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Vážení spoluobčané,
mnoho z vás se na nás obrací s otázkou, proč
nejsou vysekané obecní plochy. Proto jsem se
rozhodla vám to vysvětlit. Ne všechny plochy,
které byste chtěli mít vysekané, jsou v našem
majetku. Pozemky ostatních vlastníků udržovat
nebudeme, nepodstoupíme to riziko, které
z toho může vyplynout. Kdybychom měli
podporu v zákonech, bylo by to něco jiného.
Nejhorší stav pozemků je od bytovek až po
most u Výtisků, ale zde obec nemá žádné
pozemky. Mohu pouze vyzvat vlastníky
neudržovaných pozemků, aby si uvědomili, že
svou nečinností kazí vzhled celé obce.
Na druhou stranu musím uznat, že ani obecní
pozemky nejsou ve výborném stavu. Velmi se
za tento stav omlouvám, ale během letních
prázdnin jsme udělali mnoho jiné práce.
Nejdříve to začalo výměnou oken v budově
základní školy a obecního úřadu, poté jsme
museli celou budovu vymalovat a hlavně
uklidit. Když jsme byli u toho malování,
vymalovali jsme také velkou třídu v budově
mateřské školy. Po zimě se nám rozpadlo
schodiště, proto jsme ho museli celé shodit a
postavit nové. Ke konci srpna jsme položili
nový povrch a už chybí jen zábradlí. Zima
poznamenala také mostek vedoucí ke škole.
Také zde jsme museli udělat nový povrch.
Abychom to neměli všelijaké, udělali jsme také
nový chodník vedoucí k bočnímu vchodu a
stání pro kola. Toto stání je pouze pro dospělé
osoby. Není určeno pro děti školou povinné,
jelikož děti mohou jezdit pouze v doprovodu

rodičů a to nejsme schopni zajistit. K tomuto
stání bude v průběhu měsíce září přemístěna
také úřední deska. Dále jsme upravili celkový
vzhled a snad se vám to bude líbit. V době
vydání zpravodaje by už měl být v kuchyňce
základní školy ustaven nový nerezový stůl s
dřezem, který jsme vyměnili místo starého
rezavého. Tato zdánlivě snadná práce se nám
zkomplikovala, když nám odpadly obkládačky.
Jelikož to byly staré obkládačky, které bychom
těžko sháněli, museli jsme obložit celou
kuchyňku novými. Do toho ještě chyběly
opravit schody u mateřské školy. Objednali
jsme ten stejný materiál, jako je ve škole,
jelikož jsme potřebovali povrch, který je
mrazuvzdorný, vodopropustný, neklouže a je
nenáročný na údržbu. Málem bych zapomněla
na lavičky na hřiště, které se musely celé
opravit. Toto je výčet té největší práce,
neuvádím práce menšího rozsahu a sekání
veřejných prostranství. Snad to stačí na naši
omluvu. Slibuju, že se pokusíme vše dohnat
v dalších měsících.
Jelikož jsme většinu udělali svépomocí, chtěla
bych poděkovat našim pracovníkům - panu
Jaroslavu Holubovi, Petrovi Paciorkovi a
Lubomíru Vorlickému. Nemohu vynechat ani
opačné pohlaví - ženy, které také velmi
pomohly a mnohdy musely dělat práci, která by
spíše příslušela chlapům.

Petra Vojkůvková
starostka obce
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USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.06.2013 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi a program jednání.
2. Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce –
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle par. 17 odst.7 písm.a) zákona č.
250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vydání Nařízení obce Kujavy č. 1/2013, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky.
4. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o
znaku a praporu obce Kujavy a jejich užívání, kterou vydalo zastupitelstvo obce Kujavy dne 24.4.2001.
5. Pravidla pro užívání znaku a vlajky obce Kujavy.
6. Vyřazení majetku v hodnotě 7 590,50 Kč.
7. Provedení výměny oken a dveří v budově obecního úřadu a základní školy v celkové ceně do 323 000,Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou RI Okna a.s. Nový Jičín.
8. Provedení výměny oken v budově kabin TJ Sokol v celkové ceně do 36 000,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy s firmou RI Okna a.s. Nový Jičín.
9. Změnu přílohy č.1 k organizačnímu řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.5.2013.
10. V.úpravu rozpočtu rozpoč. opatření č. 5
Navýšení příjmů o 690 000,- Kč na celkovou výši 9 748 420,- Kč
Navýšení výdajů o 690 000,- Kč na celkovou výši 13 093 670,- Kč
Financování zůstává nezměněno
v celkové výši 3 345 250,- Kč
11. Hospodaření s rozpočtem k 31.5.2013.
12. Záměr opravy místní komunikace p.č. 1077/1 od Kikala po Julinovy rozcestí na Studénku.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Protokol finančního výboru ze dne 24.5.2013 o kontrole poskytnuté dotace TJ Sokol Kujavy.
2. Protokol o výsledku kontroly obce za 2.pololetí 2012
3. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace ze dne 23.5.2013.
4. Uzavření dohody o vytvoření 3 pracovních míst na období od 1.5.2013 do 31.10.2013.
5. IV. úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové opatření č.4
Navýšení příjmů o 31 100,- Kč na celkovou výši 9 058 420,- Kč
Navýšení výdajů o 31 100,- Kč na celkovou výši 12 403 670,- Kč
Financování zůstává nezměněno
v celkové výši 3 345 250,- Kč
6. Žádost pana L.Z. týkající se odvodnění pozemku.
III.Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení č. 4 / I / 10 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2012
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, kterou se usnesla vydat Městská rada ve
Fulneku dne 18.8.1993.
2. Usnesení č. 4 / I / 12 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 8/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1995 o úpravě základního nájemného podle polohy domu,
kterou se usnesla vydat Městská rada ve Fulneku dne 21.3.1995.
3. Usnesení č. 4 / I / 14 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 10/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o regulativech územního rozvoje města Fulneku,
kterou se usnesla vydat Městská rada ve Fulneku dne 13.8.1996.
4. Usnesení č. 4 / I / 17 ze dne 15.3.2012, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 13/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1995 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitostí v jednotlivých částech města Fulneku, kterou se usnesla vydat Městská rada ve Fulneku dne
5.6.1995
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IV.Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Navýšení rozpočtu o 5 000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizaci.
2. Poskytnutí příspěvku Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Nový Jičín.
3. Poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost Prostějov .

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

Velkoobjemové kontejnery
Blíží se podzimní svoz velkoobjemových kontejnerů, které budou opět umístěny na jednom místě, a to u
moštárny. Znovu připomenu, že k tomuto opatření jsme v loňském roce přistoupili, abychom řádně
hospodařili s našimi penězi, jelikož kontejnery byly zaplněny odpadem občanů z jiných obcí a na místní již
nezbylo místo.
Mnozí z Vás si přáli, aby kontejnery stály např. u hasičárny, na křižovatce, ale toto bohužel není možné.
Společnost OZO Ostrava přistaví soupravu kontejnerů a pracovníci této společnosti odpad přímo třídí do
příslušných kontejnerů. Na rozmístění této soupravy je potřeba dostatek prostoru, proto jsme zvolili
prostranství u moštárny.

Velkoobjemové kontejnery budou u moštárny přistaveny v tomto termínu:
v sobotu 9.11.2013 od 7 – 11 hod
**************************************************************************************

Poplatky ze psů a za odpad
Poplatek ze psa je splatný do 31.3. daného roku. Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa
100,- Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, je poloviční sazba.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti je držitel psa povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů od změny.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5. daného roku. Sazba poplatku za rok 2013 je 450,- Kč za osobu.
Vznik poplatkové povinnosti je poplatník povinen oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla.
Oba poplatky mohou občané platit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kujavách nebo na číslo účtu
9388020227/0100. Při platbě na účet je potřeba uvést variabilní symbol pro identifikaci platby. Tento lze
zjistit telefonicky na čísle 5567400233 nebo dotazem na
e-mailové adrese obec@kujavy.cz.
Také oznamovací povinnosti lze provádět elektronicky.
Žádáme všechny občany, kteří nemají do dnešního dne splněnou povinnost uhradit poplatky, aby tak
učinili v co nejkratším termínu. Nezaplacení má za následek navýšení poplatku včetně exekučních
nákladů.

Smlouvy na hrobová místa
Upozorňujeme, že splatnost druhé splátky nájemní smlouvy na hrobové místo je 31.10.2013.
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Základní škola a Mate
Mateřská
ate ská škola informuje
Milí rodiče a přátelé školy.
Chtěla bych Vám tímto prostřednictvím oficiálně oznámit, že mi bylo umožněno zastupovat naši
kujavskou školu. Abych byla upřímná, dlouho jsem přemýšlela, zda se konkurzu zúčastnit. Zvažovala
všechna pro a proti. Dlouho. Rozhodl za mě patriotismus. Jak jen to vysvětlit…naše škola je pro mě něco
jako domov. Nesporný podíl na tom má složení pedagogického sboru. Za dobu, co spolu pracujeme, jsem
zjistila, že s kolegyněmi ve škole máme stejný cíl. Snažíme se, aby se děti cítily ve škole dobře,
vymýšlíme projekty, hledáme způsoby, jak umožnit každému ze žáků zažít pocit jedinečnosti a
výjimečnosti. Každý z nás to občas potřebuje, co si budeme vykládat. A děti o to víc. Rozhodla jsem se,
že chci stát na veřejnosti za naší prací. Nebude to procházka růžovým sadem, ale s tím vědomím do toho
jdu. Uvědomuji si zodpovědnost, která na mne padla. Uvědomuji si také, že pro mnohé znamenalo
rozhodnutí o mém jmenování rozporuplné pocity a nejsem naivní, i nespokojenost. K tomu jen jediné –
udělám vše pro to, abych dokázala, že rozhodnutí bylo správné.
Pedagogičtí pracovníci v MŠ
Pedagogičtí pracovníci v ZŠ

Iveta Lužová (vedoucí učitelka), Veronika Kleinová
Mgr. Bc. Lucie Kozelská, Mgr. Pavla Rozsypalová,
Mgr. Martina Krásová, Lenka Šimečková

O mých představách, jak celou organizaci s pomocí výše uvedených směrovat, bych tu mohla širokosáhle
pohovořit…jenže představy jsou jedna věc a realita věc druhá. Prioritou, a to jak ve škole základní, tak
mateřské, bude posilnit vnitřní klima. Upevnit řád a pravidla. Více se otevřít obci. Spolupracovat více se
spolky. Pokusit se spolu s nimi nabídnout dětem více volnočasových aktivit, aby netrávily svůj čas
poflakováním se po vsi a děláním psích kusů. Zaměřit se více na environmentální výchovu a vytváření
pozitivního vztahu k sobě a prostředí, které nás obklopuje. To a mnohé jiné. Především se ale snažit, aby
z naší školy odcházeli žáci s co nejširším spektrem vědomostí, dovedností a návyků, připraveni do
dalšího života co nejlépe.
Konkrétní organizace výuky, platby, plánované akce a jiné důležité informace týkající se školního roku
2013/2014 budou rodičům a žákům sděleny v průběhu prvního týdne a budou průběžně doplňovány na
naše webovky www.zskujavy.cz.
Malou ochutnávkou našich plánovaných akcí nechť Vám je vánoční koncert, který se, doufejme, podaří
letos uspořádat poprvé v našem kostele.
V této souvislosti informuji o nabídce římskokatolického náboženství v tomto školním roce na zdejší
farnosti. Bližší informace poskytnu na vyžádání.

Kontaktní údaje zůstávají nezměněny – tel. do ZŠ - 556 720 297 mail:zs.kujavy@seznam.cz
do MŠ - 552 303 660
Co tedy říci závěrem – pevně věřím, že se nám podaří spolu se zřizovatelem a rodiči vytvořit silnou
koalici, vykročit týmž směrem a všechny překážky, které se objeví, společnými silami bez následků
odstraníme.
Za celou naši organizaci bych chtěla ještě tímto prostřednictvím poděkovat Mgr. Kamile Demlové za vše
dobré, čím naši školu obohatila, za čas, který pro naši školu obětovala a popřát jí, aby zkušenosti získané
u nás co nejlépe zúročila v dalším životě.
Lucie Kozelská, ředitelka
************************************************************************************
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SPCCH
Přichází léto, doba zrání a úmorné vedro nás ze zahrádek do chládku zahání. Listí padá, tráva
žloutne, všude sucho na co oko koukne. Také trošku zahřmělo, ale Petrovi se do zalévání vůbec nechtělo,
není to od něho fér, proto po zahrádce s konvemi vody lítáme večer co večer.
Ukončíme naříkání a dáme se do hodnocení třetího čtvrtletí roku 2013.
Naše činnost v tomto období sice není rozžhavená, ale že bychom nic nedělali, se říci nedá.
Sedmidenní rekondiční pobyt na chatě Deštná v Orlických horách, ve dnech 29.6. – 6.7.2013, byl pro
účastníky příjemnou změnou prostředí a hlavně odpočinku v krásné krajině Orlických hor.
Bohatý program pobytu zajistil předseda OV SPCCH Nový Jičín, pan Antonín Pernický, za což mu dík.
Zhlédli jsme řadu zajímavostí, např. kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Naši pozornost upoutal
svým interiérem, ale hlavně prosklenou celou střechou.
Při zdravotních procházkách jsme prošli i čtrnáct zastavení křížové cesty Dříš, až k turistické chatě
Panorama a dřevěné poutní kapli. Z vyhlídky u Masarykovy chaty na Šerlichu se nám otevřel krásný
pohled na okolní krajinu, až do Polska.
Místní prodejna zvonařů a hrnčířů, s nabídkou rukodělných výrobků, byla pastvou pro oči a hodnocení
řemeslného umu. Účastí na slavnosti ohně a nití v Deštné bylo možno vidět způsob vypalování keramiky
v hliněné peci a také si zkusit tkaní na stavu.
Neopomenuli jsme navštívit domek F.VL. Heka – F.L. Věka v Dobrušce, dobříšský zámek se zahradou a
odskočit si i do Polska prozkoumat tamější tržnici.
O naši tělesnou schránku a duševní pohodu se starala paní cvičitelka dobře vybranými cviky a radami, jak
si pomáhat od neduhů sám. Sportovní zápolení, připravené našimi vedoucími, v nás podněcovalo snahu
docílit co nejlepších výsledků, i když nás tělo nechce moc poslouchat. Kdo chtěl, tak si šel zaplavat do
vnitřního bazénu.
Pochvala patří také týmu pracovníků v kuchyni, kteří se starali o naše chuťové buňky a krmili nás tak,
jako bychom tam byli na výkrm. Jídlo se však odmítnout nedalo, vařili výborně.
Příští rok je rekondiční pobyt v Deštné znovu, a to v termínu od 5. – 12 .7.2014. Kdo můžete, zúčastněte
se – doporučuji!
Na podzim letošního roku se uskuteční dvoudenní ozdravný pobyt v Beskydech ve dnech 17. –
18.10.2013. Cena pobytu je 450 Kč.
Za kulturou se vydáváme do ostravského divadla na představení „Donaha“, které se bude konat v neděli
15.9.2013.
Plánujeme zájezd do Boskovic dne 12.10.2013. Bližší informace zveřejníme dodatečně. Na obě akce jste
srdečně zváni a budeme se těšit z vaši účasti.
Zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************

TJ SOKOL KUJAVY
Příští zápasy žáci podzim 2012:
Den datum domácíhodina
pá
6.9. Kujavy-Pustějov
út
10.9. Jesenik-Kujavy
pá
13.9. Kujavy-Tisek
pá
20.9. Fulnek-Kujavy
út
24.9. Kujavy-Jakubčovice
ne
27.9. Suchdol-Kujavy
pá
4.10, Kujavy-Jeseník
pá
11.10. Tísek-Kujavy
pá
18.10. Jakubčovice-Kujavy
pá
8.6. Kujavy-Suchdol

Muži:
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
17 00

So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So

17.8.
24.8.
31.8.
8.9.
14.9.
21.9.
29.9.
5.10.
12.10.

Kujavy- Děrné
Mankovice-Kujavy
Kujavy-Vražné
Bernartice-Kujavy
Heřmanice-Kujavy
Kujavy-Bravinné
Hl.Životice-Kujavy
Kujavy-Pustějov
Stachovice-Kujavy

1: 2
2: 1
17 00
16 30
16 30
16 00
16 00
15 30
15 30

Za Sokol Kujavy předseda Dominik Gontkovič
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Jóga

v denním životě

Kurz cvičení pro cvičební rok 2013/2014
Bolí Vás záda? Jste unaveni? Necítíte se dobře?
Zveme Vás do kurzu cvičení jógy, který se bude konat v herně školky
v Kujavách. Kurz povede Vilém Laschober.

Zaměření kurzu:
Kurz je určen pro všechny zájemce, muže i ženy, bez ohledu na věk.
Naučíte se správně cvičit základní jógové asány, správně dýchat, seznámíte se
s jednoduchými dechovými technikami a se základy relaxace tj. tělesně i
psychicky se uvolnit.

Termín konání:
Kurz začne první lekcí 10. 9. 2010 v 18.00 hod. a další lekce budou vždy
každé úterý až do konce června 2014

Co potřebujete?
Volný oděv, karimatku na cvičení a deku, nebo spací pytel na přikrytí.
Informace a přihlášky na tel. č.: 556 740 023, nebo 737 238 822
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TISKOVÁ ZPRÁVA, Ostrava - 21. 8. 2013

SENIOŘI JSOU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ VÍTÁNI
Senioři Moravskoslezského kraje mohou i letos od září navštěvovat některý z programů
Univerzity třetího věku (U3V), který pro ně připravilo Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s příslušnými
katedrami fakulty. Své přihlášky mohou podat do konce srpna.
„Senioři se mohou přihlásit na jeden ze dvou dvousemestrových vzdělávacích programů (hlásí se i na oba
současně): jednak přednáškový cyklus Vývoj anglické architektury a hudby, Česká hudbu v minulosti a
přítomnosti: vývojové proměny – osobnosti – dílo interpretace, jednak Anglický jazyk pro chronické
začátečníky.“ řekl ředitel Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáš
Bouda. „Na oblasti kultury a angličtinu jsme se zaměřili záměrně, protože senioři se o ně v předchozím
běhu U3V zajímali,“ uvedl dále Bouda.
Navazujeme na úspěšná témata přednášek z loňského roku, rozvíjíme je a doplňujeme a reagujeme na
zájem seniorů o angličtinu. Nový program jsme připravili tak, aby vyhovoval jak těm, kteří s angličtinou již
několikrát začínali a nepodařilo se jim postoupit na vyšší úroveň, tak těm, kteří chtějí zvýšit své jazykové i
komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání, dodal Bouda.
Pro seniory je připravena mimo jiné anglická konverzace, gramatika i lexika. Lektoři aktuálně přizpůsobí
obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných, „Lektoři jim ušijí angličtinu přímo na
míru. To bylo právě to, co v loňském ročníku Univerzity třetího věku nejvíce oceňovali vedle možnosti
setkávat se pravidelně se svými vrstevníky na půdě univerzity v Ostravě,“ řekl dále Bouda.
„Přihlásit na některý ze dvou nových programů, ale i na oba dva se mohou do konce srpna formou, která
jim nejvíc vyhovuje. Mohou zavolat na telefon : 597 092 698 Centra dalšího vzdělávání Pedagogické
fakulty nebo prostřednictvím e-mailu: marie.marek@osu.cz, písemně na adresu: CDV PdF OU, F. Šrámka
3, Ostrava – Mariánské Hory, nebo elektronicky na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=9355,“
dodal Bouda.
Loňského běhu se zúčastnilo na 80 frekventantů nejen z Ostravy a blízkého okolí, ale například i
z Frenštátu pod Radhoštěm, Jeseníku nad Odrou a Hukvald. První program loňského běhu nesl název
Cestování po britských ostrovech napříč stoletími. Program druhý se jmenoval Český jazyk v minulosti a
dnes, jejich garanty byly Centrum jazykového vzdělávání a Katedra českého jazyka a literatura
s didaktikou PdF OU. Osvědčení o úspěšném absolvování seniorům předal na malé slavnosti děkan
Pedagogické fakulty OU Tomáš Jarmara.
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