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Vážení občané,
uběhly tři měsíce a Vám se do rukou dostává další
číslo zpravodaje. Co se za tu dobu událo?

nezklamal. Abychom snížili náklady, pomáhají mu
naši pracovníci. Firma by byla o jiných prostředcích.

Nově zakoupené hasičské vozidlo Ford Transit je již
zcela připraveno plnit svou funkci a za to bych
chtěla poděkovat jak členům SDH, tak členům
JSDH, jelikož obě organizace jsou vzájemně
propojené.

V měsíci dubnu jsme podali celkem tři žádosti o
dotace – zateplení hasičské zbrojnice, zateplení a
výměna zdroje tepla včetně rozvodů obecního sálu a
protipovodňová opatření. Nyní čekáme, zdali
budeme úspěšní.

Jelikož hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Kujavy za rok 2013
skončilo ztrátou ve výši 62 966,27 Kč, o které jsme
se dozvěděli v den zasedání zastupitelstva a již tomu
nešlo zabránit, provádíme pravidelnou kontrolu
výdajů a celkového hospodaření, abychom se tomu
příště vyhnuli. Mnohé z Vás jistě napadne, že je to
tím, že jsme vyměnili vedení organizace a musíme
přiznat, že je to tak, ale děláme vše pro to, aby bylo
vše v pořádku. Naši školu navštěvuje 30 dětí, školku
28, což není moc. Někteří rodiče své děti dávají do
okolních obcí, což způsobuje, že máme dětí
nedostatek a provoz se zbytečně prodražuje.
Obracím se proto na rodiče těch dětí, kteří své děti
do naší školy či školky dát nechtějí, aby nám řekli,
s čím jsou nespokojeni. Pokusíme se o nápravu, aby
byla oboustranná spokojenost. Nelze nic provádět,
pokud neznáme váš vlastní názor a rozeberete to
pouze mezi sebou.

Členové Sokolu se postarali o pokládku dlažby
kolem šaten TJ. Obec jim sice poskytla materiál, ale
pracovníci obce pracovali na hřbitovní zdi, tak
nezbylo nic jiného a dlažbu položili sami. Při tom
jsme opravili i taneční parket, který již byl
popraskaný, a hrozilo nebezpečí úrazu. Děkuji všem
členům Sokolu, kteří se na opravě podíleli.

Koncem měsíce března jsme začali s opravou
hřbitovní zdi. Tuto opravu financujeme z našeho
rozpočtu, jelikož máme hřbitov ve výpůjčce a
hřbitovní zeď je jeho součástí. Kostel sv. Michala je
naší jedinou památkou, která v naší obci je a
hřbitovní zeď je jeho součástí, proto investice do
opravy nelitujeme. Opravu jsme zadali místnímu
živnostníkovi – panu Zajíčkovi, jelikož práci
s kamenem umí velmi dobře. A mohu říct, že nás

3. května jsme si připomněli osvobození obce
ruskými vojsky. První rudoarmějci vstoupili do obce
Kujavy již kolem čtvrté hodiny ranní. Postupovali od
Pustějova, Bílova a Pohořílek. Dělostřelectvo Rudé
armády ostřelovalo obec z návrší zvaného Pohořílská
skalka. Zejména prostor kolem kostela, na němž byla
německá pozorovatelna. Němečtí vojáci ustupovali
polními cestami na Hladké Životice a Stachovice
v cílovém směru na Suchdol. Obec byla až na
jihovýchodní část osvobozena. Dělostřeleckou a
minometnou palbou bylo zničeno šest domů, sedm
chlévů a čtyři stodoly. (čerpáno z Českých národních listů)
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na veřejné zasedání
zastupitelstva, které se bude konat dne 19.6.2014 od
16h v obecním sále a na Den obce, který se bude
konat v sobotu 21.6.2014 na hřišti TJ a v letošním
roce tuto akci zajišťuje TJ Sokol Kujavy.
Přeji Vám krásné letní dny, příjemnou dovolenou a
dětem hezké prázdniny plné sluníčka.

USNESENÍ
na 17. zasedání konaném dne 11.04.2014 v obecním sále v Kujavách
15. Navýšení ceny auta Ford Tranzit pořízeného pro
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
hasičské účely na konečnou pořizovací cenu
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
365 897,- Kč.
3. IV. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 4
Navýšení příjmů o 391 500,- Kč na celkovou částku
16. Změnu Přílohy č. 1 k organizačnímu řádu
6 289 600,- Kč
Obecního úřadu Kujavy od 1.5.2014.
Navýšení výdajů o 891 500,- Kč na celkovou částku
6 665 100,- Kč
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Navýšení financování o 500 000,- Kč na celkovou
1.II.úpravu rozpočtu rozpočt. opatření č. 2 roku 2014
Navýšení příjmů o 51 000,- Kč na celkovou částku
částku 875 500,- Kč
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
6 225 600,- Kč
z rozpočtu obce s Římskokatolickou farností Kujavy
Navýšení výdajů o 51 000,- Kč na celkovou částku
ze dne 27.2.2014, mění účel dotace na obnovu
6 601 100,- Kč
oltářního obrazu Panny Marie a pověřuje starostku
Financování nezměněno 375 500,- Kč
podpisem tohoto dodatku.
2.III.úpravu rozpočtu roku 2014 rozpočt. opatření č.3
5. Přijetí daru od Oldřicha Planky, Bohuslavice –
Navýšení příjmů o 64 000,- Kč na celkovou částku
pozemků p.č. 1710 celková výměra 165 m2, p.č.
6 289 600,- Kč
1719 celková výměra 32 m2 obě trvalý travní porost
Navýšení výdajů o 64 000,- Kč na celkovou částku
a p.č. 1746 orná půda celková výměra 937 m2.
6 665 100,- Kč
Vlastnický podíl pana Planky na těchto pozemcích je
Financování zůstává nezměněno 375 500,- Kč
¼. Náklady spojené s převodem uhradí obec a
3. Uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy
zastupitelstvo pověřuje starostku sepsáním a
Benefit Centre a.s. Praha, pobočka Brno na zajištění
podpisem darovací smlouvy.
zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení
6. Schvaluje záměr zateplení budovy obecního sálu a
obecního sálu včetně výměny zdroje tepla v celkové
výměnu zdroje tepla a podání žádosti o dotaci na
výši 131 890,- Kč.
tuto akci.
4. Uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy
7. Záměr zateplení budovy hasičské zbrojnice a
Benefit Centre a.s. Praha, pobočka Brno na zajištění
zpracování a podání žádosti o dotaci na tuto akci.
zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení
8. Vyřazení majetku v celkové hodnotě 123 524,65
budovy hasičské zbrojnice v celk. výši 96 800,- Kč
Kč.
5. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu
9. Směrnici č. 1/2014 pro používání silničních
Poodří ze dne 11.12.2013.
motorových vozidel a organizace autoprovozu JSDH
Kujavy zařazené do JPO.
10. Dodatek č. 1 Směrnice stanovující minimální
III. Zastupitelstvo obce revokuje:
sazby za pronájem pozemků v majetku obce Kujavy
1. Usnesení z 10.12.2013 číslo 15 / I / 20, kterým
11. Stanovení cen pro prodej, nákup a směnu
pozemků související s narovnáním majetkových
schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
vztahů stavby místní komunikace.
věcnému břemeni mezi smluvními stranami Obec
12. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
Kujavy jako povinný z věcného břemene, ČEZ
odpadů z obalů uzavřenou s firmou
Distribuce, a.s. Děčín jako oprávněný z věcného
EKO-KOM a.s., Praha.
břemene a Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha jako
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
investor stavby na objekt SO 6431 – „Přeložka
odběru a využití odpadů z obalů uzavřený s firmou
vedení NN v obci Kujavy v km 125,8 – 125,9
EKO-KOM a.s. Praha.
dálnice“
14. Záměr výpůjčky budovy hasičské zbrojnice
****************************************************************************************

Velkoobjemové kontejnery
I letos jsme pro naše občany objednali přistavení velkoobjemových kontejnerů, které budou umístěny u moštárny.
Velkoobjemové kontejnery budou u moštárny přistaveny v tyto termíny:

v sobotu 31.5.2014 od 12 – 16 hod.
v sobotu 8.11.2014 od 7 – 11 hod.
****************************************************************************************

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
které se konaly ve dnech 23. a 24. května 2014
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámila s výsledky voleb. Voleb se zúčastnilo celkem 56 osob
z celkového počtu 435 osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů, což je 12,87 %.
Své kandidátky sestavilo celkem 39 stran a u nás dostaly hlas tyto strany:
číslo
1
4
5
7
10
14
16
20
22
23

název strany
platné hlasy celkem
SNK Evropští demokraté
1
NE Bruselu – Národní demokracie
2
Křesťanská demokratická unie – Čs. str. lid. 10
Koalice TOP 09 a STAN
2
10
Komunistická str. Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
15
ANO 2011
3
Občanská demokratická strana
8
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
3
Strana zelených
2

v%
1,78
3,57
17,85
3,57
17,85
26,78
5,35
14,28
5,35
3,57

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

Informace pro občany
Žádáme občany, kteří nesplnili povinnost danou v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2013 o místních
poplatcích a zapomněli uhradit do 31.3. poplatek za psa, a povinnost danou v Obecně závazné vyhlášce č.
3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a zapomněli uhradit do 31.5. poplatek za odpad, aby tak učinili co
nejdříve.
****************************************************************************************

Výsledky obecního kola koštování pálenek, které se konalo 11.4.2014
Slivovice
počet vzorků 9
1. místo Dragoun Václav
2. místo Pavelka Ladislav
3. Kostelník Evžen

Jablkovice
počet vzorků 5
1. místo Mrázková Monika
2. místo Glacová Danuše
3. místo Mrázková Marie

ZŠ a MŠ informuje:
Školní rok je téměř za námi. V době, kdy tento
zpravodaj čtete, máme za sebou školní akademii.
Letos jsme zapojili všechny žáky; zpívali jsme,
přednášeli, dramatizovali texty. Vítali školáky,
loučili se s páťáky.
Děkovala jsem mým kolegyním tam, poděkuji i
tady. Vážím si jejich času, který obětují Vašim –
našim dětem. Vážím si přístupu, který mají ke své
práci. Každý z nich je jiný, ale jedno mají společné
– cíl, ke kterému všechny směřují. Tím je fungující
organizace, která bude středobodem obce.
ŠKOLIČKA NANEČISTO
Prvním kontaktem dětí z mateřských škol se
školou byl čtyřdílný program „Školička
nanečisto“. Předškoláci mají jít do 1. třídy beze
strachu a mít jistotu, jaké to bude. Setkání
proběhla od února do dubna- každá lekce měla
asi hodinové trvání. Činnosti byly řazeny za
sebou tak, aby lekce byla pro dítě zajímavá,
různorodá a zároveň zvládnutelná. Přítomnost
rodičů byla důležitá - viděli dítě při práci a měli
možnost srovnání s ostatními, získali náměty pro
práci s dítětem. Společně strávený čas byl jistě
přínosem.
uč. Pavla Rozsypalová
PODĚKOVÁNÍ
paní Chýlkové za čas strávený s „Kujavskými
batolátky“ – činnost nyní pozastavena,
v novém školním roce uvidíme
panu Heryánovi za jeho ochotu při našich
velikonočních dílnách – výrazy v dětských
tvářích při otloukání píšťaličky byly
nepopsatelné
paní Čížové za skvělé dortíčky pro děti
v mateřské škole – obdivuhodné!
všem, kteří s námi sbírají papír a přispívají
tak na provoz naší školy
sportovcům za ocenění nejlepších výtvarníků
na Dni obce
hasičům taktéž za ocenění, ale i za program,
který pro naše děti nachystali na kácení máje
myslivcům za branný den v Jílovci
Protože my všichni tvoříme pověst této školy.
Díky.

OCENĚNÍ
Butovická hvězdička – pěvecká soutěž
Libor Bělíček (3.roč.) - 2. místo
Richard Kurečka (5. roč.) - 3. místo
Superfarmář – postup do krajského kola ve stolní
hře:
Denisa Kondrčíková,Veronika Gebauerová (3.roč.)
Svět slova – výtvarná a literární soutěž (MKC
Fulnek)
Adéla Vorlická – literární
Alena Beránková, Eliška Vorlická – výtvarná
Western a koně očima dětí (Western klub Such.
n.O.)
Adéla Vorlická, Vendula Beránková
kolektiv ŠD
- všichni postup mezi nejlepší, rozhodnuto
bude 7. 6. na Westernovém odpoledni
CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU
5. 6. Besídka v MŠ nejen pro maminky
9. 6. Fulnecká olympiáda spojená s prohlídkou
města
14. 6. Branný den na jílovecké chatě – soutěžní
den přichystaný ve spolupráci s myslivci
školní výlety: MŠ Jojopark Ostrava, ZŠ ZOO Zlín
5. ročník Praha termíny budou upřesněny
23. 6. 112 – akce IZS ve Studénce (ZŠ)
V závěru minulého roku jsme využili nabídky
partnerství v celorepublikovém vzdělávacím
projektu Velká technika pro malé kutily,
zaměřeném zejména na mateřské školy. Bude-li
podpořen, získáme tím jak proškolení pedagogů
MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, tak
materiálové vybavení (stavebnice apod.).
V příštím roce bychom se chtěli podat žádosti do
grantových výzev zaměřených na
− větší využití školní zahrady ve výuce
(záhonky, přírodní učebna apod.)
− úpravu dětského hřiště u mateřské školy
− bezpečnější cestu do školy
Všechny tři varianty by nemusely sloužit pouze
nám, ale také v jisté míře veřejnosti, proto
doufáme, že se nám podaří být, byť z části, v naší
snaze úspěšní.
Závěrem za celý náš kolektiv vám přeji
prosluněné léto, bezstarostnou dovolenou a
objeví-li se mrak, nezoufejte. Po každé bouřce
zase vysvitne slunce.
Lucie Kozelská

SPCCH Kujavy
V půli března již přišlo jaro k nám ku prospěchu lidem i zahradám. Zima byla i nebyla, do našich
domovů se stále tlačila. Nám to však nevadilo, i tak se málo protopilo.
Slunce hřálo, bylo príma, ale z Beskyd stále na nás zima hřímá. My se však nelekáme a z vesela na
zahrádkách vyséváme. Výrobu českých potravin musíme podpořiti, abychom do záhonků cibule,
salátů a kedlubnů českou vlaječku mohli zastrčiti.
Jelita a jitrnice nazdobíme v lednici, abychom se ujistili, že jsme konzumaci českých výrobků
dostatečně podpořili. Hahaha!
Velikonoční svátky v klidu jsme prožili, pomlázky přiměřeně užili. Už to není, co kdysi bylo,
šmigrustníků se nějak málo narodilo.
Zanecháme žertování a pustíme se do hodnocení naší práce za druhé čtvrtletí roku 2014.
Výroční členská schůze konaná v březnu je jako vždy hodnocená kladně. Hojná účast členů,
vystoupení našich dětí, pohoštění, bohatá tombola a hudební produkce manželů Heryánových, toť
vše přispělo k příjemnému pátečnímu odpoledni.
Zajistili jsme zájezd do ostravského Divadla Jiřího Myrona na představení muzikálu „Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť“. Do našich řad byli slavnostně přivítáni noví členové – Ing. Jaromír
Heryán, Bohuška Doležalová a Ludmila Kubelková.
Věříme, že se jim v našem kolektivu bude líbit a na naše akce budou rádi chodit.
Rozloučili jsme se: s Jurajem Mackem a Věrou Wilčkovou. Věnujme jim tichou vzpomínku.
Tak jako každoročně, tak i v roce 1983 se konají, periodicky po sobě jdoucí oslavy, kterých se
zúčastňujeme. Pro členy byla zajištěna přednáška, byť velice zajímavá, skončila pro absolutní nezájem
občanů trapasem.
Aktivní činnost byla vysoká, což vyjadřují následující údaje:
Nasušilo se 200q sena a obděláno bylo 18 ha cukrové řepy. Na okopávce řepy se podílely velkou
měrou tyto členky – Anna Síkorová, Marie Brzáková, Ilona Mrázková, Anna Satrapová, Františka
Lišková, Marie Kostelníková, Anna Kneblová, Marie Ivánková, Vlasta Kozelská a Štepánka Pokorná.
Zajímavé informace o činnosti ve sběru druhotných surovin: 3 700 g železa, 205 ks kožek, 65 kg šípků,
500 kg jablek, 180 ks vajec, 1 640 kg masa a 87 kg ovčí vlny.
Je dbáno na údržbu zeleně u pomníku padlých, a to jak v Kujavách, tak i v Pohořílkách.
Za poznáváním krás jsme vyrazili na zájezdy do Jeseníků a na Floru Olomouc. O rekreační pobyty
neměli členové zájem.
V tomto roce oslavilo své životní výročí sedm jubilantů. Nejstarší člence, paní Bertě Hnilicové, jsme
k jejím 90-tinám popřáli ještě hodně zdraví a životního optimismu.
O členství v naší organizaci požádala Jarmila Steinová.
Rozloučili jsme se s: Františkem Gebauerem a Josefem Vyhlídalem. Nezapomínáme – vzpomínáme.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová

SDH Kujavy
Dne 16.května 2014 se naší obcí prohnala poměrně silná vichřice. Členové jednotky pomohli
odstranit spadlé stromy a větve na dolním konci malé strany. Původní výstražné předpovědi o
možnosti povodně se naštěstí nevyplnily, a proto naše jednotka v uplynulém čtvrtletí již další
výjezd hlásit nemusela.
Soutěžní družstvo má za sebou již několik soutěží. Stihli jsme vybojovat pohár za 3. místo
v Bílovci, peněžní odměnu za 5. místo v Hukovicích a v neposlední řadě ovládnout okrskovou
soutěž na domácí půdě.
Následující program soutěží Vám pro větší přehled přikládáme níže v tabulce.
p.č. datum čas
místo
p.č. datum čas
místo
1 31.5. 21:30 Tísek
27 10.8. 13:30 Jičina
2 31.5. 13:00 Závišice
28 15.8. 21:00 Výškovice
3
7.6. 21:30 Větřkovice
29 16.8. 13:30 Libhošť
4 15.6. 10:00 Výškovice
30 16.8. 14:00 Tošovice
5 15.6. 13:30 Bernartice nad Odrou
31 23.8. 14:00 Bravinné
6 21.6. 13:30 Janovice
32 24.8. 11:00 Prchalov
Jakubčovice nad
7 22.6. 13:30 Odrou
33 29.8. 21:00 Bítov
8 28.6. 14:00 Mniší
34 30.8. 14:00 Petřvald
9 28.6. 14:00 Vlčnov
35 30.8. 15:00 Véska
10
5.7. 14:00 Lukavec
36 30.8. 20:00 Hájov
11 11.7. 21:30 Stachovice
37
6.9. 13:00 Kopřivnice
12 12.7. 13:00 Velké Albrechtice
38
6.9. 13:00 Hukovice
13 12.7. 15:00 Jílovec
39 13.9. 11:00 Jistebník
14 13.7. 13:00 Palačov
40 13.9. 14:00 Odry
15 19.7. 10:00 Trojanovice
41 20.9. 13:00 Lubina II.
16 26.7. 14:00 Studénka – nádraží
42 27.9. 9:00 Slatina
17
2.8. 14:00 Tísek
43 27.9. 13:00 Vrchy
18
9.8. 15:00 Kujavy
44 6.12. 9:30 Lukavec
19
9.8. 21:00 Kujavy
25
9.8.
Petřvaldík
Novojičínská liga
26 10.8. 13:00 Luboměř
Okrsková liga
V sobotu 24.května 2014 jsme uspořádali u hasičské zbrojnice tradiční akci s názvem Kácení
máje. Dětem MŠ a ZŠ tímto děkujeme za krásné vystoupení, všem ostatním za příjemné
strávené odpoledne v naší společnosti.
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
***************************************************************************

SOKOL KUJAVY
Příští zápasy žáci jaro 2014:
Den
datum domácí

hodina

st

28.5.

17 00

pá

30.5. Jakubčovice - Kujavy16 30

Jeseník - Kujavy

Muži jaro 2014:
Ne

20.4.

Ne 26.4.

Bravinné - Kujavy 2 : 0
Kujavy - Hl. Životice 2 : 0

So 3.5.

Pustějov – Kujavy

pá

6.6. Tísek - Kujavy

16 30

So 10.5.

Kujavy - Heřmanice 5 : 2

pá

13.6. Pustějov-Kujavy

16 30

So 17.5.

Kujavy - Bernartice

So 24.5. Vražné - Kujavy

0:3
3:1
1: 2

Zveme všechny občany na den obce, který

So 31.5.

Kujavy - Mankovice 17 00

se koná 21. června 2014.

Ne 8.6.

Děrné - Kujavy

So 14.6.

Kujavy - Stachovice 17 00

17 00

Za Sokol Kujavy Dominik Gontkovič
***************************************************************************
Placená inzerce:

TJ Sokol Kujavy, o. s.,
si Vás dovoluje pozvat na

od 14:00 hod.
na místním fotbalovém
hřišti v Kujavách
je pro Vás připraven
bohatý program,
speciality

občerstvení, grilované

pro děti velké aktivní centrum, soutěže

pořadatelé se těší na Vaši návštěvu
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