové složili
zkoušky OB-Z a instruktorka Zuzka si splnila zkoušku nejvyšší OB-3.
Agility
Po intenzivní zimní přípravě jsme vyrazili na závody, ze kterých si
tři členky přivezly pět postupových zkoušek do vyšší výkonnostní
kategorie LA2. Dvě členky se zúčastnily Mezinárodního mistrovství ČR
border kolií ve Strážnici.
Dogdancing
Z naší iniciativy učení psích triků složily dvě členky 8 zkoušek
z toho 6 na výborně a 2 na velmi dobře. Jana s Dráčou si čtyřmi složenými
zkouškami na výborně splnily podmínky pro udělení titulu MASTER OF
DOGDANCING 1. Vzhledem k tomu, že tyto zkoušky se nepořádají
v blízkém okolí, jsme se rozhodli v záři uspořádat první dogdancingové
zkoušky v Mošnově a chtěli bychom v této tradici pokračovat.
Dogtracking
V tomto sportu měla premiéru Petra s Artíkem, kteří složili
vytrvalostní zkoušku v kategorii AD1 na vzdálenost 20 km.
V červnu jsme vystoupili s ukázkou psích sportů v Kujavách. Tímto
bych chtěla poděkovat Tomovi za figurování a panu Tománkovi za převoz
překážek.

za Kynologický klub Jana Tománková
Klub důchodců Mošnov
8.9.2013 jsme v prostorách Kynologického klubu uspořádali douzování
kabanosu.
Účast členů klubu i občanů byla velmi vysoká a akci lze hodnotit kladně.
14.9.2013 jsme se spolupodíleli na akci Gulášfest. Tímto bych chtěla
poděkovat všem členům klubu, kteří se na této akci podíleli vařením
guláše, pečením moučníků a jejich prodejem.
V měsíci říjnu jsme plánovali uspořádat výstavu ovoce a zeleniny. Tato
akce se bohužel nekonala z důvodu špatné úrody.
Připravujeme:
22.11.2013 Tradiční ukončení roku pro naše členy. Bude připraveno bohaté
občerstvení a o příjemnou zábavu se postará kapela p.
Nykodýma z Příbora a vystoupení Odrostenek.
8.2.2014 Připravujeme bál klubu důchodců, na který tímto zveme naše
příznivce a širokou veřejnost. K tanci bude hrát skupina Mistrál.
Na závěr mi dovolte jménem Klubu důchodců popřát všem občanům i
členům klubu pevné zdraví a rodinnou pohodu v roce 2014.
Za Klub důchodců v Mošnově Alena Pagáčová

Taneční skupina Odrostenky v roce 2013
Odrostenky v letošním roce tančí už sedmým rokem. Skupina má stále 13
členek. 12 tanečnic se snaží nacvičit a realizovat mnohdy náročná
vystoupení, která si na ně vymýšlí jejich vedoucí. Do skupiny patří také
čtyřčlenná mužská část, která je spolehlivě dopravuje tam, kde svá
vystoupení Odrostenky předvádějí.
Letošní rok byl zajímavý i náročný. Odrostenky vystupovaly 19. ledna na
Hasičském bále v Mošnově. V únoru obohatily program na Společenském
bálu důchodců v Mošnově, Plesu hasičů v Petřvaldu a Maškarním bálu
Základní školy v Mošnově. 6. března Odrostenky potěšily více jak 100
návštěvníků oslavy MDŽ v Příboře. Radostné odpoledne a velký potlesk
byl odměnou.
Každé pondělí pak pokračovaly další nácviky a tanečnice se připravovaly
na návštěvu patronátní obce Dražkovce ze Slovenska. Překvapením pro
vedoucí souboru bylo vystoupení Odrostenek v červnu na její osobní oslavě
v Mošnově. Pásmo tanců vybraly a nacvičily samostatně a hodně
překvapily nejen vedoucí, ale i všechny přítomné hosty. V závěru června
jsme všichni jeli reprezentovat Mošnov do Dražkovců. Naši slovenští
přátelé byli potěšeni a vystoupení tanečnic se jim velmi líbilo.
Prázdniny uplynuly a už se zase scházíme a každé pondělí tvrdě cvičíme.
Radost, píle, kázeň a vytrvalost nám přináší úspěchy.
Do konce letošního roku musíme minimálně zvládnout vystoupení na
setkání našich důchodců a na předvánočním setkání seniorů na Prchalově.
Možná, že ještě nějaká akce přibude. Je toho stále dost.
Odrostenky potřebují hodně vytrvalosti, píle a zdraví, aby i nadále mohly
rozdávat radost všem, kteří se rádi baví a mají smysl pro humor.
Tak nám držte palce, ať tančíme co nejdéle.
za Klub důchodců Jarmila Trachtulcová
Hokejový klub Jestřábi Mošnov
Jak jistě víte, hokejové mužstvo Jestřábi Mošnov hraje v Městské hokejové
lize neregistrovaných v Kopřivnici již přes 15 let.

Před třemi lety jsme postoupili z třetí ligy do druhé, kde jsme se dobře
uvedli - hned první sezónu jsme se probojovali až do finálových zápasů a
skončili na druhém místě. Totéž se nám podařilo i loni, a opět to bylo druhé
místo.
V soutěži je devět mužstev, hraje se dvoukolově základní část a potom
play-off. Letos máme zatím odehráno sedm zápasů, šest vítězství a jednu
remízu. Teď jsme těsně před půlkou základní části, takže zatím se nám daří
úspěšně reprezentovat naši obec.
Doufám, že i letos se probojujeme do finále a do třetice v něm vyhrajeme.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu starostovi naší obce a zastupitelům za
podporu, a taky věrným fanouškům, kteří nás jezdí do Kopřivnice
povzbuzovat. Kdo by se chtěl důkladněji seznámit se všemi podrobnostmi
kolem hokeje v MHL Kopřivnice, tak se stačí podívat na stránky MHL
Kopřivnice, kde jsou velmi dobře vedeny všechny výsledky, tabulky a
veškeré statistiky.
Za hokejový klub Jestřábi Mošnov Libor Kuchař
ZŠ a MŠ Mošnov
Vánoční těšení
I letos připravují žáci, děti a učitelky pro rodiče a veřejnost předvánoční
akce. Tento předvánoční čas se bez nálady, která funguje a panuje už měsíc
předem, zkrátka neobejde ani ve škole.
Nejprve to bude společné rozsvícení vánočního stromu s Obcí Mošnov.
V pátek 29.11. 2013 v 16:00 hod proběhne poprvé tato akce u kulturního
domu a žáci školy s dětmi ze školky se při ní krátce předvedou v adventním
vystoupení. Potom si děti užijí Mikulášskou nadílku za spolupráce s TJ
Mošnov. Určitě přijde čert i Mikuláš.
Obec, škola a klub rodičů vás také zvou v sobotu 14.12.2013 na Vánoční
příběh, který přenesou do kulturního domu žáci školy.
Potom zazní koledy a vánoční písně v hodinovém programu vánočního
koncertu PS Ondráš z Nového Jičína a v závěru večera si můžete

zatancovat s kapelou KARM na předvánoční zábavě. V průběhu akce
můžete navštívit i vánoční jarmark a zakoupit si vánoční drobnosti či
nějaký dárek pro své blízké.
S klubem rodičů budeme 6.12. andělsky hodní, aby nám Mikuláš ve škole
něco nadělil, v sobotu 7.12. si čertovsky zařádíme při společném plavání na
bazéně v Kopřivnici a 20. 12. bude vonět ve škole stromek a vanilka a my
budeme nedočkavě rozbalovat dárky pod stromečkem.
Při těchto akcích si s námi můžete užít klidněji adventní čas a vánoční
těšení.
za ZŠ a MŠ Mošnov ředitelka Jitka Buchlovská
SDH Mošnov
Vážení spoluobčané,
koncem srpna se konala jedna z největších akcí organizovaných Sborem
dobrovolných hasičů v Mošnově a to 13. kolo Moravskoslezské ligy (MSL)
v požárním útoku. Při účasti 40 mužských a 12 ženských družstev proběhla
soutěž O pohár starosty obce za slunečného počasí bez organizačních
problémů a ke spokojenosti všech zúčastněných. O této skutečnosti
vypovídá i to, že na závěr sezóny byla naše soutěž vyhodnocena jako třetí
nejlépe organizovaná soutěž z patnácti kol MSL. Naše A mužstvo
vybojovalo na domácí soutěži 8. místo a B mužstvo 25. V celkovém
hodnocení MSL 2013 obsadilo Mošnovské družstvo krásné 5. místo z 27
zúčastněných, což jim mimo jiné vyneslo i sud piva od starosty obce.
Složení soutěžního družstva bylo v této sezóně stabilní a pod vedením Ing.
Karla Charváta ml. dosáhlo několika kvalitních dílčích úspěchů na
soutěžích v kraji i u našich východních sousedů na Slovensku. Další
informace si můžete najít na www.sdh-mosnov.cz.
Další akcí, na níž se aktivně podílel SDH, byla již tradiční akce Gulášfest.
Na něm uvařili naši členové jehněčí guláš, který se beze zbytku prodal.
Hasiči také prodávali do večerních hodin občerstvení.
Jednotka SDH Mošnov se během posledních 14 dnů sešla dvakrát a
připravovala techniku na zimní provoz. Rovněž začala s ostatními členy

připravovat nejvýznamnější akci letošního roku a tou je slavnostní schůze
k výročí 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Mošnově.
V sobotu 23.11.2013 se pak uskutečnila ona výroční schůze k 130-ti letům
založení Sboru dobrovolných hasičů Mošnov v prostorách kulturního
domu. Po náročných přípravách se v 11 hodin otevřely dveře veřejnosti.
Pro všechny zájemce byla nachystána výstava historické i novodobé
hasičské techniky, která je ve vlastnictví našeho sboru. Mimo to se ještě
výstavy zúčastnil se svými vozy a technikou HZS letiště Ostrava, SDH
Příbor, SDH Petřvald n. M. a SDH Krmelín. V 16:00 hodin byla zahájena
samotná slavnostní schůze za účasti přibližně 50 členů našeho sboru a 30
vážených hostů. Mezi hosty byli mimo jiné přítomní zástupci sousedních
sborů, starosta OSH Nový Jičín p. Stanislav Kotrc a starosta obce Mošnov
p. Radomil Bodzsar. Schůze byla zahájena zprávou z celé historie našeho
sboru doprovázenou projekcí na plátně s dobovými fotografiemi. Mimo
projekci bylo možné si barevnou i černobílou historii prohlédnout na
nástěnce. Po ukončení zprávy se přikročilo k předání ocenění a medaile
všem členům, kteří se za naší bohatou historii podíleli na rozvíjení a
stabilní funkci našeho sboru. Schůze byla slavnostně ukončena diskuzí a
pohoštěním. Nakonec se volná zábava v příjemném a přátelském duchu
protáhla až do hlubokých nočních hodin.
Dále bych rád připomněl zimní topnou sezónu, vánoční svátky a oslavy
nového roku z pohledu předcházení požárů:
- nezapomeňte na čištění a kontrolu spalinových cest dle předpisu, kterým
je nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů (např.
při ustavení nábytku, sušení oděvů)
- neumisťujte svíčky a prskavky na hořlavém podkladě (koberec, ubrus,
plastové nebo dřevěné části nábytku, vánoční stromeček)
- nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek (střílení z
okna apod.)
Přeji všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánoc a nového roku.
Za SDH Mošnov velitel jednotky Bc. Pavel Klečka

Topení a komíny
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená,
že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů
udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší
možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v
České republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu
ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, který je zároveň:
 revizním technikem komínů
 specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových
systémů, nebo
 revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho
vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a

vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin 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 odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění
spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné
Celoroční
provoz

Sezonní
provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. 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. 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.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na
půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění
hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu
komínového tělesa.
Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a
silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti neschází
rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako
například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou
zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců
anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli
dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na
adventním věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze

jako dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny
v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se
oheň rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma
dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě
výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji
upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat,
slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod.
Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by
mělo být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost si ve všech
obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit
profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu
bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem
výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika
se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se
mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž
odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací
kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině
obchodů a stánků.
- pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat
pouze osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných)
obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky,
dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic,
škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
- při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme
předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský
úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
- pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření
a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž
schválí Český báňský úřad.

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Vyvarovat se použití různé podomácku vyrobené a neschválené
pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby,
nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé
petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí
v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se
ztrátami na lidských životech a materiálními škodami dosahujícími
stamilionů korun. Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré
nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor
Nový Jičín
Otevírací hodiny České pošty, s.p. v Mošnově
Listopad
Pondělí

2013
8,00 - 11,30 hodin

---

Úterý

---

13,00 - 16,30 hodin

Středa

8,00 - 11,30 hodin

---

Čtvrtek
Pátek

Prosinec
Pondělí

--8,00 - 11,00 hodin

13,00 - 16,30 hodin
---

2013
8,00 - 11,00 hodin

---

Úterý

---

13,30 - 16,30 hodin

Středa

8,00 - 11,00 hodin

---

Čtvrtek

---

13,30 - 16,30 hodin

8,00 - 11,00 hodin

---

Pátek
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