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Vážení spoluobčané,
dva měsíce nového roku uběhly jako voda a
všichni si pomalu zvykáme na změny, které
nám život přichystal. I to počasí se neustále
mění. Sotva sníh napadne a my se těšíme,
že si konečně užijeme krásnou zimu,
teploty stoupnou a sníh začne tát. Také
sluníčka bylo velmi málo a to se odráží na
náladě mnohých z nás. V letošním roce
připadne první jarní den na 20. března.
V tento den trvá noc stejně jako den, což je
12 hodin. A další zajímavostí je, že na jižní
polokouli tento den symbolizuje pravý
opak, a to podzimní rovnodennost.
Většina z nás ví, že březen je měsíc knihy.
Historie Měsíce knihy se začala psát v roce
1955 s cílem účinně pomáhat v tom, aby se
kniha stala potřebou denního života všech
občanů. Dnešní době vládne internet a
knihy se čtou a kupují pořád míň.
S přicházejícím jarem se blíží i oslava
velikonočních svátků. Pro křesťany jsou
připomínkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista a pro nevěřící oslava příchodu jara.
Jelikož je Velikonoční pondělí již 1. dubna,
přeji všem krásné prožití velikonočních
svátků, hodně mokrou pomlázku a hlavně
krásnou výslužku.

Dále bych ráda poděkovala občanům za
shovívavost při regulaci odpadových nádob.
K tomuto nepopulárnímu kroku jsme
museli přistoupit, abychom snížili náklady
a přiměli občany k většímu třídění odpadů.
Naše obec je zapojená do systému Ekokom
a na základě smlouvy s Ekokomem získává
obec nárok na odměnu za zajišťování
zpětného odběru a následného využití
odpadů z obalů. Tzn. čím víc budete třídit,
tím větší bude odměna od Ekokomu, která
bude použita na úhradu nákladů
vynaložených na svoz odpadů a nebudeme
muset zvedat poplatek na “popelnice”, který
pro letošní rok činí 450 Kč/osobu.
Dle níže uvedené tabulky je zřejmé, že
oproti roku 2010 jsme náklady snížili
o 97.362 Kč.
Rok
2009
2010
2011
2012

Příjmy
217.406,216.907,239.265,240.280,-

Výdaje
554.821,541.867,476.108,444.505,-

Děkujeme Vám všem!
Petra Vojkůvková
starostka obce
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USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 06.12.2012 v obecním sále v Kujavách
I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a
program jednání.
2.Rozpočet na rok 2013
Příjmy
8 872 600 Kč
Výdaje
8 852 400 Kč
Financování -20 200 Kč
3.Příspěvek na provoz Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace na rok 2013 ve
výši 500 000,- Kč.
4.Příspěvek na dětský ples Základní školy
a Mateřské školy Kujavy, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace na rok 2013
ve výši 10 000,- Kč
5.Dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol
Kujavy na rok 2013 ve výši 15 000,- Kč na
provoz organizace a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
6.Dotaci Mysliveckému sdružení NIVA
Kujavy na rok 2013 ve výši 30 000,- Kč na
zajištění kulturní akce „Den obce“ a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7.Dotaci Mysliveckému sdružení NIVA
Kujavy na rok 2013 ve výši 5 000,- Kč na
zakoupení krmiva pro zvěř a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
8.Dotaci Svazu postižených civilizačními
chorobami organizace Kujavy na rok 2013
ve výši 15 000,- Kč na kulturní činnost
organizace a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
9.Dotaci Domovu SALUS Domov pro
rodiče a děti v nouzi Krizové centrum pro
děti a mládež, Tyršova 1015 Kopřivnice na
provoz pro rok 2013 ve výši 500,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10.Dotaci pro Školu života – společnost
pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, o.s., Beskydská 176, Nový Jičín na
provoz pro rok 2013 ve výši 500,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
11.Dotaci pro Základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody Nový Jičín,
občanské sdružení na rok 2013 ve výši

1 000,- Kč na provoz stanice pro záchranu
volně žijících živočichů v Bartošovicích a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12.Vydání Obecně závazné vyhlášky č.
15/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů.
13.Smlouvu o dílo s firmou ZEMSPOL
STUDÉNKA a.s. Pustějov na zimní údržbu
místních komunikací a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
14.Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.
0349009489 ze dne 19.7.2012.
15.Zrušení sociálního fondu k 31.12.2012
16.Příspěvek na stravování zaměstnancům
v hlavním pracovním poměru na plný
úvazek a uvolněným zastupitelům formou
poskytnutí stravenek Sodexho Pass
v hodnotě 50,- Kč za odpracované dny.
Obec hradí z rozpočtu obce částku 55 %
z hodnoty poukázky, zbývajících 45%
hradí zaměstnanec, zastupitel.
17.Aktualizaci č.2 Směrnice č.2/2010 O
účetnictví.
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.Plán inventur a jmenování dílčích
inventarizačních
komisí
a
hlavní
inventarizační komise pro provedení
inventarizace k 31.12.2012.
2.Protokol o výsledku kontroly obce za
1.pololetí 2012
3.Protokol o výsledku kontroly Základní
školy a Mateřské školy Kujavy, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace za
období 1-8/2012.
4.Likvidaci barelu na pitnou vodu
5.IX. úpravu rozpočtu, rozpoč. opatření č.9
Navýšení příjmů o 190 100,- Kč na
celkovou výši 5 687 715,- Kč
Navýšení výdajů o 190 100,- Kč na
celkovou výši 7 943 515,- Kč
Financování
zůstává
nezměněno
2 255 800,- Kč
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USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.02.2013 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a
program jednání.
2.Smlouvu s firmou DIGIS, spol. s r.o
Ostrava na aktualizaci map katastru za
celkovou cenu 16 335,- Kč a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
3.Účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za rok 2012 a
návrh na rozdělení
hospodářského
výsledku za rok 2012.
4.Účetní závěrku Obce Kujavy za rok
2012.
5.Inventarizační zprávu za rok 2012.
6.Zprávu o hospodaření se sociálním
fondem za rok 2012.
7.Seznam
členů
jednotky
sboru
dobrovolných hasičů pro rok 2013.
8.Plán odborné přípravy JSDH pro rok
2013.
9.Návrh úrazového pojištění JSDH ve výši
5 049,- Kč a pověřuje starostku podpisem
pojistné smlouvy.
10.Záměr prodeje dřeva „na stojato“.
Zájemci si dřevo musí vytěžit sami včetně
úklidu lokality a dopravy. Nabídky na 1 m3
mohou zájemci předkládat na obecní úřad
do pondělí 4.3.2013.
11.Směrnici starosty č. 1/2013 o aplikaci
zákona č. 111/2009 Sb. O základních
registrech na OÚ Kujavy.
12.V souladu s ustanovením § 3 písm. h)
bod 11. Zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění zákona
č. 501/2012 Sb., vyloučení možnosti
použití účtu obce u České národní banky,
zřízeného dle § 33 odst.2 výše uvedeného
zákona, k příjmu výnosů daní nebo podílů
na nich převáděných správcem daně obci
podle zákona upravujícího rozpočtové
určení daní.
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.Uzavření smlouvy se Státním fondem
životního prostředí ČR č. 11096116 o

poskytnutí podpory na akci „Kujavy –
zabezpečení sesuvu u č.p.111“.
2.Zřízení účtu u České národní banky
3.X. úpravu rozpočtu 2012, rozpočtové
opatření č.10
Navýšení příjmů o 190 940,- Kč na
celkovou výši 5 878 655,- Kč
Navýšení výdajů o 190 940,- Kč na
celkovou výši 8 134 455,- Kč
Financování
zůstává
nezměněno
2 255 800,- Kč
4.I.úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové
opatření č.1
Navýšení příjmů o 128 520,- Kč na
celkovou částku 9 001 120,- Kč
Navýšení výdajů o 128 520,- Kč na
celkovou částku 8 980 920,- Kč
Financování zůstává nezměněno 20 200,- Kč
5.Zápis o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Kujavy v roce 2012
k datu 30.9.2012.
6.Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru č. 9/2012 ze dne 19.12.2012 o
kontrole dotace
poskytnuté SPCCH
Kujavy.
7.Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru č. 8/2012 ze dne 19.12.2012 o
kontrole dotace poskytnuté Škole života
Nový Jičín.
8.Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru č. 7/2012 ze dne 19.12.2012 o
kontrole dotace poskytnuté Mysliveckému
sdružení NIVA Kujavy.
9.Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru č. 6/2012 ze dne 19.12.2012 o
kontrole dotace poskytnuté TJ Sokol
Kujavy.
10.Zápis z jednání kontrolního výboru
Regionu Poodří ze dne 11.12.2012.
III.Zastupitelstvo neschvaluje:
1.Žádost
organizace
Centrum
pro
zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.s., detašované pracoviště Nový
Jičín o finanční příspěvek.
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Velkoobjemové kontejnery
I letos budeme opakovat stejný typ svozu, tak jako na podzim loňského roku. Velkoobjemové
kontejnery budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny, pouze na jedno dopoledne.
Toto opatření jsme v loňském roce zavedli podle vzoru jiných obcí. Velkoobjemové
kontejnery byly zaplněny odpadem z jiných obcí a na naše občany se mnohdy nedostalo a
přitom tyto kontejnery platíme z peněz Vás – občanů.
Velkoobjemové kontejnery budou u moštárny přistaveny v tyto termíny:

v sobotu 1.6.2013 od 7 – 11 hod.
v sobotu 9.11.2013 od 7 – 11 hod.
***************************************************************************

PLÁN AKCÍ 2013
Čt 30.5.2013

16.00

Akademie ZŠ Kujavy

So 1.6.2013

14.00

Kácení Máje

So 8.6.2013

Hry bez venkovských hranic v Mošnově

Obecní sál

ZŠ a MŠ Kujavy

Hřiště u Has. zbr.

SDH Kujavy

Mošnov

Obec Mošnov

So 29.6.2013

14.00

Den obce – MS Niva Kujavy

Hřiště TJ Sokol

MS Niva Kujavy

So 10.8.2013

9.00

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

So 19.10.2013

20.00

Žurfix MS Niva Kujavy

Myslivecký sál

MS Niva Kujavy

Čt 14.11.2013

15.00

Setkání s jubilanty

Obecní sál

Obec Kujavy

So 23.11.2013

10.00

Vítání občánků

Obecní sál

Obec Kujavy

Pá 6.12.2013

16.00

Mikulášská pohádka

Obecní sál

Obec Kujavy

Ne 22.12.2013

19.00

Adventní koncert

Kostel Sv. Michala

Obec Kujavy

Út 31.12.2013

9.00

Silvestrovská kopaná

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Út 31.12.2013

17.00

Silvestrovský ohňostroj

Před Obecním úřadem Obec Kujavy

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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2013
Čt 11.4.2013

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

Čt 13.6.2013

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

Čt 5.9.2013

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

Čt 17.10.2013

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

Út 11.12.2013

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEřsKÁ
MATE sKÁ ŠKOLA iNFORMUJE
Vážení rodiče,
v jarním vydání Zpravodaje Vám nabízíme stručné informace o denním životě a běhu školy i školky
očima učitelů. Budu se opakovat – ale současná škola i školka je daleko náročnější než jakou si
pamatujeme my, školka již dávno není pouhým odložištěm dítěte, ale svými činnostmi by měla
motivovat, lákat, rozvíjet představivost, rozvíjet tělesnou zdatnost a v neposlední řadě také naučit
rozlišovat dobré od špatného. Nahlédnu-li to rámcového programu pro mateřské školy, pak by děti při
odchodu ze školky musely být „dokonalé“. Těm z Vás, kterým se podařilo vyprovodit dítě ze školky
do školy v nějaké přijatelné podobě, gratuluji. Těm z Vás, kteří jste sice dítě do školy vypravili, ale
máte přesto obavy, sděluji, že se jich (myšleno obav – ne dětí) nezbavíte po celou školní docházku
nezávisle na věku dítěte. I devatenáctiletý výrostek nebo slečna Vám dají zabrat. Proto myslete
pozitivně – nejste v tom sami.
V nejbližších měsících připravujeme:
zdokonalovací plavecký výcvik pro 4. a 5. ročník – březen, duben 2013
matematické soutěže – Klokan a Pythagoriáda, únor – květen 2013
výtvarná a pěvecká soutěž Butovická hvězdička – březen 2013
setkání učitelů 1. stupně základních škol – březen 2013
vystoupení školního pěveckého sboru – 15. března 2013
sběrovou akci ke Dni Země – duben 2013
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do sběrové akce papíru a příspěli tak
k výtěžku přes 12 tisíc korun. Děkujeme a prosíme – vozte starý papír, noviny, lepenku, časopisy,
knihy, letáky i nadále.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROBĚHNE V ÚTERÝ 23. DUBNA A VE STŘEDU
24. DUBNA 2013 OD 8.00 DO 16.00.
Přihlášky k zápisu si můžete vyzvednou kdykoliv po 5.
březnu přímo ve školce. Jste srdečně zváni.

Ukázková hodina ČTENÍ a PSANÍ v 1.ročníku
17.ledna prvňáčci ukázali svým rodičům, jak zvládají čtení a psaní ve škole.Rodiče zhlédli různé druhy
úkolů a činností, pomocí nichž děti získávají nové vědomosti a procvičují si již zvládnuté učivo.I když
se jedná o málotřídní školu, má 1.ročník několik samostatných hodin českého jazyka. Je to výhoda - v
těchto hodinách mají děti dostatek času na klidné vysvětlení a procvičení učiva pomocí velkého
množství učebních pomůcek.
Chválím všechny své žáčky-prvňáčky za odvedenou práci v této odpolední ukázkové hodině.
tř.uč.Pavla Rozsypalová
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Učíme se v projektech
Pryč jsou doby „otevřete si knihu na straně 20 a opište cvičení 5 do sešitu“. Tohle, dle mého, nemůže
bavit ani samotného učitele, natož malé děti. Dělat tohle týden, rozcupují vás ti malí na kusy. Potřebují
být zabaveni, vtaženi do výuky, motivováni k práci. Tady se přímo vybízí učení (se) v projektech.
Máme spolu se čtvrťáky a páťáky v tomto kalendářním roce za sebou dva. První, ten o vesmíru, nás
provázel celý leden. Četli jsme zajímavé texty, vyráběli modely planet sluneční soustavy, seznámili se
se zvěrokruhem, navštívili planetárium….teď končíme pravěk.
Z pozice učitele říkám, že učit projektově je velmi náročné. V přípravné fázi musíte propojit učivo
všech předmětů, tzn., potřebujete najít souvislosti, vytvořit pracovní listy šité na míru, zapojit takové
aktivity, které děti zaujmou. Na druhou stranu, pokud si s tím dáte opravdu tu práci, vrátí se vám to.
Jsou-li spokojené děti, jsem spokojená i já. A právě o téhle oboustranné spokojenosti to celé je. No, a
pokud je spokojenost navíc i ze strany rodičů, je vše, jak má být. A pokud není, je třeba to říct nahlas.
tř.uč. Lucie Kozelská

Vánoce v MŠ.
Vánoční atmosféra v MŠ byla celý prosinec úžasná.
Školkou se mísily vůně jehličí živého stromečku s vůní perníčků a napečeného cukroví.
Pro rodiče i prarodiče si děti připravily Vánoční besídku s Biblickým příběhem.
A ve vánočních dílnách si rodiče s dětmi vyrobili svícny a okusili dětmi napečené cukroví.
Navštívili jsme i místní kostel, prohlédli si Betlém a zazpívali si i koledy.
Největším překvapením byly pak dárečky pod stromečkem.

Hrajeme si s pohádkou O červené Karkulce.
Během měsíce února si hrajeme pohádku „O červené Karkulce“ a ve školce se to jen hemží různými
barvičkami.
Do Dnů červené, modré, žluté a bílé Karkulky se zapojili jak děti, tak i zaměstnanci MŠ.
Na besedu jsme pozvali i myslivce.
Čarovali jsme s barvičkami, skládali Karkulky z vršků z PET lahví a vytvořili duhu z barevných stuh.

Schůzka rodičů v MŠ s učitelkou
z 1.ročníku ZŠ a zápis dětí do 1.třídy.
Ještě před zápisem do 1.třídy se konala v MŠ schůzka
rodičů předškoláků s paní učitelkou Rozsypalovou
z 1.třídy ZŠ v Kujavách, kde se rodiče mohli dovědět
o školní zralosti s ukázkou učebnic a písanek.
Dne 30.1.2013 proběhl v ZŠ v Kujavách zápis dětí do
1.třídy
Všem dětem jsme drželi pěsti a věříme,že vědomosti
nabyté v MŠ děti ve škole zúročí .

Těšíme se na další připravované akce v tomto roce.
A už se těšíme na další akce, které nás ještě čekají:
- návštěva galerie Grunt
- Maškarní ples, kde vystoupíme s tanečkem Hvězda od Míši Růžičkové
- návštěva hasičské zbrojnice a účast v soutěži s protipožární tématikou
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- návštěva divadelního představení O pejskovi a kočičce v Divadle loutek v Ostravě
- Velikonoční dílny-posezení u velikonočních dobrot, beránka a čaje
- fotografování zájemců v MŠ na téma „Růže“
- zápis dětí do MŠ spojený s Dnem otevřených dveří ve dnech 23.-24.4.2013
- divadélko Myška v MŠ s představením „Princ Bajaja“
- interaktivní divadelní hra pro děti „ Já nic, já muzikant“
- besídka ke Dni matek s předáním dárečku
- výlet do Kunína do zámku s programem
- Den dětí v MŠ
- pasování předškoláků na školáky
- Den obce – vystoupení s tanečkem
- hledání pokladu s táborákem, opékání a posezení s rodiči a dětmi
Učitelky MŠ Kujavy Iveta Lužová a Veronika Kleinová
************************************************************************************

SPCCH
PCCH Kujavy
Začínáme psát rok 2013. Bude tato třináctka šťastná nebo smůlovitá? Uvidíme, až na Silvestra celý rok
zhodnotíme.
První veřejné volby prezidenta jsme přežili, koho jsme chtěli, toho zvolili.
Meteorit nás také minul, když se atmosférou k Zemi na Ural šinul. Nemusíme všechno mít, chceme raději už ten
svůj klid.
I papež ve Vatikánu usoudil, že ze zdravotních důvodů na hlavu církve už nemá dostatek sil.
V našem Svazu se taky pořád něco děje, i když to možná vidět nejde. 9.února se uskutečnil zájezd do DJM
v Ostravě na veselohru „Habaďůra“. Ani změna programu účastníky zájezdu, nezaskočila a nezkazila náladu
z příjemně prožitého večera.
Výbor SPCCH připravuje výroční členskou schůzi, která se uskuteční 15. března 2013 ve 14 hodin v sále
kulturního domu. Tímto srdečně zveme všechny členy k hojné účasti.
Připravujeme rekondiční pobyt členů SPCCH v Orlických horách v Deštné. zájemci nechť se přihlásí u členů
výboru.
Dne 28. listopadu 2012 nás navždy opustila po dlouhé nemoci, paní Liduška Rozsypalová. Věnujme ji tichou
vzpomínku.
Činnost roku 1979 začíná březnovou členskou schůzi, která byla
spojena s oslavou MDŽ. Žáci z naší školy nás opět potěšili
kulturní vložkou, kterou si pro nás připravili.
Zúčastnili jsme se besedy s důchodci, pořádanou JZD Niva. Za 1.
místo v socialistické soutěži nám byl OVSI předán diplom
s odměnou 100 Kč. Za dobrou spolupráci s JZD Niva jsme
obdrželi 5 poukazů na rekreaci, vydaných Svazem družstevních
rolníků.
Budovatelská činnost vykazuje vysokou aktivitu ve sběru
druhotných surovin a bylo odpracováno 1040 brigádnických
hodin. Ani v oblasti sociální nejsme nečinní. Zajímáme se o
nemocné a zdravotně postižené občany. Pečovatelskou službu
vykonávala Štepánka Pokorná u Libuše Plankové a Josef Knebel
u paní Vanurové.
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Cestovatelské touhy byly naplněny zájezdem na Floru Olomouc, do Frenštátu pod Radhoštěm a hrad Hukvaldy.
Zúčastnily jsme se prvomájových oslav ve Fulneku a lampionového průvodu v obci. Z řad předplatitelů, do
divadla v Novém Jičíně, se prezentovalo 10 našich členů.
O členství v naší organizaci zažádala Bohumila Konečná a Libuše Hamáčková. Do výboru byli doplněni
členové Václav Bača a Ilona Mrázková. Funkci jednatele, za zesnulého Josefa Knebla, převzal Milan Šimečka.
Ze zdravotních důvodů zažádala o uvolnění z výboru Helena Beránková.
Významného životního jubilea se dožili a oslavili:
70 let – František Franek, 75 let – Liduška Richterová, 80 let – Berta Hnilicová.
Zlatou svatbu slavili manželé Jaroslav a Marie Návratovi.
Rozloučení se konalo s Magdalénou Kytlicovou, Marií Vyhlídalovou a Josefem Kneblem. I když odešli
v našich vzpomínkách stále žijí.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová

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

SDH Kujavy
Sbor dobrovolných hasičů v Kujavách uspořádal v sobotu 16.
února Hasičský bál. Byli jsme nadšeni z vysoké návštěvy,
zejména Vás občanů Kujav a Vašich rodinných příslušníků.
Společně jsme vytvořili soudržné společenství, na kterém
jsme mohli shlédnout taneční vystoupení juniorské dvojice
z Dance studia v Ostravě. Předvedení Latinsko- amerických i
Standardních tanců ve dvou blocích bylo odměněno
bouřlivým potleskem. Budeme se snažit i v příštích letech
zpestřit náš bál podobným programem. Co nás však letos
nejvíce překvapilo, byla podpora podnikatelů i členů SDH s
dary do tomboly. Po slosovatelných lístcích se doslova
zaprášilo a po půlnoci jsme hráli takřka o 90 hodnotných cen.
Hlavním tahákem byl 7" tablet Mytab, ale i ostatní ceny, jako
odstředivka, sele, zrcadla, hodnotné dárkové balíčky a
poukazy, peněženka plná peněz, doplňky do domácností,
nářadí apod.
Velice děkujeme všem sponzorům: Sklenářství Návrat Jiří &
syn, společnosti R Fin s.r.o., Fa Krok, v.o.s. Hranice –
Martinu Satrapovi, Stavebninám Velman ve Fulneku – Jerlochovicích, Genoservisu, a. s. se sídlem
v Grygově – Ing. Urbišovi Vl., NC Line, s. r.o. – p. Petru Šulkovi, HVP, a. s., Fa Sano – manželům
Novotným, paní Kupské z Hospůdky U Babičky, Fa Proplyn, s.r.o. Fulnek – manželům Liberdovým,
Čerpací stanici Gurmen ve Fulneku – manželům Zuzaňákovým, Mgr. Světlaně Směrtěnko z Ostravy.
Děkujeme Potravinám Hruška za zprostředkování prodeje vstupenek. Letos jste poprvé mohli sledovat
průběh prodeje prostřednictví facebookových stránek SDH Kujavy.
Věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na společné kácení máje a hasičskou soutěž.
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
*************************************************************************************
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OBEC KUJAVY

zveřejňuje záměr

prodej dřeva „na stojato“

na parc. č. 671, 670, 669, 1131, 668 v k.ú.
Kujavy (podél potoka směr Fulnek)
Jedná se o listnaté stromy, prodej bude realizován „na stojato“, zájemci si musí dřevo vytěžit sami, včetně
úklidu lokality a dopravy. Zájemci mohou předkládat své nabídky za 1 m3 na obecní úřad v Kujavách do
pondělí 4.3.2013. Po dohodě možná prohlídka lokality. Těžba je na vlastní nebezpečí.
*************************************************************************************

Předpokládaná změna jízdních řádů
V souvislosti s dokončením rekonstrukce přednádražního prostoru ve Svinově nám Koordinátor ODIS
s.r.o. oznámil, že od 9.6.2013 dojde ke změně jízdních řádů, a to jak na Ostravu, tak i směr Nový Jičín.
Autobusům směr Ostrava – Fulnek budou změněny časy a poslední zastávkou bude Ostrava Svinov.
Pokud někdo bude chtít pokračovat do centra, bude muset nastoupit na MHD. Víkendové spoje pojedou
pouze do Bílovce a pokud budete chtít jet do Ostravy, budete muset přesednout na jiný spoj.
Autobusy směr Nový Jičín pojedou přes Pustějov a výraznější změna by zde být neměla.

Každý si tuto změnu musí zjistit sám!!!
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 947.614,-Kč. Úžasné. Je to cca ve stejném rozsahu jako v loňském roce po odečtení území,
které jsme předali nově vzniklé Charitě Nový Jičín.
Vaše obdarování je činem dobroty, velkorysosti a lásky. Činem setkávání se a vzájemného obohacování. Velmi si toho vážíme a
vyprošujeme Vám, aby Vaše srdce bylo naplněno pokojem a láskou po celý rok 2013.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2013 za Charitu Odry podle jednotlivých obcí a jejich místních částí:

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2013
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na
rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek ve střediscích Malá Morávka a Odry a na pomoc lidem bez přístřeší
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
www.odry.charita.cz
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Výsledky voleb prezidenta republiky
I. kolo

II. kolo

1. Zuzana Roithová
2. Jan Fischer
3. Jana Bobošíková
4. Taťana Fischerová
5. Přemysl Sobotka
6. Miloš Zeman
7. Vladimír Franz
8. Jiří Dienstbier
9. Karel Schwarzenberg

16 hlasů
50 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
64 hlasů
16 hlasů
44 hlasů
20 hlasů

----------161 hlasů
----51 hlasů

Počet voličů:

227

212

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

Strategický plán rozvoje obce Kujavy
Zahajujeme přípravné práce na tvorbě strategického plánu obce, s jehož rozpracovanou verzí,
postupem dalšího zpracování a harmonogramem dokončení seznámíme veřejnost v následujících
měsících.
Vyzýváme tímto aktivní spolky, občanská sdružení i jednotlivé občany, kterým není budoucnost obce
lhostejná, aby delegovali své zástupce do pracovní skupiny, která jej bude zpracovávat.
Zájemci nechť oznámí své jméno a kontaktní údaje (telefon, email) na Obecní úřad – telefonicky
556740023, emailem obec@kujavy.cz či osobně v úředních hodinách do 30.4.2013.
Strategický rozvojový plán je dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry obce na období
minimálně 5 let, který se neomezuje pouze na jedno volební období zastupitelstva. Strategický plán
vzniká v partnerském dialogu mezi veřejností, soukromou sférou a samosprávou, mezi občany,
podnikateli, majiteli pozemků, odborníky a správou obce a státu.
Strategický plán musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její
rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.
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