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Vážení občané,
v úvodním článku píšu vždy to co je nejdůležitější
a na co chci upozornit. Tak tomu bude i nyní.
V sobotu 7. listopadu byly v naší obci přistaveny
velkoobjemové kontejnery. Protože ne všem to
vyhovuje, povolili jsme navážet odpad již od pátku
odpoledne, za předpokladu, že odpad bude urovnán
na jednom místě. Tato možnost byla nabídnuta
pouze těm, kterým sobota opravdu nevyhovuje.
Bohužel tam odpad navezli i ti, co byli v sobotu
doma. Do doby než byly kontejnery přistaveny,
byly u moštárny hromady odpadů a samozřejmě
rozházené. Během té doby se někteří nenechavci
začali v navozeném odpadu přehrabovat a místo
toho, aby to po sobě uklidili, tak se sebrali a odjeli.
Nejdříve jsem si myslela, že to byli „problémoví
občané“, ale bohužel jsem se spletla. Byli to totiž
naši občané, kteří dovezli svůj odpad a jiný si zase
odvezli. Víme, kdo to byl a mohli bychom je dát na
Policii, ale já jim raději poradím, aby se nad sebou
zamysleli. Škodí naší obci.
Bohužel nám tím, ale vše zkomplikovali. Svozová
firma si ten nepořádek nafotila, protože jejich
povinností není to uklízet. Mají pouze odpad od
občanů odebrat a roztřídit. Dalším problémem byla
keramická WC mísa plná výkalů. Tak to byl vrchol
všeho. Ani se těm pracovníkům nedivím, že to
nechtěli naložit.
Pracovníkům svozové firmy jsme se omluvila, ale i
tak byla tato záležitost postoupena výše.
Výsledkem může být, že nám velkoobjemový
odpad přestanou vyvážet. Svozové společnosti
jsem slíbila, že se tato situace už nebude opakovat.
Pokud budou na jaře příštího roku kontejnery
přistaveny, tak pouze za podmínky, že odpad bude
odebírán přímo od občanů. Pokud zde občané

odpad odloží v jinou dobu, budeme tuto záležitost
řešit jako přestupek.
Velmi mě tato situace mrzí, protože kvůli několika
jedincům to odnesou všichni ostatní. Bohužel!
*****************************************
Je prosinec, stromeček už svítí, nastalo období
adventu a vánočních příprav. Děti se těší na Ježíška
a dospělí spěchají, aby na něco nezapomněli. I přes
ten shon, je to krásné období.
S blížícím se koncem roku je pro Vás připraveno
mnoho akcí:
Pátek 4.12. v 16 hod. Mikulášská pohádka
Čtvrtek 10.12. v 16 hod. zasedání zastupitelstva
Čtvrtek 17.12. v 16 hod. Adventní koncert
Neděle 27.12. Vánoční turnaj v ping pongu
Čtvrtek 31.12. Silvestrovská kopaná
Čtvrtek 31.12. v 17 hod. Silvestrovský ohňostroj
Pořádající svou návštěvou potěšíte a vy si
zpříjemníte adventní a vánoční čas.
Na závěr bych Vám jménem svým, jménem
zastupitelů a jménem zaměstnanců obce popřála
šťastné a veselé vánoční svátky a do Nového roku
2016 hlavně hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů a
co nejvíc splněných přání.

Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2015 – 11/2015
Ve druhé polovině srpna bylo zrealizováno dětské hřiště na místním hřišti TJ, které bylo hrazeno z dotace.
Začátkem září se řešilo převedení novější hasičské Tatry z Tísku a vyřazení našeho vozu. Členové jednotky
museli starou Tatru odstrojit a její vybavení přehodili na novější Tatru. Stará Tatra se musela ekologicky
zlikvidovat.
Na webových stránkách obce je zveřejněn digitální povodňový plán, ve kterém je odkaz na měření srážek a
hladiny Děrenského toku.
Bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce, kdy se zaměstnanci Krajského úřadu zaměřili především na
kontrolu veřejných zakázek a vyúčtování příspěvků, které poskytujeme spolkům. Nezjistili žádné porušení.
V tomto měsíci proběhla další kontrola ze strany Úřadu práce, která se týkala vyúčtování finančních prostředků
na VPP. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení.
Dne 24.9.2015 se konalo v budově Obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se
projednávalo hospodaření s rozpočtem k 31.8.2015, vyřazení majetku ZŠ a MŠ Kujavy a obce Kujavy, darovací
smlouva neziskové organizaci Andělé Stromu života na nákup kompenzační pomůcky zvedací pás, směnná
smlouva na pozemky pod místní komunikací, dodatek pojistné smlouvy na navýšení pojištění obecního sálu a
hasičské zbrojnice, povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole, dodatek ke smlouvě o dílo na prodloužení
termínu dokončení stavby rekonstrukce obecního sálu.
Na tomto zasedání nám také byla nabídnuta spolupráce týkající se správy veřejného osvětlení. Firma by
zpracovala světelnou studii, podle které by byla provedena výměna veřejného osvětlení. Současná světla by
byla vyměněna za LED osvětlení. Zastupitelstvo v této věci zatím nerozhodlo, jelikož v současné době byla
vyhlášena výzva na výměnu veřejného osvětlení.
V říjnu proběhlo setkání starostů ORP Bílovec, na kterém se řešila budoucnost Bílovecké nemocnice a také
zaměstnanost v našem ORP. Dále jsme spolu se ZŠ a MŠ Kujavy připojili k městu Bílovec, který zpracuje
místní akční plán. Místní akční plán se zpracovává za účelem získávání dotací.
V průběhu měsíce října byla vyhlášena veřejná zakázka na opravu podlahy jeviště v kulturním domě, která
spočívala v položení OSB desky a zátěžového koberce.
Úřad práce ČR prodloužil platnost dohod na zaměstnání VPP pracovníků. Počet zůstal stejný, pouze se
vyměnili čtyři pracovníci.
Byla provedena naše kontrola hospodaření a kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Kujavy. Ani tyto kontroly nezjistily
pochybení.
V měsíci listopadu proběhla oslava jubilantů. Z celkového počtu 32 jubilantů dalo souhlas 25 a ti dostali
pozvánku. V tomto měsíci proběhlo také slavnostní vítání občánků. V letošním roce se narodilo 7 dětí.
Také Vám byly rozneseny stolní kalendáře, což někteří ocenili a jiní nikoli. Ti, co nemají dostatečně velkou
schránku, si mohou kalendář vyzvednout na Obecním úřadě.
Z důvodu vyhlášení dotací na opravy místních komunikací, proběhla schůzka s několika projektanty. Bohužel
jsme této dotace mohli využít, jelikož podmínkou bylo, že komunikace se musí nacházet na našich pozemcích.
Tento problém již řešíme delší dobu. Letos v říjnu byly vlastníkům pozemků nacházejících se pod místní
komunikací zaslány dopisy a smlouvy, zdali nám části pozemků za symbolickou cenu prodají. Bohužel se jich
ozvalo málo. Z tohoto důvodu nám nezbylo nic jiného, než opravy komunikací, které jsme chtěli v příštím roce
opravit, opravovat nebudeme. V příštím roce se zaměříme na narovnání vztahů pod komunikacemi a také pod
chodníky. Protože ty také potřebují opravy. Ty bychom chtěli také hradit z dotací, ale narážíme na stejný
problém jako s komunikacemi.
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Již od prázdnin probíhá výstavba sociálního zařízení v obecním sále. Práce jsou již skoro hotové, chybí jen
nějaké nedodělky a hlavně dokončit ČOV. Někteří z Vás se již byli v sále podívat a zatím se to líbilo. Ale
uvidíme.
Některými členy JSDH byl postaven vánoční strom a za to jim velmi děkuji, protože to dělají ve svém volném
čase. Na vánoční strom byly zakoupeny další nové světýlka a hvězda. Aby mohl být vánoční strom rozsvícen,
muselo být v moštárně opraveno vedení elektrické energie, které bylo z důvodu závad odpojeno.
Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

Dovolená o vánočních svátcích
Oznamuje občanům, že od pondělí 21.12.2015 do 3.1.2016
bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
***************************************************************************************

Měsíční odvoz nádob v roce 2016
pátek 15. ledna
pátek 3. června
pátek 21. října
pátek 12. února
pátek 1. července
pátek 18. listopadu
pátek 11. března
pátek 29. července
pátek 16. prosince
pátek 8. dubna
pátek 26. srpna
pátek 6. května
pátek 23. září
****************************************************************************************

Seznam akcí do konce roku 2015
v pátek 4.12.2015 od 16 hod je v obecním sále pro
děti připraveno Mikulášské vystoupení s nadílkou,
na které zveme všechny děti
ve čtvrtek 10.12.2015 od 16 hod se v obecním sále
koná veřejné zasedání zastupitelstva obce

v neděli 27.12.2015 se v mysliveckém sále koná
turnaj ve stolním tenise
ve čtvrtek 31.12.2014 se od 9 hod koná na hřišti TJ
silvestrovská kopaná

a poslední akcí tohoto roku je Silvestrovský
ve čtvrtek 17.12.2015 od 17 hod se v kostele sv.
ohňostroj, který se koná 31.12.2015 od 17 hod před
obecním úřadem.
Michala koná Adventní koncert – vystoupí sboreček
dětí ze ZŠ spolu s manžely Heryánovými
****************************************************************************************

Knihovna
Vážení občané a milé děti dovolujeme si vás pozvat k návštěvě naší knihovny. V knihovně máme zakoupeny
nové knihy a do konce roku se uskuteční nákup dalších knižních novinek. Takže od ledna Vám budou
k dispozici.
Jak jistě mnozí z Vás ví, v knihovně byl spuštěn online katalog knih, takže se můžete podívat, jaké knihy u
nás máme.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Opět všechny zdravíme, tentokrát v čase adventu. Prarodiče budou dětem vyprávět o tom, jak to kdysi bylo,
když se v jeslích narodilo děťátko. Vánocemi žijí nejen domovy, ale i škola. Stalo se pěknou tradicí, že děti
pro Vás chystají jarmark a vystoupení. Letos opět rozezní kostel školní sboreček Hlásek spolu s manžely
Heryánovými. Pár let nazpátek jste slýchali méně známé vánoční písně, tento rok pro Vás připravujeme
klasické české a moravské koledy, na které nesmí nikdo z nás zapomenout a které si snad budete 17. prosince
notovat s námi.
Jak jste jistě zaznamenali, základní škola i mateřská škola prošly během letošního kalendářního roku řadou
proměn. Škola se ještě více otevřela veřejnosti a začali nám podávat pomocnou ruku další občané Kujav.
Chceme touto cestou veřejně poděkovat jak jim, tak zastupitelům obce za podporu, které si vážíme. Díky ní
začíná naše venkovská škola získávat podobu moderní instituce se vším všudy, co patří k trendům současného
školství. Budeme rádi, když nás navštívíte a na vlastní oči se přesvědčíte. Kdosi řekl, že vesnice, ve které není
škola, začíná umírat. Zamysleme se nad tím, je v tom velké životní moudro.
Blíží se zápis do 1. třídy. Někteří rodiče plánují dát svého prvňáčka na velkou školu do jednoho z okolních
měst. Častým důvodem bývá to, že městskou školu navštěvuje starší sourozenec. Tito rodiče si ale možná
neuvědomují, že tímto krokem přenášejí zbytečné povinnosti a odpovědnost na starší děti. Zároveň se jejich
synové a dcery vzdalují rodné obci. A to je škoda.
Kujavská škola nabízí hodně aktivit a připravuje řadu akcí. Z těch nejbližších nás a Vás čeká 20. února Dětský
maškarní ples a 19. března otvírání Kujavské pohádkové cesty. Nechcete se k nám přidat? Vážíme si každé
sebemenší pomoci.
Prožijte konec roku 2015 v klidu a pohodě.
To Vám přejí děti a učitelé.
****************************************************************************************

ZŠ a MŠ Kujavy
nabízí veřejnosti k odkoupení nepotřebný školní a kancelářský
nábytek. Seznam nabízených věcí a bližší informace u ředitelky školy
nebo na tel. čísle 556 720 297.
Mgr. Pavla ROZSYPALOVÁ, ředitelka
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SPCCH
Příroda se připravuje k zimnímu spánku a my čím dál méně pobýváme venku. Sluníčko se sice stále
směje, ale už nás moc nezahřeje.
Co jsme zaseli, to už sklidili, teď ještě abychom všechno s chutí a ve zdraví v kuchyni použili. Potom
dárky nakoupili, jídlo i pití zajistili a atmosféru Vánoc si připravili. Když to všechno zvládneme, tak
šťastné a veselé vánoční svátky si popřejeme, k tomu také hodně zdraví, ať se i ten Silvestr roku 2015
bujaře slaví.
V září letošního roku výbor SPCCH připravil zájezd po zajímavostech našeho kraje. Navštívili jsme
zámek v Kuníně, kloboučnické muzeum v Novém Jičíně, pak jsme se vydali na Ostravský hrad a do
muzea železáren – Dolní Vítkovice.
Byl to zajímavý a hodnotný zájezd, protože do těchto míst se sám málokdo vypraví.
Další kulturní akce byla návštěva divadla Jiřího Myrona v Ostravě, na muzikál SUNSET BOULEVARD
(pozdní soumrak) pojednávající o tragickém osudu stárnoucí filmové hvězdy, jejíž sláva pohasíná a ona
se s tou skutečností nedokáže vyrovnat.
Kulturní komise měla co dělat, protože v posledním čtvrtletí tohoto roku bylo 7 oslavenců, kterým jsme
popřáli hodně zdraví do dalších let a předali dárek s kytičkou. V letošním roce jsme blahopřáli 22
jubilantům, členům naší organizace.
Když v kronice SPCCH nalistujeme rok 1988, dočteme se, že probíhal tak, jako jiná léta, a to konáním
výroční členské schůze, oslavami MDŽ, zájezdy a návštěvami nemocných členů.
Spokojenost všech byla přiměřená jejich věku a zdravotnímu stavu, v podstatě dobrá, protože nás nikdo
neopustil.
Byl uskutečněn zájezd do Věžek u Kroměříže. Připravili jsme výstavku ručních prací v sále kulturního
domu. Výstavka byla členkami Svazu invalidů vzorně připravená, ale malá účast občanů je nepotěšila.
Předsedkyně Vlasta Kozelská poděkovala členům výboru za dobrou práci a jednatel Milan Šimečka se
projevil jako kavalír a ženy ve výboru obdaroval kytičkami, což je moc potěšilo.
Na závěr Vám přejeme klidné a spokojené prožití svátků vánočních i novoročních, hodně a pevné zdraví
v novém roce a to jak členům, tak všem našim spoluobčanům.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************

Vítání občánků
V sobotu 21.11.2015 bylo mezi občany Kujav přivítáno 5 dětí:
Maruška Mrovcová
Eliška Kopecká
Barborka Zelenková
Vojtíšek Dragoun
Adámek Wrzyszcz
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Zpráva o činnosti jednotky SDH Kujavy za 1. a 3. Q 2015
V uplynulém půlroce jsme měli pouze jeden výjezd k požáru slámy a strniště na poli u domu č.p. 46 a
jednu technickou pomoc - mytí cesty po sklizni kukuřice od domu č.p. 39 po křižovatku na Hl. Životice.
V září došlo k obměně techniky u HZS. Profesionální hasiči v Moravskoslezském kraji nakoupili
17 prvo-výjezdových cisteren Tatra Terrno, které nahradily dosluhující Atega. Předmětem veřejné
zakázky byl nákup 17 ks prvo-sledových cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240-S2T
na podvozku Tatra 815 Terrno 4×4.2. Stříkačky jsou vybaveny speciálním monitorovacím systémem pro
sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi
zasahující JPO a operačním střediskem (IBC v Ostravě) s možností poskytnutí plné informační podpory
veliteli zásahu
K dobrovolným hasičům se tak přesunula dosavadní technika profesionálů, tedy většinou vozidla
Mercedes Benz Atego v různých variantách o průměrném stáří přibližně 7 let.Tato skutečnost se
jednoznačně projeví ve zvýšení akceschopnosti u JPO II a JPO III, zejména u těch jednotek, jež jsou
předurčeny ke speciálním typům zásahů. Tento přesun techniky zasáhl i naši jednotku. Naši "stařenku" T
138 CAS 32 z roku 1971 jsme vyměnili za deste let mladší T148 CAS 32 z Tísku. Doufám, že nám bude
sloužit stejně spolehlivě, jako nám sloužila naše "stařenka".
Již začala topná sezóna, proto znovu apeluji na všechny, kteří nemají splněnou povinnost, nechat si
minimálně jednou ročně provést kontrolu komínu a nechat si vystavit revizní zprávu.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav
*************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy
Okresní soutěž žáků (1+6) sk. A
Rk.

Družstvo

1
2
3

Tísek
Bravantice
Spálov
Jeseník nad
Odrou
Kujavy, o.s.
Děrné
Velké Albrechtice
Jistebník
Vražné
Jakubčovice

4
5
6
7
8
9
10

Záp. + 0

-

Muži okresní soutěž IV. třída sk. B

Skóre Body

9
9
9

8 0 1 92:37 24
7 0 2 74:38 21
7 0 2 46:32 21
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6 0 2 75:27 18

9
9
9
8
9
9

6
4
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0

3
5
6
7
8
8

48:35
46:40
31:40
24:38
14:69
33:127

18
12
9
3
3
3

Rk. Družstvo Záp + 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bílov
Mankovice
Olbramice
Bravinné
Tísek B
Děrné
Kujavy
Heřmanice
Hl. Životice
Jakubčovice
10
B

9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
5
6
4
4
4
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

Skóre Body

2 28:16
3 41:18
4 32:18
3 23:11
5 23:21
5 26:18
5 12:20
6 16:36
5 23:49

22
18
16
15
14
13
11
10
10

9 2 0 7 18:35 6

Penalty Penalty
+
0
1
0
0
0
1
3
0
0
2
1
2
2
1
0
1
2
0
0

0
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SDH Kujavy
V letošním roce jsme si odkroutili další sezonu požárního sportu a připsali si solidních 50 startů. Hned na
začátku sezony jsme skončili 6x na smolné bramborové příčce a na tým dolehla pověstná deka.
Zkušenější z nás věděli, že forma časem zcela jistě dorazí. Nemýlili se! 3x bronz, 5x stříbro a hned 4x
zlato – to je vizitka našeho týmu letošní sezony. V Novojičínské lize už to tak slavné nebylo. Dva
mizerné výkony na úvod seriálu nás posadili na samé dno tabulky. V průběhu sezony jsme se několikrát
zvedli, ale většinou nás srazil tristní prostřik jednoho z proudařů a nulová bojovnost ve chvílích, kdy se
útok nevyvíjel podle představ. Ztracené body pak v konečném účtování nesmírně chyběly. Suma
sumárum to po sečtení všech kol znamenalo 8. místo. Blamáž to nebyla, ale od tak kvalitního týmu jistě
všichni čekali víc. Snad příště ;-)
Samotný článek nikdy nemůže ani přiblížit vložené úsilí do tohoto překrásného sportu. Proto přikládáme
odkaz na portál www.youtube.com (vyhledat: SDH Kujavy – Sezona 2015), kde můžete shlédnout ty
nejhorší i nejlepší okamžiky letošní sezony.

Za soutěžní družstvo – Martin Mrázek
*************************************************************************************

Jubilanti 2015
Výtisk Bohumil

60

Böhmová Blažena
65
Horáková Jarmila
65
Vymazalová Libuše
65
Vavrečková Květoslava 65
Heryán Jaromír
65
Navrátilová Marie
65

Rojíčková Daša
Ďuriš Anton
Filipcová Vlasta
Müllerová Alice
Rojíček František
Návrat Jaroslav
Klementová Marie
Zuzaníková Anna
Alčerová Marie

70
70
70
70
70
70
75
75
75

Pavel Milan
Kováčiková Zdenka
Tomeček Alois
Šimečka Milan
Tvardková Libuše
Demel Vilém
Rozsypal Jiljí
Mrázek Jaroslav
Golková Zdenka

75
81
81
83
83
84
84
86
86
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