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Vážení občané,
letošní počasí nás vyvedlo z míry, ale vzpomeňme si,
jak to bylo loni. Sluníčka bylo málo, lidé trpěli
depresemi a únava byla na každém znát. Nyní si sice
příroda moc neodpočinula, ale ona se s tím vyrovná.
Každý rok je v něčem zvláštní a nám se pořád něco
nelíbí. Buď je zima nebo zase moc horko. Ale zkusme
se na to podívat pozitivně. Nemuseli jsme shrnovat
sníh, ušetřili jsme na topení, cesty byly průjezdné, bylo
méně nehod atd. Za vývoj počasí můžeme z velké míry
i my, sáhněte si do svědomí a přiznejte si, čím topíte vy.
Tím nechci nikoho odsuzovat, jelikož vývoj ceny
energií určitě nepřispěje ke zlepšení této situace. Celý
systém by potřeboval změnu, ale to my bohužel
neovlivníme. Ministerstvo životního prostředí a
Moravskoslezský kraj vyhlásili společnou výzvu na
podporu výměny kotlů. Výše dotace činí 15 – 60 tis. Kč
na jeden kotel a žádosti je možné podávat do 30.6.2014
nebo v den vyčerpání alokace. Více informací získáte
na www.lokalni-topeniste.cz.

nebude možné rozlišovat, že toto je hodný pes a toto
není. Policie bude moci reagovat na volání občanů a
majitelé budou finančně postižitelní. Jelikož jsou to
náklady navíc, nemůžu zaručit, že zůstane stejný i
poplatek za psy. Toto vše by si měli uvědomit
nezodpovědní majitelé pobíhajících psů.

Mnoho z Vás si jistě všimlo, že v naší obci se zvýšil
počet pobíhajících psů. Děti se bojí chodit do školy i ze
školy a obavy mají i dospělí. Majitelé psů, se kterými se
jednalo, tvrdí, že jejich pes je hodný a že po obci pobíhá
mnoho jiných psů. Ale jak máme poznat, že pes je
hodný. Nikdy nemůžeme předvídat, že pes nic neudělá.
Jsou situace, kdy jindy hodný pes, někoho napadne.
Nemůžeme nechat svého psa volně pobíhat. Jsme za něj
zodpovědní. Jelikož se na nás obrací mnoho občanů,
abychom tuto situaci začali řešit, nezbude nám nic
jiného, než vydat obecně závaznou vyhlášku, která
stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezí prostory pro volné pobíhání psů. Dále bude
zapotřebí smluvně zajistit městskou policii, která bude
psy odchytávat a volné místo v útulku, kde se za jeden
den pobytu psa platí 60 – 100 Kč. V případě, že bude
znám majitel psa, bude tato částka vymáhána po něm,
ale v opačném případě bude náklady hradit obec. Což
pro nás značí další zatížení rozpočtu, jelikož někteří psi
mohou být v útulku i rok. Když tuto vyhláška vydáme,

Na výše zmíněném zasedání jsme také schválili
pronájem pozemků vedle hřiště, kde cena bude hrazena
formou údržby. Kdybychom pozemek pronajali, tak
obec má schválenou 1Kč/m2 pozemku. Tyto pozemky
byly pronajaty již v loňském roce, ale některým lidem
se to nelíbilo. Pro obec je ale pronájem těchto pozemků
za údržbu levnější. Cena za benzín, oleje a pracovní sílu
by šla do desetitisíců. Takto se pracovníci budou moci
věnovat např. opravě hřbitovní zdi, kterou letos
plánujeme. V předchozích letech sekání těchto ploch
zajišťovaly firmy, my se ale snažíme peníze zbytečně
neplýtvat.

Na posledním veřejném zasedání požádali občané o
znovuzavedení koštování pálenek, které jsme z důvodu
nezájmu přerušili. Koštování pálenek proběhne 11.
dubna 2014 po veřejném zasedání zastupitelstva, které
jsme z tohoto důvodu přesunuli. Žádáme tímto o dodání
vzorků – slivovice, hruškovice a jablkovice. Budeme
také rádi, zdali zasednete do hodnotící komise. Svou
účast v hodnotící komisi a vzorky dodávejte na obecní
úřad. Nejlepší vzorky předány na Otvírání Poodří a také
zde budou hodnoceny. Na obecní kolo stačí dodat
vzorek 0,2 dl a postupující vzorek se dodává v množství
0,5 dl.

Toto je jen pár věcí, které řešíme, pokud se chcete
dozvědět více, nebo se dozvědět skutečnost, přijďte za
námi na veřejné zasedání.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné jarní dny a
jelikož máme v dubnu Velikonoce, dovolte mi již nyní
popřát Vám Veselé Velikonoce!
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USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2013 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Ověřovatele zápisu.
2.Program jednání.
3.Rozpočet na rok 2014
Příjmy
6 174 300,- Kč
Výdaje
6 549 800,- Kč
Financování 375 500,- Kč
4.1.Příspěvek na provoz Základní školy a Mateřské
školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace pro rok 2014 ve výši 500 000,- Kč.
4.2.Příspěvek na dětský ples pro Základní školu a
Mateřskou školu Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizace pro rok 2014 ve výši
10 000,- Kč
4.3.Dotaci Římskokatolické farnosti Kujavy pro
rok 2014 na obnovu obrazů křížové cesty ve výši
15 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
4.4.Dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol Kujavy na
provoz organizace pro rok 2014 ve výši 10 000,Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.5.Dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol Kujavy na
pořádání akce „Den obce“ pro rok 2014 ve výši
30 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
4.6.Dotaci Mysliveckému sdružení NIVA Kujavy
na nákup krmení a drobné zvěře pro rok 2014 ve
výši 15 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
4.7.Dotaci Svazu postižených civilizačními
chorobami Kujavy na kulturní činnost organizace
pro rok 2014 ve výši 15 000,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
4.8.Dotaci organizaci SALUS o.p.s. Kopřivnice na
provoz organizace pro rok 2014 ve výši 500,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.9.Dotaci Škole života – společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Nový Jičín
na provoz organizace pro rok 2014 ve výši 500,Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.10.Dotaci Základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody Nový Jičín, o.s.- na provoz
záchranné stanice Bartošovice pro rok 2014 ve výši
500,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4.11.Dotaci Českému svazu včelařů o.s. základní
organizaci Bílovec na činnost organizace pro rok
2014 ve výši 500,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

5.2. X.úpravu rozpočtu 2013 rozpočtové opatření
č.10
Navýšení příjmů
o 171 200,- Kč na celkovou
částku 10 146 420,- Kč
Snížení výdajů
o 3 124 400,- Kč na celkovou
částku 10 148 770,- Kč
Snížení financování o 3 295 600,- Kč na celkovou
částku
2 350,- Kč
6.Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místních
poplatcích.
7.Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
8.Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o nakládání
s komunálním odpadem na území obce Kujavy.
9.Aktualizaci č.2 Směrnice č. 1/2010 Oběh
účetních dokladů
10.Směrnici č.9/2013 ke schvalování účetní
závěrky
11.Zrušení Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, která byla schválena na
zasedání zastupitelstva dne 6.9.2012.
12.Dodatek č.3 ke zřizovací listině Základní školy
a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace.
13.Vydání úplného znění zřizovací listiny Základní
školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace.
14.Zastupitelstvo obce Kujavy, příslušné podle § 6
odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
183/2006 Sb.,) za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. a dále za použití
ustanovení § 171-§174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle §
84 písmene x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů vydává opatřením
obecné povahy č. 1/2013 Změnu č. 1 Územního
plánu Kujavy.
15.Uzavření smlouvy č. 126/DP o daňovém a
ekonomickém poradenství a zastupování ve věcech
daní s firmou FULLCOM s.r.o. Šenov u Nového
Jičína a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
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16.Uzavření smlouvy o dílo číslo KUJ14_SOD na
vytvoření
internetového
prostředí
včetně
uživatelského vybavení pro práci s daty GIS obce
Kujavy s firmou DIGIS, spol. s r.o. Ostrava za
celkovou cenu 23 086,80 Kč a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
17.Rozdělení pozemku p.č. 170/1,geometrický plán
zajistí na své náklady pan Miroslav Štekl.
18.Zařazení správního území obce Kujavy do
územní působnosti Integrované strategie území
Místní akční skupiny Regionu Poodří na období
2014 – 2020. Schválením zařazení do územní
působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří obci Kujavy
nevznikají žádné závazky vůči MAS.
19.Dodatek smlouvy o úhradě nákladů na pořízení
Návrhu změny č. 1 Územního plánu Kujavy a
pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
20.Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni mezi smluvními stranami Obec
Kujavy jako povinný z věcného břemene, ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín jako oprávněný z věcného
břemene a Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha jako
investor stavby na objekt SO 6431 – „Přeložka
vedení NN v obci Kujavy v km 125,8 – 125,9
dálnice“ a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
21.Smlouvu o svícení, údržbě a provozování
distribuční soustavy elektrické energie sítě
veřejného osvětlení na základě metody Energy
Performance and Quality Contracting s Energie
pod kontrolou, obecně prospěšnou společností a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
22.Pro realizaci smlouvy o svícení, údržbě a
provozování distribuční soustavy elektrické energie
sítě veřejného osvětlení na základě metody Energy
Performance and Quality Contracting rozpočet na
svícení, revitalizaci, údržbu a provoz veřejného
osvětlení dle předložené cenové kalkulace číslo
1092013 a smlouvu o pronájmu distribuční
soustavy elektrické energie sítě veřejného
osvětlení.

23.Odkoupení pohledávky vzniklé z revitalizace
veřejného osvětlení partnerskou bankou Energie
pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.IX.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 9
Navýšení příjmů
o 71 900,- Kč na celkovou
částku 9 975 220,- Kč
Navýšení výdajů
o 24 600,- Kč na celkovou
částku 13 273 170,- Kč
Snížení financování o 47 300,- Kč na celkovou
částku 3 297 950,- Kč
2.Plán inventur pro zajištění řádné inventarizace
k 31.12.2013.
3.1.Protokol finančního výboru č. 5/2013 –
kontrola poskytnuté dotace SPCCH Kujavy.
3.2.Protokol finančního výboru č. 6/2013 –
kontrola poskytnuté dotace Mysliveckému sdružení
NIVA Kujavy.
3.3.Protokol finančního výboru č.7/2013 – kontrola
poskytnuté dotace TJ Sokol Kujavy.
3.4.Protokol finančního výboru č.8/2013 – kontrola
poskytnuté dotace MS NIVA Kujavy.
3.5.Protokol finančního výboru č. 9/2013 –
kontrola poskytnuté dotace Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením v ČR – Škole
života.
4.1.Protokol o výsledku kontroly obce za 1.pololetí
2013.
4.2.Protokol o výsledku kontroly Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za 1.pololetí 2013.
5.Zápis kontrolního výboru č. 3/2013 ze dne
9.12.2013.
6.1.Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského
kraje
na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši
6 000,- Kč.
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.Starostku schválením rozpočtového opatření č.
11 z roku 2013 bez omezení v příjmové a výdajové
části a části financování.

****************************************************************************************
USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.02.2014 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Ověřovatele zápisu.
2.Program jednání.

3.I.úpravu rozpočtu roku 2014 rozpočt. opatření č.1
6 174 300,- Kč
Příjmy
Výdaje
6 549 800,- Kč přesun mezi parag.
Financování - 375 500,- Kč
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4.Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Kujavy,
okres
Nový
Jičín,
příspěvkové
organizace za rok 2013 a částečné pokrytí ztráty za
rok 2013 úhradou částky 30 000,- Kč od
zřizovatele a použití částky ve výši poloviny zisku
z dětského plesu. Termín pro předložení
písemných dokladů nápravného opatření je
stanoven do 28.2.2014.
5.Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy
Kujavy,
okres
Nový
Jičín,
příspěvkové
organizace pro rok 2014.
6.Vyřazení majetku obce v celkové hodnotě
12 218,- Kč.
7.Aktualizaci č.1 Směrnice č. 4/2010 O cestovních
náhradách
8.V souladu s § 84 odst. 2 písm.a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Strategický rozvojový plán obce Kujavy na období
2014-2020
9.Dodatek č.3 ke zřizovací listině Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace.
10. Zásady vztahů k příspěvkové organizaci obce
Kujavy
11.Seznam členů JSDH Kujavy pro rok 2014
12.Plán odborné přípravy JSDH Kujavy na rok
2014
13.Záměr pronájmu pozemku p.č. 790,577,1239
v k.ú.Kujavy
14.Záměr dělení pozemku p.č. 480/1 v k.ú.Kujavy
15.1.Záměr prodeje pozemku p.č. PK 366, PK 846
(nově p.č.1349) a p.č. 365 KN a GP 851/2 (nově
p.č.1351)
15.2.Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucím uzavření
kupních smluv a smlouvy o zřízení věcných
břemen uzavřené s Ing. Jiřím Matušem, Příbor a
pověřuje starostku podpisem dodatku.
16.Záměr nákupu pozemků p.č. PK 854 a KN 853
(nově p.č.1503)
zpracování
pasportu
místních
17.Záměr
komunikací
18.Záměr odvodnění části místní komunikace u
domu č.p.56 včetně zpracování projektové
dokumentace.
19.Nákup hasičského vozu pro JSDH Kujavy
v ceně do 350 000,- Kč a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
20.Dodatek č.2 k pojistné smlouvě o pojištění
majetku obce č. 1529652156 v plném znění
k datu 14.2.2014 uzavření s Generali Pojišťovnou
a.s. a pověřuje starostku podpisem dodatku.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.XI.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 11
roku 2013
Navýšení příjmů o 360 000,- Kč na celkovou
částku
10 506 420,- Kč
Snížení výdajů
o 838 400,- Kč na celkovou
částku
9 310 370,- Kč
Snížení financování o 1 198 400,- Kč na
celkovou částku – 1 196 050,- Kč
2.Zápis o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Kujavy v roce 2013.
3.Zápis z kontroly finančního výboru ze dne
11.12.2013.
4.Hodnocení ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres
Nový Jičín.
III. Zastupitelstvo obce revokuje:
1.Usnesení č. 15/I/12 ze dne 10.12.2013, kterým
byl schválen dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace.
2.Usnesení č. 15/I/13 ze dne 10.12.2013, kterým
schválilo vydání úplného znění zřizovací listiny
Základní školy a Mateřské školy Kujavy, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace.
3.Usnesení č. 15/I/21 ze dne 10.12.2013 schválení
Smlouvy o svícení, údržbě a provozování
distribuční soustavy elektrické energie sítě
veřejného osvětlení na základě metody Energy
Performance and Quality Contracting s Energie
pod kontrolou, obecně prospěšnou společností.
4.Usnesení č. 15/I/22 ze dne 10.12.2013, kterým se
schválil pro realizaci smlouvy o svícení, údržbě a
provozování distribuční soustavy elektrické energie
sítě veřejného osvětlení na základě metody Energy
Performance and Quality Contracting rozpočet na
svícení, revitalizaci, údržbu a provoz veřejného
osvětlení dle předložené cenové kalkulace číslo
1092013 a smlouvu o pronájmu distribuční
soustavy elektr. energie sítě veřejného osvětlení.
5.Usnesení č. 15/I/23 ze dne 10.12.2013, kterým
schválilo
odkoupení
pohledávky
vzniklé
z revitalizace veřejného osvětlení partnerskou
bankou Energie pod kontrolou, obecně prospěšné
společnosti.
IV.Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč pro obecně
prospěšnou společnost Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje.
2.Zastupitelstvo nesouhlasí s realizací projektu
Bohumín-Přerov
a
vysokorychlostní
tratě
pověřuje starostku k zpracování stanoviska.
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ZŠ a MŠ informuje:
Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale
ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“
Jan Amos Komenský
ŠKOLIČKA NANEČISTO
Od února startujeme zkušební provoz. Chtěli
bychom, aby přechod předškoláků do školy byl co
nejplynulejší. Rozhodli jsme se tedy jim a jejich
rodičům nabídnout pomocnou ruku. Jednou měsíčně
budou spolu docházet za paní učitelkou
Rozsypalovou (s papučkami a pouzdrem, jako
správní školáci), která je bude pomalu zasvěcovat do
tajemství školního života. V závěru školního roku
pak dostanou své první vysvědčení. Za sebe doufám,
že tato práce paní učitelky, nad rámec jejich
povinností, bude přijata s kladnou odezvou. Jak jsem
zmínila v úvodu, zkoušíme to. Objeví-li se zádrhely,
uděláme vše proto, aby se v dalším roce neobjevily a
ze školičky nanečisto se stala součást naší práce
s předškolními dětmi, na kterou jsme se rozhodli
zaměřit ve větší míře. Chceme, aby naše práce
úspěšně konkurovala jiným, větším školám, pro
které se mnozí rodiče rozhodují. Chceme jim
dokázat, že nám na jejich dětech záleží.
AKCE PRO VEŘEJNOST
KUJAVSKÁ BATOLÁTKA
Jednou z věcí, která se mi z pozice ředitele
málotřídní školy jeví jako VELMI důležitá, je otevřít
se více obci a spolupodílet se na jejím veřejném
životě. Proto zkoušíme od poloviny února také
provoz otevřené herny, říkejme tomu třeba
KUJAVSKÁ BATOLÁTKA. O co jde:

KAŽDOU STŘEDU OD 16 - 18 HODIN
JE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ (zejména
těch, které ještě nenavštěvují předškolní
zařízení)

Pod vedením paní Chýlkové se tak nabízí dvě hodiny
společných činností, zpívání, hraní, vzájemného
poznávání se…jsou-li tedy mezi Vámi tací, které
naše nabídka zaujala, nebojte se a přijďte. Třeba se
nám tím podaří vnést do místního života něco
nového, něco co tady chybí a je potřeba. Co to je, to
nechť si dosadí každý sám dle svého uvážení.
Primárně je tato aktivita určena dětem, které ještě
nenavštěvují školku. Pokud však máte dítko starší a
chtěli byste přijít, uvítáme i Vás.
Herna je zpřístupněna také každé úterý od 18 hodin
k veřejnému cvičení JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ.
SBĚR PAPÍRU a VRŠKŮ
Připomínám, že v základní škole máme zřízenu
„sběrnu“ starého papíru. Máte-li doma, doneste nám.
Budeme rádi. Klíče od sběrné místnosti na vyžádání
poskytneme.
Nově také sbíráme víčka od PET lahví. Nejprve byl
záměr sbírat pro nás samotné. Jenže - objevila se
malá slečna ze Studénky, které těch pár barevných
věciček pomůže víc než nám. Proto jsme se rozhodli
zcela nesobecky všechny vršky, co tu máme,
postoupit dále. Chcete-li i vy přispět na dobrou věc,
sbíráme ve škole i školce.
JARNÍ TVOŘENÍ
Před Velikonocemi máme v plánu uspořádat jarní
dílny. Upleteme si tatary, namalujeme kraslice,
vyrobíme si velikonoční dekorace… Zpravodaj čte
určitě velká spousta dědečků a babiček. Najde se
mezi nimi někdo, kdo by nás naučil uplést pořádný
tatar? Najde se někdo, kdo nás naučí uháčkovat něco
pěkného? Moc rádi bychom jej mezi sebou přivítali.
Dveře do školy jsou Vám otevřeny dokořán.
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych velmi ráda poděkovala těm, kteří
se rozhodli podpořit naši školu, ať už finančně nebo
jiným způsobem.
Děkuji obci Kujavy, firmě LS ING s.r.o., Jaroslavu
Vahalovi, místním spolkům, prodejně Hruška,
Jaromíru Kurečkovi a potažmo všem, kteří se
zúčastnili letošního maškarního plesu či jakkoliv
jinak přispěli k jeho organizaci.

ZPŘÍSTUPNĚNA HERNA NAŠÍ ŠKOLKY
Díky Vám.
Lucie Kozelská, řed.
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SDH Kujavy
Čtyři jednotky hasičů zasahovaly ve středu 18.12.2013 dopoledne v naší obci u požáru dvoupodlažního
rodinného domu se sedlovou střechou u Holubů. Hasiči z něj museli evakuovat pět osob a uchránili majetek
za 1,5 milionu korun. Požár se povedlo dostat pod kontrolu až za čtyři hodiny, další hodinu a půl zabralo
pečlivé dohašování stropních konstrukcí domu s jejich rozebíráním. JSDH Kujavy pomáhala s rozebíráním
podlahy a vynášením stavební sutě. Následně prováděla 12hodinový dohled.
Již přes půl roku plánujeme nákup nového automobilu za dosluhující Avii. Několik let jsme jen tiše mohli
závidět ostatním, i mnohem menším sborům, kteří se kolem nás proháněli v lepších vozech. Rádi bychom
touto cestou poděkovali paní starostce, která vyslyšela naše argumenty a ruku v ruce se zastupitelstvem
schválila nákup Fordu Transit. Jelikož auto využíváme také k soutěžím, chtěli jsme se i my částečně podílet
a proto jsme oslovili naše štědré sponzory. Děkujeme převelice za výraznou finanční injekci společnostem:
VVM – ISPO, s.r.o. , NORDIC STEEL, s.r.o. a Sklenářství Návrat Jiří a syn. S dalšími sponzory se stále
jedná a jednotliví dárci budou zveřejněni v příštím vydání zpravodaje.
V polovině února jsme uspořádali tradiční hasičský bál. Za hojnou návštěvu všem občanům nesmírně
děkujeme. Vážíme si Vaši přízně a doufáme, že ji k nám zachováte i v následujících letech. Věřte, že účastí
na plese každý z Vás také přispěl na přestavbu nového hasičského automobilu a zajistil rychlejší zásah při
ochraně majetku všech našich spoluobčanů.
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
**************************************************************************************

SOKOL KUJAVY
sezóna 2014 jaro
Příští zápasy žáci jaro 2014:
Den
datum domácí
hodina
Pá 18.4.
Kujavy-Tísek
16 30
Pá 25.4.
Kujavy-Jakubčovice
16 30
Pá 2.5.
Suchdol-Kujavy
17 00
Út 6.5.
Kujavy-Jeseník
16 30
Pá 9.5.
Kujavy- Pustějov
16 30
Pá 16.5.
Jeseník-Kujavy
16 30
Pá 23.5.
Kujavy- Suchdol
16 30
Pá 30.5,
Jakubčovice-Kujavy
16 30
Pá 6.6.
Tísek - Kujavy
16 30
Pá 13.6.
Pustějov-Kujavy
16 30
Muži jaro 2014:
Ne
20.4. Bravinné-Kujavy
Ne
26.4. Kujavy-Hl.Životice
So
3.5. Pustějov- Kujavy
So
10.5. Kujavy-Heřmanice
So
17.5. Kujavy-Bernartice
So
24.5. Vražné- Kujavy
So
31.5. Kujavy-Mankovice
Ne
8.6. Děrné-Kujavy
So
14.6. Kujavy- Stachovice

16 00
16 00
16 30
16 30
17 00
17 00
17 00
17 00
17 00

Tabulka OS C muži
1. Bravinné
9
2. Hladké Životice 9
9
3. Pustějov
4. Děrné
9
5. Stachovice
9
6. Vražné
9
7. Kujavy
9
8. Bernartice n.O. 9
9. Mankovice
9
9
10. Heřmanice

7
7
6
5
5
4
2
1
1
0

2
0
0
2
1
2
2
3
1
1

0
2
3
2
3
3
5
5
7
8

31:10
28:10
27:15
12:9
29:18
26:14
15:24
15:32
14:31
9:43

23 (11)
21 (6)
18 (3)
17 (5)
16 (1)
14 (2)
8 (-4)
6 (-9)
4 (-11)
1 (-11)

Okresní soutěž sk. "B" - starší přípravka
Tabulka do 20.10.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kujavy
Jeseník n.O.
Pustějov
Jakubčovice
Tísek
Suchdol n.O.

10
10
10
10
10
10

9
8
6
4
1
1

0
0
0
0
0
0

1 80:29
2 101:41
4 83:62
6 62:57
9 33:92
9 31:109

27 (12)
24 (6)
18 (3)
12 (3)
3 (-9)
3 (-12)

Připomínám všem členům ,že je třeba zaplatit
členské a FAČR co nejdříve!!!!
Za Sokol Kujavy Dominik Gontkovič
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Připravme se na jaro
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro
podstatně dříve než v minulých letech a v této
souvislosti dojde i k urychlení jarních
zahrádkářských prací. A právě v tomto období
mívají hasiči často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s
odstraňováním staré trávy na zatravněných
plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a
chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím
nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz
plošného vypalování porostů jak pro běžného
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto
zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu.
Občanovi může být za tento přestupek uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být
udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod.
(v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška),
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení
je možno provádět pouze na ohništi, které je
bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné
mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky
k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení
se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že
ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice
provádět spalování hořlavých látek na volném
prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.),
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a
šíření požáru a musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších

hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě
na čísla 950 739 844 nebo150, případně
elektronickým formulářem, který je umístěn na
webových stránkách Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči mohou stanovit
další podmínky pro spalování, popřípadě mohou
takovou činnost zakázat. Při porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim
může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří
s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však
povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku
požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru
lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i
s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni
k požáru a na místě samém zjistí, že jde o
bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý,
kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat
ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají,
aby nedocházelo ke zbytečným požárům a
následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru
zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000
Kč.

nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 994.821,-Kč. To je oproti loňskému roku o 47.207,-Kč více. Vaše
dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co
nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku prospěchu.
Ještě jednou Vám moc děkujeme a zůstáváme s úctou
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2014 za Charitu Odry podle jednotlivých obcí a jejich místních částí:

Výsledky TKS dle obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2014
Andělská Hora
Březová
Březová-Gručovice
Březová-Jančí
Březová-Leskovec
Březová-Lesní Albrechtice
Břidličná
Břidličná-Vajglov,Albrechtice
Budišov n. B.
Budišov n. B. Staré Oldřůvky
Budišov n. B.-Guntramovice
Čermná ve Slezsku
Dětřichov
Dolní Moravice
Dvorce
Fulnek
Fulnek-Děrné
Fulnek-Dolejší Kunčice
Fulnek-Jerlochovice
Fulnek-Jestřábí
Fulnek-Jílovec
Fulnek-Kostelec
Fulnek-Lukavec
Fulnek-Stachovice
Fulnek-Vlkovice

7946
17136
3323
7600
11029
13440
28172
2879
29277
5821
9010
5512
10495
16510
23263
63399
11678
3580
8750
2149
1975
5300
11352
14264
6621

Heřmanice u O.-Véska
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Hladké Životice
Hukovice
Jakubčovice n. O.
Jeseník n. O.
Jeseník n. O.-Blahutovice
Jeseník n. O.-Hrabětice
Jeseník n. O.-Hůrka
Jeseník n. O.-Polouvsí
Karlova Studánka
Křišťanovice
Kujavy
Leskovec n. M.
Lomnice
Luboměř
Luboměř-Heltínov
Malá Morávka
Malá Štáhle
Mankovice
Odry
Odry-Dobešov
Odry-Kaménka
Odry-Klokočůvek

1220
4993
5334
22497
9985
12242
21685
2325
1210
10768
4396
8364
7480
16105
7792
10728
13838
2220
16590
2521
18817
84367
4740
3856
3448

Odry-Loučky
Odry-Pohoř
Odry-Tošovice
Odry-Veselí
Odry-Vítovka
Razová
Roudno
Rudná pod Pradědem
Rýmařov
Rýžoviště
Spálov
Suchdol n. O.
Svatoňovice
Světlá Hora
Václavov u Bruntálu
Velká Štáhle
Větřkovice
Vítkov
Vítkov-Jelenice
Vítkov-Klokočov
Vítkov-Lhotka
Vítkov-Prostřední Dvůr
Vražné
Vrbno p. P.
Vrchy

8500
4510
6897
5090
6167
13367
5027
8169
3948
8646
30870
45304
3963
15694
12000
5865
35276
64869
2240
9764
930
1192
17000
56417
5114

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2014
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, na vznik a podporu nových služeb
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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Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou opět umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tyto termíny:

v sobotu 31.5.2014 od 12 – 16 hod.
v sobotu 8.11.2014 od 7 – 11 hod.
Aby přistavění kontejnerů vyhovovalo všem, můžete k moštárně odpad navážet již od pátku odpoledne, a to
pouze za předpokladu, že odpad bude urovnán na jednom místě.
***************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Splatnost poplatku za komunální odpad na rok 2014 je 31.5.2014.
Splatnost poplatku za psa na rok 2014 je 31.3.2014.
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona o místních poplatcích. Vymáhat tyto
nedoplatky může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku
prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.

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

Plán akcí Kujavy 2014
Datum

Místo konání

Pořadatel

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

5.2014

Otvírání Poodří - Bartošovice

Bartošovice

Region Poodří

5.2014

Akademie ZŠ Kujavy

Obecní sál

ZŠ a MŠ Kujavy

Noc kostelů

Kostel sv. Michala

Římskokatolická farnost

Kácení Máje

Hřiště u Has. zbr.

SDH Kujavy

Hry bez venkovských hranic

Bernartice n/O

obec Bernartice n/O

Pá 11.4.2014

Hodina
16.00

Pá 23.5.2014
So 31.5.2014

14.00

So 7.6.2014

Název akce

Čt 19.6.2014

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

So 21.6.2014

14.00

Den obce – TJ Sokol Kujavy

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Fotbalový turnaj v malé kopané

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

12.7.2014
So 9.8.2014

9.00

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Čt 18.9.2014

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

Čt 6.11.2014

15.00

Setkání s jubilanty

Obecní sál

Obec Kujavy

So 22.11.2014

10.00

Vítání občánků

Obecní sál

Obec Kujavy

Pá 5.12.2014

16.00

Mikulášská pohádka

Obecní sál

Obec Kujavy

Čt 11.12.2014

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Obecní sál

Obec Kujavy

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Obecní sál

TJ Sokol Kujavy

Kostel Sv. Michala

Obec Kujavy

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Před Obecním úřadem

Obec Kujavy

So 13.12.2014
Pá 19.12.2014

19.00

Adventní koncert

St 31.12.2014

9.00

Silvestrovská kopaná

St 31.12.2014

17.00

Silvestrovský ohňostroj
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SPCCH
Svátky vánoční jsme spokojeně prožili a ze zakoupených dárků na vánoční burze, se moc těšili.
Silný dojem v nás zanechalo hudební vystoupení kujavských dětí na vánočním koncertu v kostele sv.
Michala. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, aby nám připravili hezký
zážitek v předvánočním shonu.
Zimní období je pro nás časem odpočinku a pro tělo klid, abychom na jaře byli opět FIT.
Pranostika říká, že únor bílý tak pole sílí. Omyl, zatím sílí naše obavy, co si sv. Petr vzal do
hlavy, počasí zamíchal, páánííčku, ten tomu dal. Matěje už jsme oslavili, skřivánky též
pozdravili a teď jenom čekáme, čeho se zas dočkáme.
Výbor SPCCH připravuje výroční členskou schůzi, která se koná 14. března 2014 ve 14 hodin v sále
kulturního domu. Zveme všechny členy k hojné účasti. Pro dobrou náladu budou hrát manželé Heryánovi. Je
připraveno pohoštění, občerstvení a jako vždy bohatá tombola.
Životní jubileum – 65 let oslavila paní Marie Šichorová.
V kronice obracím list a na dalším začínám číst:
Na počátku roku 1982 čítala naše organizace Svazu invalidů 56 členů. Během tohoto roku se uskutečnily 4
členské schůze, 6 výborových a 10 porad. Pravidelně se konaly porady předsedů na OV SI v Novém Jičíně,
kterých se zúčastňovala předsedkyně organizace Vlasta Kozelská.
Školení absolvovali členové výboru Milan Šimečka, Ilona Mrázková a Vlasta Kozelská.
Konaly se návštěvy nemocných a hospitalizovaných členů. Jubilanti byli potěšeni přáním a malou
pozorností. Z kulturně společenských akcí nelze opomenout účast na oslavách MDŽ, 1. máje, lampionového
průvodu, výroční členské schůze v JZD Niva a besedy s důchodci, jednodenního zájezdu na Velehrad a
dvoudenní zájezd na Slovensko.
Byla zajištěna přednáška Dr. Sedláčka z Bílovce na téma zdravotních potíží, které nás sužují.
Rozloučili jsme se s: Bedřiškou Zuzaníkovou, Marií Malíkovou, Františkem Neradilem, Josefem Blahetou a
Václavem Bačou.
Opustili nás, ale v našich vzpomínkách stále žijí.
za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
***************************************************************************************

Strategický plán rozvoje obce Kujavy
V březnu loňského roce byly zahájeny přípravné práce na tvorbě strategického plánu obce. Aktivní spolky,
občanská sdružení i jednotliví občané byli vyzváni, aby delegovali své zástupce do pracovní skupiny, která
jej bude zpracovávat. Bohužel se nikdo nepřihlásil.
Do červnového vydání zpravodaje byla vložena anketa, kterou vyplnilo pouze 16 občanů.
Jelikož zájem o zapojení se do zpracování byl malý, bylo o to složitější jej zpracovat. Přitom se jedná o
dokument, který potřebujeme pro získávání dotací v příštích letech.
Přesto byl strategický rozvojový dokument obce Kujavy na období 2014 – 2020 zpracován a zastupitelstvo
obce jej 13.2.2014 schválilo. Nyní je strategický rozvojový dokument uložen na obecním úřadě a je možné
do něj v úředních hodinách nahlédnout.
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Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!
Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři měsíce, aby ve své
domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží? Kdybychom tento odpad ze všech
domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, jeho délka by dosahovala neuvěřitelných
150 kilometrů! Přitom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí!
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat.
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna
dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou součástí mnoha
dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze
směsných plastů se vyrábějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél rychlostních
silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské
klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že vydá na jedno dětské
leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se
dá vyrobit nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací
sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů,
brusných hmot, tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto
způsobem se může použít až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo
příměsí do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru se z něj vyrábí i
lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo
při výstavbě montovaných rodinných domů.
Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále
využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené ale i bílé
kontejnery, které jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že
třídění odpadů má smysl!
Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.
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