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Vážení občané,
nemohu začít jinak, než se vrátit o necelé dva měsíce
zpět, kdy se konaly volby do zastupitelstva obce
Kujavy. V naší obci byla podána pouze jedna
kandidátka. Z celkového počtu 435 voličů, hlasovalo
pouze 115, což je 26,44 %. Do zastupitelstva obce
byli zvoleni:

Zastupitelé dělají tuto práci dobrovolně, zastupují za
Vás obec. Kdyby do toho nešli, jak by naše obec
dopadla? Přesto i oni mají právo na soukromí. Proč
jsou tak zajímaví? Proto že mají odměnu za výkon
zastupitele? Možná si představujete super částku, ale
ti co byli na ustavujícím zasedání, ji slyšeli. Je to 500
Kč „hrubého“. Sáhněte si do svědomí, kdo by to za
tuto částku vykonával, měl zodpovědnost,
rozhodoval za druhé a pak byl ještě rozebírán po
vesnici.

Jakub Slezák 92 hlasů, Jiří Zajíček 84 hlasů, Petr Číž
83 hlasů, Petra Vojkůvková 81 hlasů, Markéta
Berková 62 hlasů, Zdeněk Pavlík 79 hlasů a Ivana
Krejčířová 74 hlasů.
Ustavující zasedání se konalo 3. listopadu 2014
v 17.30 hodin v obecním sále. Starostkou jsem byla
zvolená já a místostarostou Jiří Zajíček. Někteří
z Vás sice doufali, že to dopadne jinak, ale samotná
volba starosty a místostarosty je na dohodě mezi
zastupiteli. Ale nebyla by to naše obec, tedy bez
pomluv a šíření řečí. Někteří se rozčilovali nad počty
hlasů jednotlivých kandidátů, jiným se nelíbí zvolení
starosty a místostarosty atd. Ale vždy záleží jen na
Vás, na občanech. Kandidovat do zastupitelstva obce
může každý občan, který splní podmínky dané
zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, a počet
hlasů jednotlivým kandidátům můžete také ovlivnit –
tím, že půjdete k volbám. Opravdu vždy záleží pouze
na Vás.

Vím, že ne všichni občané jsou takoví, jak uvádím
výše, a těm děkuju za to, že takoví jsou. Nedají se
ovlivnit nepravdami a hlavně mají svůj názor.
Máte-li dotaz, návrh nebo připomínku, dovolím si
Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva, které
se bude konat ve čtvrtek 11.12.2014 od 16h
v obecním sále. Na programu bude, mimo jiné,
rozpočet, obecně závazné vyhlášky atd.
S blížícím se koncem roku je pro Vás připraveno
mnoho akcí, které budou více rozepsány uvnitř
zpravodaje. Přijďte podpořit pořádající, které svou
návštěvou potěšíte a oceníte tak jejich snahu.
Zpříjemníte si adventní čas a příjemně si navodíte
vánoční atmosféru.

To stejné můžu použít také k chodu obce. Také vy
máte právo vyjádřit se. Neříkám, že splníme vše, co
si budete přát, ale to co je v našich možnostech, a co
je reálné. Pokud se chcete na něco zeptat, zeptejte se,
ale přestaňte poslouchat „hospodské řeči“.
Zamyslete se nad tím, odkud ti, co ty nesmysly
vykládají, mohou tyto informace vědět – chodí na
zastupitelstvo, jsou nějak blíže zainteresováni atd.
Vím, že tuto obec nezměním, jelikož s hloupostí
některých se bojovat nedá, ale protože mi na této
obci záleží, nechci to nechat jen tak bez povšimnutí.
Tím Vás nechci urazit, ale otevřít oči.

Na závěr bych Vám jménem svým, jménem
zastupitelů a jménem zaměstnanců obce popřála
šťastné a veselé vánoční svátky, hodně dárečků pod
stromečkem a také, abyste ty vánoční svátky prožili
se svými blízkými, protože čím víc lidí, tím je
veseleji. No a do Nového roku 2015 hlavně hodně
zdraví, spokojenosti, a aby ten nový rok byl lepší než
ty předchozí.
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Zpráva o činnosti
Po mnoha letech jsme se rozhodli pro změnu. Již nebudeme zveřejňovat výpisy z usnesení, jelikož jsou pro
mnohé z Vás nepřehledné a nejasné. Nově budeme zveřejňovat zprávu o činnosti, kterou se Vám budeme
snažit rozepsat, co se za tu dobu tří měsíců událo. Pokud bude mít někdo zájem o výpisy z usnesení, jsou
zveřejněny na stránkách obce nebo v kanceláři obecního úřadu.
Se začátkem školního roku jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění“ a na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy“. Vynaložené náklady na projektovou
dokumentaci a další náklady nebyly marné. Již v tu dobu byly všechny tři zakázky zveřejněny na úřední
desce, abychom zbytečně neztráceli čas. V souvislosti s těmito akcemi byly zastupiteli obce schváleny dvě
smlouvy o úvěru – jedna na hasičskou zbrojnici a druhá na obecní sál, a to z toho důvodu, že obě akce mají
být zrealizovány do 31.12.2014 a také abychom překlenuli období mezi žádostí o platbu a přijetím dotace.
Ovšem byly i neradostné okamžiky. Se začátkem roku z naší školy odešly 4 děti a počet dětí klesl také
v mateřské školce. Byly svolány schůzky s rodiči, jak mateřské školy, tak i základní školy. Přesto jsme se od
rodičů nedozvěděli, co se jim líbí nebo nelíbí, jaký mají názor na chod obou institucí nebo co by změnili. Tak
jak to v naší obci chodí, rodiče tyto schůzky pochopili opačně – že jdeme proti škole, proti učitelkám. Chtěli
jsme školu zachránit a ne zrušit. Nechali jsme to tak, přestože víme, že někteří rodiče jsou nespokojení.
Nebudeme bojovat za ně, pak jsme my ti špatní. Za chod organizace je zodpovědný ředitel. Pokud obec
nebude mít dostatek prostředků na platy učitelů, nezbude nám nic jiného, než školu uzavřít. Ale uděláme
maximum, abychom ji zachránili. Bez školy by obec byla, jako chleba bez soli. Druhý týden v září nás
navštívila Česká školní inspekce, která nám na šestnáctistránkové zprávě stanovila, co je špatně, co změnit a
co zlepšit. Jelikož stávající paní ředitelka Mgr. Bc. Kozelská podala k 31.1.2015 rezignaci, bude mít nový/á
ředitel/ka situaci snadnější. Podávání přihlášek je stanoveno do 3.1.2015 a v průběhu měsíce ledna proběhne
výběrové řízení, tak aby nový/á ředitel/ka mohl/a nastoupit od 1.2.2015.
Další negativní informací byla zpráva Krajského úřadu týkající se vlaků stojících na nádraží v Hladkých
Životicích. Od nového roku nebude většina vlaků v Hladkých Životicích zastavovat a budou zastavovat pouze
ve Studénce a Suchdole nad Odrou. Ve čtvrtek 5 září se v Hladkých Životicích konala schůzka v této věci. Po
domluvě s Krajským úřadem a dopravci bylo dohodnuta náhradní autobusová doprava, která bude jezdit ze
Studénky, přes Pustějov a Hladké Životice na Suchdol nad Odrou a opačně. Argumenty, že se tento způsob
dopravy zákazníkům prodraží, nevzali v potaz, jelikož ze statistik vyplývá, že vlakovou dopravu využívá pár
občanů.
V druhém týdnu proběhlo výběrové řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice
v obci Kujavy“, „Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy“ a „Výměna zdroje
vytápění v objektu obecního sálu v obci Kujavy“. První zakázku na hasičskou zbrojnici vyhrála firma
TRAWEKO 96, s.r.o. z Lipníku nad Bečvou s cenou 1.748.288 Kč včetně rezervy. Další dvě zakázky byly
pro vysokou cenu zrušeny a výzvy byly vyhlášeny znovu. Otvírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo
druhý týden v říjnu a realizaci akce „Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Kujavy“ vyhrála
taktéž firma TRAWEKO 96, s.r.o. z Lipníku nad Bečvou s cenou 2.094.419 Kč včetně rezervy. Realizaci akce
„Výměna zdroje vytápění v objektu obecního sálu v obci Kujavy“ vyhrála firma AQUA – GAS, s.r.o. z Brna
s cenou 915.677 Kč včetně rezervy.
V úterý 9.9.2014 bylo pracovnicí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce k 31.8.2014, jehož závěr zněl bez závad.
Ve čtvrtek 18.9.2014 se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce Kujavy před volbami, na kterém byla
mimo jiné snížená cena plynu při zapůjčení obecního sálu, dále byl delegován zástupce na valnou hromadu
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společnosti ASOMPO, a.s. a stanovy této společnosti, schválen prodej pozemku u č.p. 35, směna pozemků u
č.p. 58, záměr prodeje u č.p. 78 a 126, smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí u č.p. 113 atd. Také
byla schválena a následně i uzavřena smlouva o společné úhradě nákladů projektu „Varovný protipovodňový
systém pro obce v mikroregiou Poodří“ uzavřená mezi obcí Petřvald, Skotnice, Trnávka, Albrechtičky,
Mošnov a Kujavy. V současné době do prosince visí výzva na veřejnou zakázku velkého rozsahu. Realizace
této akce by měla být na jaře příštího roku – jak již bylo v minulém čísle zpravodaje zveřejněno, jedná se o
instalaci srážkoměru, hladinoměru a bezdrátový rozhlas.
Měsíc říjen patřil především volbám a dotacím. Výjimkou byl zápis z metodické návštěvy knihovny, ze
kterého vyplynulo, že bychom měli knihovnu lépe vybavit, dále byla mezi obcí Kujavy a Městským úřadem
Fulnek uzavřena veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění“, nabylo právní moci územní
rozhodnutí odvodění části místní komunikace u č.p. 56, byly předány staveniště – hasičská zbrojnice i sál atd.
Listopad jsme zahájili ustavujícím zasedáním, abychom mohli pokračovat v načaté práci. Vzdělávání občanů
pořádané firmou Everesta bylo pro nezájem zrušeno. Škoda – toto školení bylo hrazeno z dotací a nabízelo
školení práce na počítači, dále mohla být školena finanční gramotnost, což je v dnešní době potřeba. Jako
každý rok byly přistaveny velkoobjemové kontejnery a odpad je ihned pracovníky svozové společnosti třízen.
Odpad odkládají pouze naší občané a obec tak nemusí nic doplácet. U bytovek byl opraven sjezd, dále
probíhaly práce na hasičské zbrojnici a obecním sálu, po obci se pohybovali pracovníci, kteří zpracovávali
pasport veřejného osvětlení, a také proběhla schůzka s Exekutorskou kanceláří z Nového Jičína, která bude
řešit dlužníky z přestupků, odpadů a psů.
Po kontrole výběrových řízení a dalších dokladů byly zaslány smlouvy na obě dotace, a tak můžeme zasílat
žádosti o platby.
Ve čtvrtek 20.11. se konalo předávání cen od společnosti EKO-KOM, kde obec Kujavy získala 4. místo O
keramickou popelnici v kategorii obec do 1000 obyvatel. Proto bych všem občanům chtěla poděkovat, protože
je to jen a jen vaše zásluha.
Z důvodu oprav bylo zrušeno vítání občánků a oslava jubilantů. Datum konání těchto akcí zatím není znám.
Ale určitě se konat budou.
To je vše podstatné. I když jsem se snažila to co nejvíce zkrátit, je toho dost. A to není zdaleka vše, co se za tu
dobu tří měsíců událo.
*****************************************************************************************

Dovolená o vánočních svátcích
Oznamuje občanům, že od pondělí 22.12.2014 do 2.1.2015
bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
****************************************************************************************

Měsíční odvoz nádob v roce 2015
23. ledna
20. února
20. března
17. dubna
15. května

12. června
10. července
7. srpna
4. září
2. října

30. října
27. listopadu
25. prosince
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Seznam akcí do konce roku 2014
v sobotu 29.11.2014 v 18 hodin se koná před obecním
úřadem Rozsvícení vánočního stromu – vystoupí děti
ZŠ a MŠ Kujavy, které pro Vás připravili k zakoupení
adventní věnce a SDH Kujavy punč a svařené víno

v sobotu 13.12.2014 se v obecním sále koná turnaj ve
stolním tenise – děti od 10 h, dospělí od 13 h
v pátek 19.12.2014 se v kostele sv. Michala koná
Adventní koncert – vystoupí sboreček dětí ze ZŠ
spolu s panem Heryánem

v pátek 5.12.2014 od 16 hod je v obecním sále pro
děti připraveno Mikulášské vystoupení s nadílkou, na
které zveme všechny děti

ve středu 31.12.2014 se od 9hod koná na hřišti TJ
silvestrovská kopaná

v pátek 12.12.2014 se na školní zahradě koná
vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Tato akce je
určena pro všechny a balónky s přáníčky obdržíte před
akcí. Sraz je ve 14.45 hod.

a poslední akcí tohoto roku je Silvestrovský ohňostroj,
který se koná 31.12.2014 od 17 hod před obecním
úřadem.

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

Knihovna
Vážení občané dovolujeme si vás pozvat k návštěvě naší knihovny, kde jsme pomalu začali obnovovat
knižní fond.
Prozatím byly zakoupeny knižní tituly jako Elixír (Alma Katsu), Sen o Somersetu (Leila Meachamová ), Ostrov
tisíce pramenů (Sarah Larková), Katova dcera, Katova dcera a černý mnich, Katova dcera a král žebráků, Katova
dcera a čaroděj (Oliver Pötzsch), Maorská princezna (Laura Walden), Inferno (Dan Brown), Za rudým obzorem
(Elizabeth Haran), Harry Potter 1-7.díl (Joanne K.Rowlingová)
Do konce roku se uskuteční nákup dalších knižních novinek.
Během následujícího půl roku máme v plánu zprostředkovat online katalog knih.

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

SOKOL KUJAVY
sezóna 2014 podzim

1.Kujavy
9 7 1
2.Děrné
9 6 1
3.Stachovice 9 4 3
4.Bravinné 9 4 1
5.Bílov
9 3 0
6.Heřmanice 9 3 1
7.Jakubčovice 'B' 9 3
8.Mankovice 9 1 3
9.Olbramice 9 1 1
10.Tísek 'B' 9 2 0

1
1
1
0
3
1
0
0
2
1

0
1
1
4
3
4
15
5
5
6

26:11
27:12
25:13
26:22
27:20
21:26
20:30
13:27
15:26
14:27

Muži podzim 2014:
So 23.8. Kujavy-Olbramice
So 30.8. Tísek B- Kujavy
So 6.9. Kujavy-Heřmanice
So 13.9. Kujavy-Bílov
So 20.9. Kujavy-Děrné
So 27.9. Stachovice- Kujavy
So 4.10. Kujavy-Mankovice
NE 12.10. Jakubčovice- Kujavy
SO 19.10. Bravinné-Kujavy

24
21
19
14
12
12
10
9
7
7

1:1 PK 1:0
2:5
3:1
5:3
2:1
1:1 PK1:0
3:0
1:4
1:2

Už jste zjistili, že družstvo žáků jsme museli ze soutěže odhlásit, neboť na tréninky chodilo málo dětí.
Pravděpodobně rodiče rozhodli o jiných aktivitách svých synů a fyzička dětí je na druhém místě. Za
odhlášení jsme obdrželi kritiku soupeřů a okresnímu fotbalovému svazu museli zaplatit tučnou pokutu.
Dne 31.12.2014 se pořádá Silvestrovská kopaná. Zveme všechny, jste vítáni a těšíme se na vás. Sraz je na
hřišti v 9 hodin.
Za Sokol Kujavy Dominik Gontkovič
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SPCCH Kujavy
Podzim svou vládu nastoupil, aby nás rozmary počasí potrápil. Jednou prší, pak je zima, nebo vichřice spílá
u komína, vzápětí zas slunce hřeje tak, že každý rychle pookřeje.
Dušičkový čas nás letos nesoužil, protože nezvykle teplý byl.
Nejen počasí se mění, ale i život naší obce vykazuje různé změny. Ve volebních dnech 10. a 11. října 2014
jsme odevzdávali svůj hlas kandidátům do zastupitelstva obce s následnou volbou starosty. Věříme, že
všechna naše rozhodnutí byla správná.
Život, nás důchodců, má svůj rytmus a řád, takže když nás nemoci netrápí, tak je každý rád.
Abychom se trošku pobavili, Divadlo Jiřího Myrona jsme v říjnu navštívili. Opereta „Bratránek z Batávie“
se nám všem líbila a mnozí si i v duchu prozpěvovali.
Byly zajištěny poukazy na dvoudenní ozdravný pobyt v Beskydech, a to ve dnech 17. – 18. října. Zájezd do
Polska, v předdušičkovém čase byl zhodnocen tak, že nabídka polských prodejců už není tak zajímavá, co
se týká cen i sortimentu.
Členové výboru se zapotili, než všechny jubilanty letošního roku navštívili. S kytičkou a přáním přišli
k vám, poblahopřát k Vašim kulatým narozeninám.
Životní jubileum oslavili:
55 let Blanka Valošková
60 let Alena Šestáková a Božena Ševčáková
65 let Věra Vašková, Eva Kynclová, Čestmír Böhm, Marie Dálová a Zdeňka Kostelníková
75 let Božena Pelešová, Anna Benešová a Jindřiška Hůlová
80 let Antonie Gebauerová, Kateřina Garecová, Zdeňka Kovačíková a Alois Tomeček
85 let Evženie Dragounová a Zdenka Golková
Dne 3. října 2014 se konalo ve Smuteční síni v Bílovci, poslední rozloučení s našim dlouholetým členem
panem Edmundem Klementem. Čest jeho památce.
Opět zalistuji v naší kronice, až najdu rok 194, který vám krátce připomenu. Pokud vám paměť slouží,
můžete si zavzpomínat.
Aktivita členů pomalu klesá, snaha výboru se míjí účinkem, takže ztrácejí chuť něco zajišťovat. Výjimkou
je dvacet členů organizace, tzv. tahounů, kteří příkladnou práci drží činnost nad vodou.
Cestovatelské akce se však setkávají se zájmem občanů. Jde o odpočinek a načerpání sil, vždyť práce
v zemědělství je namáhavá, to každý ví.
Ze zájezdů to byl třídenní pořádaný JZD Niva a jednodenní výlety do Štramberka, Olomouce a do Věžek.
O čistotu a sázení květin u pomníku padlým vojákům se vzorně staraly Anna Benešová s Annou
Satrapovou a v Pohořílkách paní Lišková. Při opravě kostela pomáhaly Anna Benešová, Anna Satrapová a
Božena Pelešová.
Navždy nás opustili – Berta Hnilicová, Bohumila Konečná a Josef Studlík. Věnujte jim tichou vzpomínku.
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a pohody v novém roce 2015, všem občanům přeje výbor
SPCCH v Kujavách.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová
**************************************************************************************
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SDH Kujavy
Letošní sezona přinesla soutěžnímu družstvu několik NEJ. V prvé řadě za sebou máme nejhorší umístění
v Novojičínské lize, kde jsme skončili na nelichotivém 8 místě. Radost nám udělalo nejlepší umístění v okrsku. Přes
všechny trable jsme zabojovali a na poslední soutěži ve Vrchách ukázali, kdo je nejlepší. Na ostatních soutěžích
jsme největší úspěchy zaznamenali v Petřvaldu, Bernarticích nad Odrou, Palačově, Horenické Horce (SK), Koblově a
Vřesině. Díky společné investici do novějšího Fordu Transit jsme mohli objet neuvěřitelných 53 soutěží, což je za 8
sezon historicky nejvíce.
p.č. datum

místo

1

3.5. Bílovec

2

9.5. Bravinné

3

čas

umístění

p.č. datum

místo

čas

umístění

14,86

3. místo

28

1.8. Potštát

15,43

1. místo

N

N

29

2.8. Tísek

15,18

6. místo

10.5. OS Fulnek

21,6

1. místo

30

2.8. Horenicka Horka 14,42

9. místo

4

10.5. Hukovice

17,43

5. místo

31

2.8. Horenicka Horka 14,84

2. místo

5
6

17.5. Tísek
31.5. Závišice

N
N
24,61 20. místo

32
33

9.8. Kujavy
9.8. Kujavy

7

31.5. Závišice - ŠT

8

6.6. Petřvald

9

15.6. Výškovice

52,89 24. místo
15,74 8. místo

8,91

6. místo

34

15.8. Výškovice

N

N

14,09

3. místo

35

16.8. Libhošť

19,41 20. místo

N

N

36

16.8. Tošovice

15,52 12. místo

15,4

1. místo

37

23.8. Bravinné

14,81

2. místo

N

N

38

23.8. Pustějov

18,99

1. místo

14,43

5. místo

N

N

10

15.6. Bernartice n./O.

11

21.6. Janovice

12

22.6. Jakubčovice

17,21 12. místo

39

30.8. Jerlochovice

13

28.6. Svinov

15,55 18. místo

40

31.8. Lukavec

14

28.6. Mniší

15,35

5. místo

41

6.9. Hukovice

15,85

5. místo

15

4.7. Stará Ves nad O.

15,39

4. místo

42

6.9. Koblov

15,18

2. místo

16

5.7. V. Albrechtice

15,27

3. místo

43

7.9. Kopřivnice

14,47

3. místo

17

5.7. Palkovice

17,71

4. místo

44

12.9. Janovice

17,99

7. místo

18

6.7. Kozmice

N

N

45

13.9. Odry

15,09

2. místo

8,51

3. místo

19

11.7. Partutovice

21,59

4. místo

46

13.9. Malhotice - ŠT

20

11.7. Stachovice

19,38 13. místo

47

13.9. Bítov

16,64

3. místo

21

12.7. Jílovec

16,01

1. místo

48

19.9. Vřesina

15,51

3. místo

22

13.7. Palačov

17,34

1. místo

49

20.9. Lubina II.

14,68

8. místo

23

19.7. Trojanovice

15,49

4. místo

50

27.9. Slatina

14,54

4. místo

24

19.7. L. Albrechtice

14,68

3. místo

51

27.9. Vrchy

19,98

1. místo

25

19.7. LA - finále

15,32

5. místo

52 11.10. Podhradní Lhota

N

N

26

20.7. Vřesina

N

N

53 11.10. Podh. Lhota - ŠT

8,95

5. místo

27

26.7. Studénka

16,80 14. místo

54

6.12. Lukavec

Dovolujeme si Vás pozvat na VVH, která se uskuteční 10.1.2015 v Obecním sále od 18:00 hodin. Vzhledem k tomu,
že se bude volit vedení sboru na příštích 5 let, je tato schůze pro každého člena téměř povinná.

Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
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TJ SOKOL KUJAVY
si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

Vánoční turnaj ve stolním tenise
dne 13. 12. 2014v obecním sále v Kujavách
kategorie:
děti do 10 let – zdarma
od 10let do 15let – zdarma
dospělí – startovné 100Kč
děti zahájení v 10:00hod.
zápis dospělí: ve 13:00hod.
občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou
na Vaši účast se těší pořadatelé
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