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Vážení občané,
stranách, protože konečný termín se kvapem blížil.
máme za sebou rekonstrukci vnitřní části budovy
obecního úřadu a školy a tak bychom tu celou akci
My jsme spěchali kvůli plesu a firma kvůli smluvní
mohli zrekapitulovat. Celá akce spočívala v
pokutě ve výši cca 7 200 Kč za každý den navíc.
kompletní výměně rozvodů vody i odpadů, topení,
Přesto se dílo do 15.1.2019 nedokončilo. Chyběly
včetně výměny plynového kotle a radiátorů, obkladů,
revizní zprávy od hromosvodu, nebyly dveře, v části
ve větší části dlažeb, veškeré elektroinstalace, dveří,
chodby chyběla dlažba. Dílo jsme nepřevzali a práce
sociálního zařízení, opravě omítek a dalších
měly být dodělány o víkendu. Do toho ale vstoupila
souvisejících pracích.
škola, která sice byla přestěhována, ale paní učitelky
potřebovaly čas na to, aby si třídy upravily podle
Na tuto rekonstrukci byly vyhlášeny celkem tři
veřejné zakázky malého rozsahu. Do prvních dvou
svých představ. Takže děti měli ředitelské volno a
výzev se nepřihlásila žádná firma a teprve do třetí
my firma tak mohla své resty dodělat. Dílo tedy bylo
výzvy se přihlásila jediná firma – FENBAU s.r.o. z
předáno 21.1.2019, což je o 6 dní později. Venkovní
Ostravy s nabídkovou cenou 3 621 866 Kč. Stavba
práce jako jsou terénní úpravy po výkopech,
byla firmě předána k 15.10.2018 s termínem
vyčištění schodů nebo oprava vstupních dveří
dokončení do 15.1.2019.
zůstaly jako nedodělky s termínem odstranění do
Jelikož jsme předpokládali, že by mohly se stavbou
7.4.2019.
nastat problémy, protože se jedná o starou budovu,
Celková cena díla byla nakonec 3 453 407,76 Kč.
zajistili jsme si nezávislý technický a autorský dozor.
Rozdíl činila rezerva ve výši 168 458,24 Kč, která
Autorský dozor nám dělal pan Martin Jiřík, který
nebyla vyčerpána. Nakonec ani žádné vícepráce
projektoval stavební část. Technický dozor pan
nebyly a naopak za nedodržení termínu byla firmě
Miroslav Slezák z Frýdku – Místku zároveň
naúčtována smluvní pokuta ve výši 43 462 Kč.
vykonával koordinátora BOZP (povinný ze zákona).
Na závěr je třeba zmínit, že se na této rekonstrukci
Oběma pánům jsem velmi vděčná, protože nám
významně podíleli také naši zaměstnanci, kteří
ušetřili spoustu peněz za vícepráce, které si firma
stěhovali, uklízeli, vytrhávali podlahy atd. Někteří už
chtěla vyúčtovat. Navíc oba jsou velcí odborníci,
byli otráveni, protože práce se dělaly pořád dokola a
takže hlídali, jakým způsobem byly práce prováděny
síly jim ubývaly. Přece jenom to byly samé ženské a
a jaké materiály byly použity. Při jakémkoli
jeden chlap, takže nebylo co závidět. I chlapi z firmy
problému si věděli rady a tak se práce mohly bez
naše ženské obdivovali, protože dělaly mužskou
časových prodlev provádět dále.
práci. Dále nesmím zapomenout ani na ty ostatní –
Mimo tuto veřejnou zakázku jsme provedli opravu
některé zastupitele a jejich rodiny. I oni se těšili, až
podlah ve třídách, jelikož jsme zjistili, že došlo k
práce skončí a konečně budou mít volný víkend.
jejich poklesu a značně poškozené byly i krytiny.
Celkem 3x stěhovali úřad, školní nábytek ani nevím
Ovšem nabídka realizační firmy byla vysoká, tak
kolikrát, prostě to bylo náročné. Proto všem svým
oslovili jsme jiného podlaháře. Jeho nabídka byla o
pracovníkům (dnes už i těm bývalým) a těm, kteří se
dost levnější a také termín vyhovoval.
podíleli na této akci, moc děkuji. Bez Vás bychom
hotovo neměli.
Kontrolní dny probíhaly každé čtvrtky a práce
probíhaly i o víkendech. Vypětí bylo na všech
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2018 – 2/2019
Závěrem koncem roku u nás proběhly dvě kontroly pověřence na ochranu osobních údajů. Jedna kontrola
proběhla na úřadě a druhá byla telefonická, kdy po nás chtěli telefonní číslo na zastupitele. Obě kontroly byly
v pořádku.
Podařilo se nám přemluvit stávajícího právníka JUDr. Stanovského, který nám zajišťuje projednávání
přestupků, aby s námi ještě alespoň jeden rok vydržel. Předávání agendy v době rekonstrukce by byla velmi
složitá.
Na začátku prosince se v kulturním domě konalo Mikulášské vystoupení a v polovině měsíce adventní koncert,
na kterém se představil novojičínský sbor Ondrášek.
Dne 12.12.2018 se konalo poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce, na kterém byly schváleny dary a
dotace různým organizacím, dále byl schválen rozpočet obce na rok 2019, příspěvek a rozpočet ZŠ a MŠ
Kujavy, nařízení obce, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej atd. Mezi významné body patřily i
obecně závazné vyhlášky, které se musely po doporučení Ministerstva vnitra změnit. U obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se změnilo především osvobození, jelikož obec
nesmí sama sebe, ani místní spolky zvýhodňovat. U obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů došlo
ke změně při ohlašování změn. Nakonec asi vyhláška, která Vás nejvíce zajímá – obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za odpad (zkrácený název, původní název je mnohem delší). V této vyhlášce se také měnilo
ohlašování změn, osvobození a také výše poplatku. Od letošního roku jsme poplatek zvedli na 500 Kč/os.
K tomuto navýšení jsme dospěli proto, že na odpady jsme v loňském roce dopláceli více jak 200 tis. Kč.
V úterý 18.12.2018 se v Bartošovicích konala valná hromada Regionu Poodří, na jejímž programu byla volba
členů do jednotlivých orgánů a rozpočet na rok 2019.
Závěrem roku jsme také řešili nové povinnosti. Jako vlastníci sportoviště jsme se museli zapsat do nově
zřízeného rejstříku sportu, protože kdybychom v tomto rejstříku nebyli zapsáni a v budoucnu bychom chtěli
žádat dotace, tak bychom je nezískali. Další novou povinností byl zápis příspěvkové organizace, tedy ZŠ a
MŠ Kujavy do evidence skutečných majitelů.
Tak jako každý rok i nyní jsme pečetili pokladničky. Letos byla výjimka, protože jsme pečetili dvakrát a to
z toho důvodu, že bylo hodně dobrovolníků, kteří se nabídli s pokladničkami chodit. Pokladničky jsme
rozpečetili 16.1.2019 a oproti roku 2018 bylo vybráno o 2 955 Kč méně.
Začátkem ledna byla na úřad práce zaslána žádost o prodloužení dohody na 3 veřejně prospěšné pracovníky,
kteří mají smlouvu jen do konce února. Ostatní ke konci roku skončili. Žádost byla v polovině února schválena
a pracovníkům tak byla smlouva prodloužena do 31.8.2019.
Začátek roku patřil inventurám, výkazům (např. o odpadech, nákladech na válečné hroby) a ukončení roku
2018. Navíc z důvodu ukončení podpory programu na poplatky jsme museli zakoupit nový program a je nutné
jednotlivé poplatníky do tohoto programu převést. S Městskou knihovnou v Novém Jičíně byla uzavřena nová
smlouva na nákup knih do naší knihovny, a to z toho důvodu, že jejich knihovna má množstevní slevu a knihy
tak nakupují mnohem levněji. Dále byla uzavřena nová smlouva s firmou Fullcom na daňové poradenství,
jelikož původní smlouva neobsahovala ustanovení týkající se GDPR (ochrany osobních údajů).
Od 18.2.2019 byl v kulturním domě vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým
mapováním na digitální katastrální mapu. Občané se tak mohli seznámit s novými výměrami svých parcel,
případně se sloučením, a novými mapami. Tato událost byla důležitá pro všechny občany, protože některým
metry přibyly a některým zase ubyly. Všichni tak budou muset v příštím roce podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí.
Zpracovala Petra Vojkůvková
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Měsíční odvoz nádob v roce 2019
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

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

Velkoobjemové kontejnery
Navážet odpad je možné v níže uvedených dnech a hodinách. Svůj odpad musíte předat pracovníkovi svozové
společnosti. Pokud tak neučiníte, může Vám obec dle zákona o obcích uložit pokutu za znečištění veřejného
prostranství, narušení životního prostředí nebo odložení věci mimo vyhrazené místo, až do výše 200 000 Kč.
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tyto termíny:

v sobotu 25.5.2019 od 12 – 15 hod.
v sobotu 2.11.2019 od 8 – 11 hod.
Zároveň bychom chtěli občany požádat, aby do velkoobjemových kontejnerů vhazovali pouze odpad, který
musí a který nejde zlikvidovat jiným způsobem. Upozorňujeme, že pneumatiky zde nesmí být vhazovány a
musí být odevzdány v autoservisech.
***************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Oba poplatky mohou občané platit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kujavách nebo na číslo účtu
9388020227/0100. Při platbě na účet je potřeba uvést variabilní symbol pro identifikaci platby. Tento lze zjistit
telefonicky na čísle 556 740 023 nebo dotazem na e-mailové adrese obec@kujavy.cz. Z důvodu přechodu na
nový program upozorňujeme občany, aby si vyžádali nové variabilní symboly.
Poplatek za psa je splatný do 31.5. daného roku. Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 100,Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, je poloviční sazba. Žádáte-li o sníženou sazbu, musíte doložit, že jste poživatelem důchodu, např.
výměrem OSSZ.
Poplatek za odpad v roce 2019 činí 500,- Kč za osobu a je splatný do 31.5. daného roku. Údaj rozhodný
pro osvobození podle vyhlášky je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.5. kalendářního roku. V případě,
že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
***************************************************************************************

INFORMACE KE HŘBITOVU V KUJAVÁCH
Informujeme ob any, kteí mají pronajaté hrobové místo, že na jae budou hroby znovu pemovány. K tomuto kroku
jsme pistoupili z toho dvodu, že nkteí nájemci výmnou hrobového zaízení zvtšují hrobová místa. Postupují tak
v rozporu se smlouvou a ádem veejného pohebišt. Mže jim být uloženo odstranní pe nívající ásti.
Zárove bychom chtli ob any informovat, že taktéž na jae dojde k úklidu pohebišt. Tzn. že budou vyhozeny veškeré
vci uskladnné mimo hrobové místo. Nájemci i pes upozornní stále za svými hroby uskladují svíce, sklenice atd. a
je tak ohrožena prchodnost uli ek a bezpe nost ostatních ob an.
Petra Vojkvková – starostka obce

3

Činnost JSDH v uplynulém období
Od minulého vydání zpravodaje jsme k žádnému zásahu nevyjížděli.
V lednu jsem byl s Tranzitem na STK + emise. Obojí bez závad. Servis Tranzita nám provádí p. Liška Roman
a je vidět, že svou práci dělá dobře. Děkujeme Romane.
Kvapem se nám blíží jaro, tak opět upozorňuji na zákaz plošného vypalování porostů. Pokud budete pálit větší
hromady klestí, raději to oznamte na tel. číslo 150, ať se zbytečně nevystavujete finančnímu postihu.
Za JSDH Kujavy velitel jednotky Mrázek Miroslav
***************************************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Chtěl bych úvodní slovo článku za základní a mateřskou školu Kujavy využít k poděkování všem
zaměstnancům školy, školky i obce, ale také rodičům a přátelům školy, kteří se jakkoli podíleli na pracích
ohledně stěhování školy z kulturního sálu zpět do budovy. Práce bylo hodně a někteří tomu věnovali
nemálo ze svého osobního času. Ještě jednou všem děkuji.
Mgr. Ondřej Lišifka

Mateřská škola
Po vánočních prázdninách jsme se opět vrátili do školky. Od poloviny ledna do začátku února se čtyři
středy konala mateřinka, kde měli rodiče, kteří hledali mateřskou školu pro své dítě, možnost naši
mateřinku, i se svými dětmi, pravidelně navštěvovat. Díky tomuto jsme na začátku února přivítali v
kolektivu dvě nové děti.
Od 8. 2. 2019 se starší děti účastní bruslařského výcviku v Novém Jičíně, na který jezdí společně se
základní školou. Výcvik má celkem pět lekcí a koná se každý pátek.
Také jsme společně se základní školou zavedli tzv.
školičku nanečisto pro předškoláky. Děti chodí každé
liché úterý ve 12:00 hodin do ZŠ Kujavy, aby si alespoň
zlehka vyzkoušeli, jaké to je být školákem, což je od září
čeká. Školička se bude konat do 21. 5. 2019.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí a mládeže, kterou pořádá sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o již 45. ročník této
soutěže. I díky této soutěži jsme domluvili návštěvu
místní hasičské zbrojnice, kde nám pan Luboš Zeman
ukáže, co obnáší práce hasičů. Současně jsme se zapojili
do tvořivé soutěže Recyklohraní.
Co nás čeká v nejbližší době:
16. 3. 2019 se bude konat místní maškarní ples (nebo
také karneval) nesoucí se v tématu PIRÁTI. Je
připraveno spoustu zábavných soutěží, pěkných vystoupení, bohatá tombola i občerstvení. Všechny děti
i rodiče jsou srdečně zváni.
S mateřskou školou připravujeme výlet do Klokočova na Františkův dvůr. Každé dítě bude mít jako
doprovod svého rodiče či rodinného příslušníka. Výlet byl odhlasován samotnými rodiči. Děti budou mít
možnost vidět a pohladit si farmářská zvířata, jako jsou krávy, kozy, ovce, prasata, koně..., dozví se
zajímavé informace ohledně eko farmy a spoustu dalšího.
Karin Rozsypalová
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Základní škola
Bruslíme
První lekce bruslení máme úspěšně za sebou. Každý týden v pátek ráno vyrážejí žáci a učitelé základní
i mateřské školy Kujavy vstříc novému dobrodružství, které je čeká na zimním stadionu v Novém Jičíně.
Ti, kteří nemají brusle, si je mohou vypůjčit na stadionu. Mnozí z žáků i dětí mateřské školy stáli na
ledové ploše poprvé. Někteří žáci šli na led s
nadšením, jiní s respektem. Po prvních 20 minutách se
už začátečníci odvážili pustit pomocné branky a
zkoušeli bruslit sami. Pomocí soutěží se učili základy
správné techniky bruslení a trénovali, jak bezpečně
spadnout a vstát na ledě. Děti mají připraven výukový
program plný her a zábavného pohybu. V polovině
lekce děti odpočívají u teplého čaje, aby nabraly síly
na další jízdu. Během příštích lekcí se naučíme, jak se
rozjet i zabrzdit, čekají nás cvičit prvky, které rozvíjejí
obratnost a rovnováhu. Bruslení zdar!
Škola nanečisto
I letos jsme zahájili sérii setkání předškoláků, které proběhlo v úterý 12. února na Základní a mateřské
škole Kujavy.
Cílem tohoto setkání je usnadnit předškolákům nástup do základní školy a umožnit lépe poznat jak místní
učitele, tak i samotné prostředí školy.
Děti, které se školičky účastní, nahlédly do školních tříd, jídelny, družiny a dalších prostor naší školy.
Mají možnost se seznámit se svou budoucí třídou i paní učitelkou, hravou formou se připravit k zápisu
do první třídy. Jejich cesta do školy nezačíná 1. září, ale již spoluprací mateřské školy a pedagogy, kteří
díky společným aktivitám mají možnost děti poznat ještě před nástupem do školy. Není třeba
zdůrazňovat, že pro učitele naší školy je velmi přínosné poznat schopnosti a míru připravenosti
budoucích žáků. Dosavadní zkušenosti totiž potvrzují, že možnost strávit společný čas v prostředí školy
usnadňuje první vstup do procesu výuky: prvňáčci vstoupí do naší školy jako do přátelského a
bezpečného prostředí. O úspěšnosti setkání Škola nanečisto svědčí i skutečnost, že se ho zúčastnili
všichni předškoláčci.
Prevence rizikového chování
I naše škola usiluje v dnešní době plné nástrah o prevenci rizikového chování. Souborem přednášek
usilujeme o to, aby veškeré konkrétní aktivity realizované ZŠ a MŠ Kujavy byly efektivní, cílené
a účinné. Díky preventivním programům pro děti chceme minimalizovat rizikové chování a připravit
žáky na možné rizikové situace tak, aby je dokázali vyhodnotit a co nejlépe zvládnout. Během programu
děti nakreslily a ujasnily své hodnoty a sny a společnou cestou vznikl mezi žáky ZŠ jeden tým.
Tvardková Pavlína
Kroužky na ZŠ
Letos jsme odstartovali kroužky z prvního bloku ŠABLON PRO ZŠ a MŠ. Děti tak už od září navštěvují
Čtenářský klub, který je primárně zaměřen na výchovu mladých čtenářů a rozvoj čtenářské gramotnosti.
Klub zábavné logiky a deskových her rozvíjí hlavně kritické a logické myšlení, zaměřen je také na
týmovou spolupráci a fair play. V neposlední řadě se děti mohou zúčastnit Odpolední školy, která je
zaměřená na doučování a procvičování problémového učiva. Příští rok se děti mohou těšit na řadu nových
kroužků z programu ŠABLONY PRO ZŠ a MŠ II.
Veronika Nachmilnerová
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Zpráva o činnosti SDH Kujavy za rok 2018
Výborová schůze byla svolána za minulé období celkem 9x.
25. února se výbor zabýval vyhodnocením VVH sboru, členové byli seznámení s průběhem VVH Okrsku
Fulnek a zejména organizačním zabezpečením Hasičského bálu. Po informaci o účasti a programu VVH
Okrsku Fulnek, vyslovili účastnící valné hromady návrh, aby náš sbor vystoupil z Okrsku Fulnek. Jako
důvod byl uveden fakt, že začlenění do Okrsku našemu sboru vcelku nic zásadního nepřináší a nejsme v
okrsku nikterak aktivní. Okrsek je složen z převážné části se SDH místních částí Města Fulneku, s
výjimkou našeho sboru a hasičů z Vrchů. Určitým podnětem k vystoupení z okrsku byla bezesporu
nevhodná reakce některých členů okrsků k našim delegátům po zcela jasně formulované připomínce,
resp. nesouhlasu použít společně ušetřené prostředky, bez výjimky, k zajištění předvolební kampaně
hasičské kandidátky do voleb obecního zastupitelstva Města Fulneku. Rovněž chování některých sborů
v okrsku vůči našemu sboru, našim členům, je velice podivné a převládl názor, že bude vhodnější okrsek
dobrovolně opustit a spolupracovat se sousedními a všemi ostatními sbory bez přetvářek, intrikářství,
tzn. zcela svobodomyslně, férově, kolegiálně. Máme zájem o spolupráci založenou na přátelství,
vzájemné podpoře, důvěře a kamarádství.
V dubnu jsme se sešli v garáži HZ, abychom vyhodnotili hasičský bál, organizačně zabezpečili postavení
máje, nastínili organizaci Hasičského odpoledne s kácením máje. Rozhodli jsme zakoupit automatický
kávovar De Longhi, vyhodnotili soutěž PO očima dětí. Uspořádali jsme brigádu k terénním úpravám s
následným osetím trávy po zhotovení zámkové podesty a zakoupení dvojgaráže. Hlínu – ornici nám
bezplatně poskytla ZZS Kujavy, s.r.o.
Luboš Zeman provedl děti z naší školy HZ a poskytl informaci o činnosti sboru a zásahové jednotky.
28.5. jsme se sešli v květnu potřetí, abychom se zabývali náročnou organizací Dne obce, kterým jsme
současně slavili 20 let znovu osamostatnění obce a 100 let výročí vzniku republiky.
4.6. se dolaďovaly na výborové schůzi poslední detaily příprav Dne obce a provedlo se zásadní
rozhodnutí, konkrétně se odsouhlasil prodej soutěžního stroje SDH Kujavy. Tímto rozhodnutím byla
ukončena jedna dlouholetá historie našeho sboru, konkrétně, že po více jak 50 letech novodobé historie
sboru po 2. světové válce se definitivně rozpadlo soutěžní družstvo. Nicméně výbor se důsledně zabýval
perspektivou činnosti soutěžního družstva a neviděl žádné východisko ani náznak nějaké naděje, že by
měl někdo o činnost v družstvu z naší obce zájem. Velice kvalitní a výkonný stroj ztrácel každý rok
pouhého garážování v HZ výrazně na ceně a při dnešním vývoji, zlepšování výkonu a technických
parametrů, by nám v HZ zůstal stroj v ceně železného šrotu.
22.7. se sešli zcela fyzicky a morálně zdecimování členové výboru, aby se pustili do přípravy naši denní
a noční soutěže. Vše probíhalo dost stresujícím způsobem a převládal názor, že pokud se vytratil u členů
přirozený entuziasmus a dobrá nálada, nemá smysl v této akci pro další léta pokračovat. Nakonec se do
přípravy akce po nekonečných SMS a rozhlasových relacích zapojil vcelku dostatečný počet našich členů
a různých pomocníků. Nicméně všichni jsme cítili, že se vytratila radost z dobře vykonané práce a na
úklid po soutěži dorazila jen hrstka nejvěrnějších. Jediným pozitivem bylo zcela zaplněné hřiště,
vynikající úroveň soutěže, která nemá v ČR téměř obdoby a spokojení účastníci, kteří ve velkém počtu
přenocovali a vytvořili na hřišti stanové městečko.
28. října jsme se sešli 2x. Dopoledne, jsme za účasti 7 přítomných uniformovaných hasičů položili věnec
k pomníku padlých u příležitosti 100. letého výročí vzniku ČSR, starosta sboru rovněž předal všem
přítomným pamětní medaili, kterou vydalo SHČMS. Vzhledem k nepřízni počasí jsme se po slavnostním
aktu vydali do Bílovce na čerpací stanici OMV a dali si za sborové peníze kávičku s malým
občerstvením.
Večer jsme se sešli na jednání výboru, kde jsme byli informováni pokladníkem o poskytnutí částky
3 000 Kč žákům místní škole na výlet do Ostravy, konkrétně nahrávacího studia Českého rozhlasu a
Hasičského muzea.
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V listopadu jsme se sešli jedno dopoledne k úklidu a úschovy věcí, které zůstaly na hřišti TJ, resp. na
hřišti u HZ.
Vytvořili jsme seznam všech našich členů, rodinných příslušníků, kteří nám jakýkoliv způsobem fyzicky
pomohli s přípravou a organizací loňských akcí. Pro všechny jsme připravili výlet na degustací vín, s
hudebním doprovodem dua Ing. Heryán-Kohút do vinotéky U Vrtule v Novém Jičíně, kde za námi přijelo
s kolekcí 12 druhů vín Vinařství Veverkovi z Čejkovic.
Tři zástupci sboru se zúčastnili VVH Okrsku Fulnek, kde jsme potvrdili vystoupení z Okrsku Fulnek.
Poděkovali jsme všem za dosavadní spolupráci a vyslovili přesvědčení, že i nadále si budeme se všemi
sbory podle potřeby nápomocni, chceme udržovat se všemi sousedními, ale i přes sousedními sbory
trvale kamarádský a přátelský vztah.
Zkrácenou verzi zprávy o činnosti výboru SDH Kujavy za rok 2018 jsme se rozhodli poprvé zveřejnit
ve Zpravodaji Obce Kujavy. Důvodem je skutečnost, že se Výroční valné hromady zúčastnilo pouze 31
členů ze 76 pozvaných. Alespoň tímto způsobem se mohou nepřítomní členové a ostatní občané seznámit
částečně s činností místního dobrovolného hasičského spolku.
Výbor SDH Kujavy
***********************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s. – Fotbal
SOKOL Kujavy tabulka ped jarní ástí sout že:

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
45:23
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

Pehled zápas v jarní ásti sout že:

15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

So 6.4.2019
So 13.4.2019
So 20.4.2019
Ne 28.4.2019
So 4.5.2019
So 11.5.2019
So 18.5.2019
So 25.5.2019
Ne 2.6.2019
So 8.6.2019
So 15.6.2019

15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
14.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod
17.00 hod

Kujavy
Bílov
Kujavy
Straník
Kujavy
Vražné
Kujavy
Pustějov B
Jistebník B
Kujavy
Heřmanice u Oder

Lubojaty
Kujavy
Lubina
Kujavy
Nová Horka
Kujavy
Hostašovice
Kujavy
Kujavy
Žilina B
Kujavy
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání pokračuje návazným
projektem - MAP II.
Město Bílovec získalo dotaci na projekt MAP II ORP Bílovec, který navazuje na projekt MAP I,
ukončený v závěru roku 2017. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území,
které vedou ke zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem, vzájemné informování a spolupráce vzdělávacích institucí v území. Bylo vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 9 225 940 Kč. Do společného projektu bude zapojeno celkem 18
škol v ORP. Od března 2018 až do konce roku 2021 budou realizační tým a pracovní skupiny včele
s řídícím výborem plánovat a realizovat aktivity pro děti a žáky, pedagogy, zřizovatele škol, rodiče a
veřejnost. Počet pracovních skupin je šest a jsou zaměřeny na práci v oblastech matematické
gramotnosti, čtenářské gramotnosti, rovných příležitostí, předškolního vzdělávání a malotřídních škol a
polytechnického vzdělávání a envirometální výchovy.
V září se uskutečnilo jednání realizačního týmu s vedením škol a v říjnu bylo projednáno obsazení
pracovních skupin učiteli škol, odborníky na vzdělávání a rodiči. Dne 19. 11. 2018 zasedal Řídící výbor
projektu a schválil zásadní dokumenty, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci.
Mezi plánované aktivity patří projektové dny ve Velkém světě techniky, besedy se spisovateli,
organizace výtvarného plenéru, besedy pro rodiče a mnohé další. V měsíci dubnu se uskutečnil seminář
lektorky Lenky Bínové pro učitelky mateřských škol s názvem „Agresivita dětí předškolního a mladšího
školního věku“. Pro rodiče s dětmi se uskutečnil také workshop „Jarní bubnování“. Možnosti vyzkoušet
si drumbeny využilo pět mateřských škol. V měsíci říjnu proběhla první z cyklu besed pro žáky prvního
stupně základních škol se spisovatelkou Lucií Seifertovou. Děti si vyzkoušely vyrobit prostorový
obrázek ke 100. výročí vzniku Československa a seznámily se s osobnostmi našich dějin.
Dne 22. 11. 2018 proběhla pod názvem Od písmene ke knížce beseda pro žáky škol a jejich učitele. Děti
zažily výpravu za poznáním, jak kdysi vznikaly první záznamy, čím a na co lidé psali, seznámily se
s úžasným vynálezem knihtiskem. Paní PhDr. Lenka Juráčková, muzejní pedagožka, ukázala dětem
knihy, které jsou staré více než 100 let. A aby nezůstalo jen při teorii, děti si vyzkoušely, jak se psalo
husím brkem, a vyrobily si ex libris.
Slovo ex libris pochází z latiny a znamená "z
knih". Původně bylo nazýváno i knižní
značka. Jedná se o malý ozdobný lístek, který
většinou obsahuje název exlibris nebo ex
libris. Dále jméno, erb, či monogram
objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné
vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris
se vlepuje do knih, aby zde připomínalo jejich
majitele.
Veškeré aktivity projektu MAP II budou pro
zúčastněné zdarma a informace o nich najdete
především na webových stránkách projektu MAP II www.mapbilovec.cz a na facebooku.
Ing. Radomíra Michálková, koordinátor projektu
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a v sobotu 25.
května 2019 od 8 do 14 hodin. Volební místnost bude v předsálí v Kulturním domě.
***********************************************************************************
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