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Vážení občané,
blíží se konec roku a tak se Vám do rukou dostává
poslední vydání zpravodaje v letošním roce.
Prosinec je jako každý rok plný různých vystoupení.
Pro děti je 3.12.2018 od 18 h připraven v kulturním
domě Mikulášský program, spojený s kouzly a
čáry, andělskými soutěžemi, čertovskými hrátky,
veselými tanečky a Mikulášskou nadílkou.
Ve čtvrtek 6.12.2018 od 16 h je taktéž pro děti
přichystané vypouštění balónků Ježíškovi, které se
koná na zahradě u Mateřské školy. Akce je přístupná
pro všechny, ne jen pro děti ze základní nebo
mateřské školy.
Další akcí je adventní koncert, na kterém se letos
představí novojičínský sbor ZUŠ – Ondrášek.
Koncert se uskuteční v sobotu 15.12.2018 od 14.30
hod v kostele sv. Michala v Kujavách. Sbor je
vyhlášený nejen u nás v republice, ale také
v zahraničí, takže doufám, že se nenecháme zahanbit
a účast na koncertě bude značná. Plakátky jsou
zveřejněny všude v okolí, na webových stránkách i
na facebooku.
Další akcí, která by se měla uskutečnit o
silvestrovském dopoledni, je Silvestrovská kopaná.
A poslední akcí je Silvestrovský ohňostroj, který se
uskuteční v pondělí 31.12.2018 v 17 h před Obecním
úřadem.
Jelikož v prosinci nebudeme mít k dispozici rozhlas,
budou akce zveřejněny pouze na obecních
vývěskách, na stránkách obce a v aplikaci Česká
obec.

Koncem října byla na Obecní úřad podána žádost na
obnovení zastavování autobusové linky Mohelnice č.
spoje 21. Žadatelé požadovali, aby autobusová linka
v naší obci opět zastavovala a byla nově zařazena do
autobusového řádu. Tato linka v minulosti
zastavovala v 8.10 ve Fulneku a v 8.23 v Bílovci.
Přestože žádost byla adresována zastupitelstvu obce
a zároveň Krajskému úřadu, nebude se jí
zastupitelstvo obce zabývat, jelikož nepatří do
působnosti zastupitelstva. Objednatelem spojů je
Moravskoslezský kraj. Žádost byla 5.11.2018
přeposlána Krajskému úřadu k vyjádření. V případě,
že jste nespokojeni se spoji, doporučuji obrátit se na
Koordinátora ODIS, který tyto záležitosti řeší.
Kontakt najdete na internetu, případně u nás. Musím
ovšem upozornit, že ne vždy je vyhověno všem
požadavků. ODIS má přehled o vytíženosti všech
spojů a nelze požadovat, aby zůstal zachován spoj,
kterým jezdíme pouze občas.
Ovšem žadatelům bude částečně vyhověno. Od
9.12.2018 se totiž mění jízdní řády a z Fulneku
pojede 8.20 autobus do Studénky, zastavovat tedy
bude na každé naší zastávce. Změny v jízdních
řádech jsou velké, protože přibydou spoje směr Nový
Jičín a naopak některé spoje budou zrušeny nebo
posunuty. Doporučuji, abyste si než někam pojedete,
nové jízdní řády řádně prostudovali.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát klidné a
pohodové vánoční svátky, dětem bohatého Ježíška a
do Nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví, pohody a
splnění Vašich novoročních předsevzetí.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2018 – 11/2018
Vyhlásili jsme 3. výzvu na opravu objektu základní školy a obecního úřadu, jejímiž hodnotícími kritérii byla
nejnižší nabídková cena a termín realizace. Termínem realizace bylo myšleno, že kdo dříve zrealizuje tuto
akci, má určitá procenta navíc. Do této veřejné zakázky se přihlásila pouze jedna firma – FENBAU s.r.o.,
která si termín realizace stanovila od 1.10.2018 do 31.12.2018. Velmi jsme tento termín zvažovali, protože na
našem rozhodnutí je závislá také škola, kterou bychom museli přestěhovat. Na druhou stranu je pro nás situace
na trhu nepříznivá, protože firmy mají mnoho zakázek. Navíc vnitřní práce dělají přes zimu, a kdybychom
realizaci přesunuli na léto, mohlo by se zase stát, že nikoho na realizace neseženeme. Předchozí dvě výzvy
nám to dokázaly. Abychom vše stihli přestěhovat a zařídit, posunuli jsme realizaci na období od 15.10.2018
do 15.1.2019.
Do konce listopadu by mělo být hotové 1. patro, kam se přestěhuje úřad a firma začne dělat spodní patro. Při
realizaci se potvrdilo, že bylo dobře, že jsme realizaci díla neposunuli dále, protože stav elektrického vedení
byl opravdu velmi špatný a navíc se pokazil také plynový kotel (již několikrát opravovaný). Pracovníci firmy
ho sice provizorně opravili, ale může se zase stát, že se opět pokazí.
Protože práce probíhají za provozu, žádáme občany, aby nás navštěvovali pouze v nevyhnutelném případě a
aby dbali zvýšené opatrnosti. Abychom se vyhnuli problémům s bezpečností, rozhodli jsme se, že v období
od 29.11.2018 do 2.1.2019. K tomuto kroku jsme přistoupili z toho důvodu, že budeme mít odpojený rozhlas
a v případě nutnosti zavření úřadu, bychom Vám to neměli, jak dát vědět. Velmi se za tuto situaci omlouváme
a věříme, že se celá akce zdárně dokončí.
Dne 26.9.2018 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, na jehož programu bylo schválení smlouvy o dílo na
„Stavební úpravy objektu č.p. 86“ a s tím související příkazní smlouva na zajištění technického dozoru a
koordinátora BOZP. Dále byl vykoupen další pozemek pod chodníkem, vyřazen nepotřebný majetek a
schválena změna výše závazného ukazatele školy.
Ve čtvrtek 27.9.2018 se konal křest publikace „Poznej Novojičínsko“, která představuje obce okresu Nový
Jičín a zároveň je zaměřena na životní prostředí a ekologii.
Začátkem října jsme spolu s pracovníky Lesů zkontrolovali stav stromů podél vodního toku. Celkem asi 9
stromů bylo vyhodnoceno jako kritických a na začátku příštího roku by měly být stromy pokáceny. Celý proces
je zdlouhavý, jelikož Lesy musí toho, kdo bude stromy kácet, vysoutěžit.
Ve dnech 5. – 6.10.2018 se konaly volby do zastupitelstva obce Kujavy. Kandidátní listinu podala pouze jedna
strana. Z celkového počtu 434 voličů se voleb účastnilo pouze 115, což je 26,5 %. Volební účast v naší obci
byla opět nejmenší z celého okresu.
Z důvodu účinnosti GDPR jsme museli vydat nový Knihovní řád, abychom zapracovali nové povinnosti
týkající se ochrany osobních údajů. Poslední srpnový den jsme se zúčastnili školení k GDPR a v říjnu proběhla
kontrola pověřencem, který nezjistil žádné pochybení. V této souvislosti se také podařilo na základě schválení
archivu vyřadit účetní doklady od roku 1998 až do roku 2007.
U domu č.p. 112 došlo k prasknutí komunikace a protože je v blízkosti sesuv, nechali jsme zde umístit měřící
body, které budou monitorovat, zdali se břeh pod komunikací nehýbe. Prasklina byla zalita a snad budou naše
obavy neopodstatněné.
Protože se nám neustále na spodním konci od bytovek vypíná veřejné osvětlení, nechali jsme vyměnit asi 200
m kabelů. Kabely jsou izolované a nemělo by docházet ke zkratům, takže uvidíme, jestli toto opatření bude
účinné.
Dne 29.10.2018 jsem se zúčastnila jednání týkajícího se autobusového spojení. Protože nám koncem roku
končí smlouva na zajištění autobusového spojení a nové smlouvy začnou platit až od 9.6.2019, je nutné toto
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překlenovací období nějakým způsobem zajistit. Krajský úřad se za nás s dopravci domluvil, vystavil smlouvy,
které teď musí schválit zastupitelstvo.
Dne 31.10.2018 se konalo ustavující zasedání. Obsazení funkcí zůstalo skoro stejné, pouze došlo ke změně na
postu člena kontrolního výboru. Místo Kuby Slezáka byl dosazen Michal Dresler.
V listopadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce, které provedli pracovníci Krajského úřadu. Závěr
kontroly zní, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Spolu s panem ředitelem jsme se zúčastnili jednání týkajícího se pokračování projektu MAP ORP Bílovec
(Místní akční plán obce s rozšířenou působností Bílovec). Protože se jedná o pokračování, je projekt nazván
MAP II a je opět zaměřen na rozvoj a plánování v oblasti vzdělávání.
Zpracovala Petra Vojkůvková
***************************************************************************************

Měsíční odvoz nádob v roce 2019
pátek 11. ledna
pátek 8. února
pátek 8. března

pátek 5. dubna
pátek 3. května
pátek 31. května

pátek 28. června
pátek 26. července
pátek 23. srpna

pátek 20. září
pátek 18. října
pátek 15. listopadu
pátek 13. prosince
***************************************************************************************

Činnost JSDH v uplynulém období
Od minulého vydání zpravodaje jsme k žádnému zásahu nevyjížděli.
Dne 6.11.2018 jsem byl s Tatrou na STK. Tatra opět prošla, takže můžeme jezdit další rok.
Blíží se Vánoce a konec roku, období hořících svícnů, prskavek a ohňostrojů. Proto nezapomínejte nenechávat
hořící svícny bez dohledu a dbejte zvýšené opatrnosti při používání zábavní pyrotechniky.
Závěrem bych Vám popřál krásné, klidné a spokojené prožití Vánočních svátku, hodně štěstí, zdraví v novém
roce a ať nikdy nepotřebujete pomoc naší jednotky SDH.
Za JSDH Kujavy velitel jednotky Mrázek Miroslav
***************************************************************************************

INFORMACE KE HŘBITOVU V KUJAVÁCH
Znovu připomínáme občanům, že veškeré opravy na svých hrobech musí být nahlášeny na obecní úřad. Rozměry
hrobového zařízení je zakázáno měnit. V případě, že si rozměry samovolně změníte, může Vám být nařízeno odstranění.
V příštím roce budou hroby znovu přeměřeny.
Žádáme občany, kteří v době od uzavření smluv v roce 2012 až dosud uložili urny do svého hrobu (vitríny), aby nám je
přišli nahlásit a doložili doklady potřebné pro naši evidenci.
Protože se nám v posledním roce stala situace, že se hrob stává součástí dědického řízení, znovu apeluji na starší občany,
aby zvážili možnost přepsat smlouvu na někoho mladšího.
Shrnuli-to, všechny změny, uložení uren, pohřbívání, úpravy hrobů apod. je nutné nahlásit na obecní úřad.
Petra Vojkůvková – starostka obce

***************************************************************************************
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Jubilanti 2018
Kubelková Ludmila
Návratová Alena
Šoltés Ján

60
60
60

Fišer Jan
Šlosar Antonín
Návratová Soňa
Savrda Newman Jerry
Valošek Petr

65
65
65
65
65

Blaheta Jaroslav
Gebauer Oldřich
Bělíčková Jiřina
Vahala Jaroslav

70
70
70
70

Pavlová Libuše
Müller Erich
Liška František

75
75
75

Ivánek Jaroslav
Zemanová Helena
Gebauerová Antonie
Kováčiková Zdenka
Šimečka Milan
Tvardková Libuše
Demel Vilém
Mrázek Jaroslav

81
82
84
84
86
86
87
89

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

Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Máme za sebou již první čtvrtletí nového školního roku, ve kterém se toho již nemálo událo. Mezi zásadní
věci týkající se organizační struktury školy patří rekonstrukce vnitřních prostor budovy ZŠ a obecního
úřadu Kujavy. Ta započala v polovině října. Po dobu rekonstrukce se žáci vzdělávají v kulturním sále.
Za žáky mohu říci, že se jim v sále líbí, ale již se velmi těší do opravených prostor školy.
Protože další zpravodaj vyjde až v březnu příštího roku, tak bych chtěl všem obyvatelům obce Kujavy
popřát za celý kolektiv naší základní a mateřské školy krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019.
Mgr. Ondřej Lišifka
PROBĚHLÉ AKCE V MŠ A ZŠ:
Svatomartinská jízda v Kujavách
Dne 9.11.2018 se poprvé uskutečnila “ Svatomartinská jízda
s lampionovým průvodem“. Tato akce byla věnována
především dětem, pro které byly na zahradě MŠ nachystané
4 stanoviště s úkoly: hod podkovou, slalom na dřevěném
koníkovi, jízda s kolečky a třídění přírodnin. Navíc se děti
mohly povozit na živém poníkovi. Venkovní prostory
zahrady byly vyzdobeny lucerničkami, které si děti samy
vyrobily. Celou akci zpříjemnily různé dobroty od našich
šikovných maminek, kterým bych touto cestou ještě jednou
ráda poděkovala! Celé toto zábavné odpoledne završil
netrpělivě očekávaný příjezd sv. Martina na bílém koni a poté
jsme se společně vydali na lampionový průvod vesnicí. Celá
tato akce se uskutečnila za finanční podpory obce Kujavy.
Proto bych také touto cestou chtěla poděkovat i vedení obce,
že nás podpořilo! Děkuji i všem zúčastněným a těšíme se opět
na viděnou příští rok!
Jana Dubcová, učitelka MŠ Kujavy
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Přivítání prvňáčků
Letos jsme zahájili školní rok dne 3. 9. 2018. Tento den jsme slavnostně přivítali ve škole naše prvňáčky
i jejich rodiče. Nové žáčky uvítal nejprve pan ředitel, paní starostka a učitelé. Prvňáčkům byly předány
dárky a školní pomůcky, které byly pořízeny z rozpočtu obce v hodnotě 1 500 Kč pro jednoho.
Našim žákům přejeme mnoho úspěchů, radosti a spokojených chvil, strávených v naší škole.
Tradiční štafetový běh ZŠ T.G.Masaryka ve Fulneku
V pátek 7.9.2018 se 11 žáků naší školy zúčastnilo již patnáctého štafetového běhu ve Fulneku. Žáci se
rozdělili do družstev, kde si vymysleli název týmu, pokřik i plakát. Družstva se sešla na fotbalovém hřišti
ve Fulneku, kde se navzájem představila, a začalo se soutěžit. Děti si nejen zasportovaly, ale i pobavily
a navzájem stmelily kolektiv. Celá akce se nesla pod heslem: není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Soutěžilo mezi sebou skoro 300 žáků. Atmosféra byla přátelská a družstva si navzájem fandila. Děti
dostaly malou odměnu a spokojené jely domů. Těšíme se na příští setkání na této akci.
Co se zdálo medvědům?
To se dozvěděli žáci základní i mateřské školy ve čtvrtek 8.11. , kdy v kulturním domě proběhl program
o ochraně a tvorbě životního prostředí vedený Mgr. Lenkou Bakalovou. A naučili jsme se toho mnohem
více, o ochraně přírody, ohrožených živočiších a jejich životním prostředí. Děti si interaktivní a hravou
formou zahrály na ochranáře přírody. V letošním školním roce nás čekají ještě čtyři ekologické
programy.
Mgr. Pavlína Tvardková
Chystané akce:
Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi: 6. 12. 2018 od 16:00 na zahradě MŠ
Vánoční Besídka v MŠ: 13. 12. 2018 od 15.30
Dětský maškarní ples – PIRÁTSKÝ: 16. 3. 2018
***********************************************************************************

Dovolená a uzavření obecního úřadu
Z důvodu stavebních úprav v objektu ZŠ a OÚ bude od 29.11.2018 do
2.1.2019 obecní úřad uzavřen.
Oznamuje občanům, že od čtvrtku 20.12.2018 do středy 2.1.2019
bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
***********************************************************************************

Nezaměstnanost na Bílovecku k 31.10.2018
Obec
Albrechtičky
Bílov
Bílovec
Bítov
Bravantice
Jistebník
Kujavy

Podíl
nezaměstnaných
osob v %
3,10
6,37
2,95
1,40
4,08
4,40
4,29

Podíl
nezaměstnaných
osob v %
Pustějov
3,21
Slatina
2,93
Studénka
3,14
Tísek
2,62
Velké Albrechtice
3,44
3,26
KoP Bílovec
Obec
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Senior klub Kujavy
Vážení občané,
ráda bych vás seznámila s novým spolkem v naší obci. Je to spolek Senior klub Kujavy. Tento spolek
jsme založili poté, co bylo jisté, že během roku 2018 ukončí činnost okresní výbor Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR – jinak SPCCH, a tím by se značně omezila i činnost základní organizace.
Nový spolek Senior klub Kujavy má obdobný program, jako končící spolek SPCCH – hlavním cílem je
aktivní život seniorů – jejich setkávání, udržování kontaktů a také další aktivity, jako jsou návštěvy
divadel, zájezdy, ale také návštěvy jubilantů a dlouhodobě nemocných, jinak řečeno akce, které slouží k
zamezení společenského vyloučení seniorů. Na rozdíl od končícího SPCCH je však Senior klub Kujavy
otevřen nejen seniorům, ale i dalším občanům, kteří projeví zájem se na spolkovém životě podílet.
Myslíme si, že právě neformální spolkové setkávání lidí, kteří si jsou schopni sami zajistit program a
činnost, pobavit sebe i ostatní, je tím nejlepším kořením života každé obce.
Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy
***********************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s. – Fotbal
Výsledky:

Družstvo
1. Hostašovice
2. Vražné
3. Lubina
4. Kujavy
5. Bílov
6. Straník
7. Nová Horka
8. Jistebník B
9. Žilina B
10. Heřmanice u Oder
11. Lubojaty
12. Pustějov B

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
10
8
8
8
7
6
4
4
4
3
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
3
3
4
5
7
7
7
8
9
9

Skóre
38:8
35:27
36:19
26:19
43:23
38:27
21:22
23:35
23:31
17:43
16:36
13:41

Body
30
24
23
23
21
17
15
13
11
8
7
6

Penalty +
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0

Penalty 0
1
0
0
0
0
3
1
0
0
1
0

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

MYSLIVECKÝ SPOLEK NIVA KUJAVY
Dne 19.1.2019 od 19:00 pořádá MS NIVA Kujavy v sále Kulturního domu v Kujavách tradiční
myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje B-Band.
Co je pro vás připraveno?

Bohatá tombola
Myslivecká kuchyně

Předprodej vstupenek u p. Rozsypala od ledna 2019.
Zvou pořadatelé Za MS NIVA Kujavy
Jednatel Radek Matušik
***********************************************************************************
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