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Vážení občané,
máte v rukou další vydání zpravodaje a já
začnu smutnou událostí, která nás zastihla
v období letních prázdnin. V neděli
29. července 2012 nás opustila paní Anna
Kellerová, naše bývalá paní starostka, která
byla ve funkci starostky od roku 2002 až do
roku 2010. Někteří občané ji měli rádi, někteří
ji snášeli a našli se i takoví, kteří ji rádi
neměli. Přesto byla zvolena občany a v čele
obce byla 2. volební období a za tu dobu
přece jen něco dokázala, i když to v životě
neměla lehké. Celých osm let přece obec
fungovala, s naším rozpočtem nejde dělat vše.
Chtěla bych poděkovat těm málo lidem, kteří
se s ní přišli rozloučit do místního kostela sv.
Michala.
Život však plyne dál a zvláště děti jsou plné
očekávání. Copak je v novém školním roce
čeká? Chtěla bych všem dětem popřát hodné
paní učitelky, zajímavé učivo a spoustu
zážitků. Přes prázdniny jsme provedli ve
školce a ve škole menší úpravy, abychom
dětem učení zpříjemnili. Ve školce se opravila
zídka u terasy, na žádost hygieny jsme oplotili
zahradu, přidali mísící baterii, vymalovali a
obnovili staré nátěry. V budově školy jsme
opravili odpady, položili novou dlažbu,
vymalovali a i zde jsme natírali. Chtěla bych
tímto poděkovat těm, kteří se na této práci
podíleli:
panu
Jaroslavu
Holubovi,
Ladíkovi a Liborovi Kozlovým a Frantovi
Zemanovi.

Nemalý dík patří za trpělivost a úklid paní
Janě Kozelské, která velmi ráda přivítala
pomoc paní Danuše Kozlové a Naďi
Bořecké. Snad to děti ocení.
Již nějakou dobu jsem Vás informovala o
nepořádku, který nám neustále někdo navážel
ke kontejnerům na křižovatce Fulnek –
Bílovec. Jelikož se tato situace neustále
rozrůstala, byli jsme nuceni tyto kontejnery
přemístit k moštárně. Jinou možnost jsme
neměli, protože obec Kujavy v této části obce
nemá vhodný pozemek. Nechceme tyto
občany znevýhodňovat, proto přivítáme jiné
návrhy těchto občanů.
V sobotu 25. srpna se v obci Větřkovice konal
5. ročník Traktoriády, které se svým strojem
zúčastnil i Petr Berka a obsadil 3. místo z 18
soutěžících. Ještě jednou mu tímto gratuluji a
budu velmi ráda za více takových občanů jednotlivců, kteří se nebojí a jdou sami za
svým cílem.

Nakonec mi dovolte Vás pozvat na 7.
zasedání zastupitelstva obce, které se
bude konat ve čtvrtek 6.9.2012 v 16h
v Obecním sále. Na programu je
úprava rozpočtu, směrnice, informace
k sesuvu atd.
Petra Vojkůvková
starostka obce
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USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.06.2012 v Obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi a program
jednání.
2. Smlouvu o budoucím uzavření kupních
smluv a smlouvy o zřízení věcných břemen
mezi Obcí Kujavy a Ing. Jiřím Matušem,
Bonifáce Buska 97, Příbor a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
3. Smlouvu o dílo s Ing. Vladislavem
Obdržálkem, Kujavy 126 na technický dozor
pro stavbu „Kujavy – zabezpečení sesuvu u
č.p. 111“ ve výši 48 750,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
4. Smlouvu o dílo uzavřenou s G-Consult,
spol. s r.o., Trocnovská 794/9, Ostrava-Přívoz
na autorský dozor stavby „Kujavy –
zabezpečení sesuvu u č.p. 111“ ve výši
34 720,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
5. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky pro akci „Kujavy – zabezpečení
sesuvu u č.p.111“ – firmu Sdružení „Kujavy –
zabezpečení sesuvu“ zastoupeno vedoucím
sdružení TOP GEO Group CZ, spol. s r.o.,
Svatoplukova 549/15, Praha s celkovou
nabídkovou cenou 3 650 178,- Kč s DPH.
6. Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou
Sdružení „Kujavy – zabezpečení sesuvu“
zastoupeno vedoucím sdružení TOP GEO
Group CZ, spol. s r.o., Svatuplukova 549/15,
Praha na realizaci stavby „Kujavy –
zabezpečení sesuvu u č.p.111“ ve výši
3 650 178,- Kč s DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. TOP GEO Group CZ,
spol s r.o. je vedoucím Sdružení „Kujavyzabezpečení sesuvu“
7. Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce – s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad dle par. 17
odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
8. Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací pro období 2013 – 2022 navržený
na základě uzavřené smlouvy o provozování
vodního díla SMVaK Ostrava a.s.
9. Záměr pronájmu pozemku p.č. 170/1.

10. Záměr pronájmu pozemku p.č. 1110/3
ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 93
m2 , p.č. 176/1 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 656 m2, p.č. 1040/2 GP orná půda o
výměře 57734 m2 a p.č. 1040/3 GP orná půda
o výměře 14657 m2.
11. Nákup 4 kusů pivních setů (lavičky se
stoly).
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Protokol o výsledku kontroly kontrolního
výboru ze dne 19.6.2012.
2. Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru obce ze dne 25.6.2012 na použití
dotace poskytnuté SDH Kujavy.
3.Protokol č. 640/12/888 o kontrole plnění
povinností
v nemocenském
pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za
období 1.1.2009 – 31.5.2012.
4. Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru obce ze dne 19.6.2012 na použití
dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti
Kujavy.
5. Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru obce ze dne 19.6.2012 na použití
dotace poskytnuté v roce 2011 Salus o.p.s.
Kopřivnice.
6. Protokol o výsledku kontroly finančního
výboru obce ze dne 19.6.2012 na použití
dotace poskytnuté v roce 2012 Salus o.p.s.
Kopřivnice.
7. Protokol o výsledku kontroly Základní
školy a Mateřské školy Kujavy, okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace za období 2.
pololetí 2011
8. Protokol o výsledku kontroly obce za
období 2. pololetí 2011.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 170/1 ostatní plocha o
výměře 3432 m2.
IV. Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení č. 5/I/15 ze dne 17.5.2012,
kterým byl schválen závěrečný účet obce za
rok 2011.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEřsKÁ
MATE sKÁ ŠKOLA iNFORMUJE
Vážení rodiče,
prázdniny jsou za námi a je načase připomenout si fungování a chod školy i školky, kterých se
mnozí z Vás nemohou dočkat, neboť dva měsíce volna a bezbřehého řádění dětí dá zabrat i těm
nejotrlejším z Vás.
Harmonogram začátku školního roku
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
První školní den - 3. září 2012, přivítání nových prvňáčků v 8.15 ve třídě paní učitelky Pavly
Rozsypalové. Vítáni jsou rodiče i prarodiče dětí. Po slavnostním zahájení proběhne pracovní
schůzka rodičů s třídní učitelkou Mgr. Rozsypalovou, účast nutná. Po dobu schůzky budou děti ve
školní družině. Předpokládané ukončení a odchod rodičů společně s dětmi v 9.30.
Upozornění: Nabízíme možnost umístění dítěte ve školní družině již od prvního školního dne!!!
Žáci 2. až 5. ročníku – konec vyučování v 11.30, bez obědů, z toho umístění ve ŠD přednostně
mladších dětí a dětí zaměstnaných rodičů. Starší žáci samostatný odchod domů.
Provoz školní družiny
denně od 6.30 do 16.00, příspěvek rodičů 100 Kč měsíčně splatný takto:
září – prosinec 2012 400 Kč
leden – červen 2012 600 Kč
V této částce jsou zahrnuty výtvarné potřeby včetně dražších materiálů do pracovních a výtvarných
dílen, příspěvek na energie a částečnou úhradu autobusu, případně vstupného na výlety a další.
Provoz školní družiny zajišťuje aprobovaná vychovatelka, která se zaměřuje na tvořivé činnosti a
sportovní relaxaci a aktivní denní pobyt venku nebo v obecním sále. Převlečení a sportovní obuv
jsou nutné. Bližší informace Vám poskytne p. vychovatelka Lenka Šimečková.
Od 4. září bude výuka zahájena podle rozvrhu hodin a pokynů třídních učitelů.
Vyučující školy:
Mgr. Demlová Kamila – ředitelka školy
Mgr. Rozsypalová Pavla – třídní učitelka
Mgr. Kozelská Lucie – třídní učitelka
ostatní pedagogičtí pracovníci: Lenka Šimečková – prevence sociálně patologických
jevů, tvorba projektů, Mgr. Martina Krásová – částečný úvazek
Nepedagogičtí pracovníci - Jana Kozelská, školnice, výdejčí stravy
Povinný plavecký výcvik 2. a 3. ročníku - každý pátek od 7. září v Novém Jičíně, celkem 10
lekcí
Výuka náboženství – každé úterý od 17 hodin, přihlášku žáci obdrží 3. září
Výuka ZUŠ – každé pondělí a pátek (+ podle domluvy), zápis je uzavřen, nyní se již nelze přihlásit
Pěvecký sbor – každý týden dle rozvrhu
MATEŘSKÁ ŠKOLA
První školní den – 3. září 2012, od 6.30
Provoz mateřské školy:
denně od 6.30 do 16.00, úplata za předškolní vzdělávání 300 Kč měsíčně splatná měsíčně, děti
s odkladem nástupu do 1. třídy ZŠ budou platit 300 Kč od 1. ledna 2013
Pedagogové:
Lužová Iveta – vedoucí učitelka
Kleinová Veronika – učitelka
Nepedagogičtí pracovníci – Zajíčková Markéta, školnice a výdejčí stravy
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Od září 2012 budou Vaše děti vzdělávány podle nového Školního vzdělávacího programu
vytvořeného na míru naší mateřské škole, který společně vytvořily paní učitelky Lužová a Kleinová
a dle platné legislativy zpracovala vedoucí učitelka p. Lužová. Bližší informace budou vyvěšeny na
nástěnce MŠ a webových stránkách školy.
Předplavecký výcvik pro děti MŠ – každý pátek od 7. září v Novém Jičíně, celkem 10 lekcí,
výcvik je určen přednostně pro předškoláky ,ale po předběžné dohodě s plaveckou školou lze
přihlásit i dítě mladší, přihlásit se lze nejpozději do 6. září – akceptujte toto datum, orientační
cena 800 Kč

Hygienické návyky – snažíme se od mateřské školky pěstovat pravidelné
mytí rukou mýdlem, pro některé děti je zřejmě tato procedura natolik
časově náročná, že si ruce opláchnou vodou, v horším případě ani to. Proto
jsme sáhli po technické pomoci – elektrickému dávkovači mýdla řízeného
senzorem, který, alespoň podle výrobce, má učinit mytí rukou pro děti
zábavnějším. Nám nejde o zábavu, ale o prostý fakt umytí rukou mýdlem.
Věříme, že tato nepříliš náročná investice omezí pohodlnost a sníží možnost
výskytu nemoci špinavých rukou.
Poděkování
V závěru tohoto čísla Zpravodaje chci poděkovat zřizovateli za provedení oprav interiéru mateřské
školky, stavebně technické úpravy v okolí MŠ a vybudování nového dětského WC. Změny doznala
také základní škola – byly zprovozněny dlouhodobě zanesené odpady ve třídách a položena nová
dlažba. To vše nasvědčuje tomu, že obec Kujavy má zájem na kvalitním provozování školských
zařízení a trvalém zajištění jejich činnosti.
S přáním klidného vstupu do nového školního roku, vzájemné podpory i na spolupráci s Vámi, se
těší kolektiv zaměstnanců školy.
Mgr. Kamila Demlová, ředitelka
Kontakty:
ZŠ – 556 720 297, mobil: 737 82 64 65, MŠ 552 303 660, e-mail: zs.kujavy@seznam.cz
www.zskujavy.cz
********************************************************************************

SDH Kujavy
V uplynulém čtvrtletí vyjížděla JSDH ke 3 zásahům. Ve dnech 14. a 29.6. při čištění kanalizací po
trvalých deštích a 3.7. asistovala při záchraně berana, jenž uvízl v jímce.
Sbor dobrovolných hasičů v Kujavách uspořádal dne 10.8.2012 první ročník
noční soutěže – Velké ceny O pohár ředitele Hasičské vzájemné pojišťovny,
a.s. Celá akce byla dlouhodobě dopředu precizně připravena a také
doprovázena výbornou organizací po všech stránkách. Do soutěže se přihlásilo
52 soutěžních družstev, z toho 11 ženských. Na 3. místě skončila děvčata z
DHZ Vydrné (Slovensko), druhé byly Oprechtice a vítězkami se staly ženy z
Jistebníku. V mužské kategorii vybojoval 3. místo Mošnov, druhé místo
obsadili borci z Tísku a celou soutěž vyhrál suverénním výkonem SDH
Prchalov s časem 14,54s. Po dokončení požárního útoku posledního týmu
proběhlo také vyhodnocení anketní soutěže o 2.000,- Kč. To byla ovšem
zanedbatelná částka proti tomu, o jaké ceny bojovali samotní soutěžící. Vždyť ti nejlepší si domů
odnesli ceny v hodnotě neuvěřitelných 80.000,- Kč.
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Poděkování tímto patří zejména panu Filipcovi, Lyčkovi a Stibůrkovi za sváření stojanů, Liboru
Pavlíkovi a Miroslavu Mrázkovi za osvětlení celého areálu a Oldřichovi Gebauerovi st. za zajištění
Avie, která efektivně sloužila jako pódium po celou dobu soutěže. Nemalé díky patří TJ Sokol
Kujavy za poskytnutí nově rekonstruovaných kabin a také hudební kapele Bestial Klakson za
zapůjčení kvalitní aparatury.
Soutěžní družstvo se po 8. kolech Novojičínské ligy stálé drží na první příčce. Do konce ročníku už
zbývají pouhé 3 závody, a to 1.9. v Jakubčovicích nad Odrou, 8.9. v Hukovicích a 22.9. v Lubině.
Každý povzbuzující hlas bude slyšet!
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
********************************************************************************

SPCCH Kujavy
Letošní vedra nás uzemnila a náš pohyb zpomalila. Dopřáli jsme si malinko lenošivé pohody, vždyť
důchodci již nepořádají žádné závody. Jen se trošku ochladilo, do aktivity nás to nabudilo, a že
doma to už známe, na toulky se vydáváme.
V červenci se čtyři členky SPCCH zúčastnily 8-denního rekondičního pobytu v Orlických horách
v Deštné. Druhý ozdravný pobyt na čtyři dny, spojený s kurzem správné životosprávy, se bude
konat v říjnu na Horní Bečvě. OV SPCCH v Novém Jičíně nám přidělil 10 poukazů, o které byl
značný zájem.
8. září se uskuteční zájezd do Kroměříže s návštěvou biskupského sídla a Květné zahrady. Za
kulturou se vydáváme do ostravského divadla Jiřího Myrona, zhlédnout jedno z podzimních
představení.
Chceme také poděkovat obecnímu zastupitelstvu, v čele se starostkou paní Petrou Vojkůvkovou, za
jejich vysoké hodnocení a ocenění naší práce, a to nejen pro členy SPCCH, ale i pro ostatní
spoluobčany.
Smutná zpráva nám oznámila, že nás navždy opustila členka výboru SPCCH a bývalá starostka
obce, paní Anna Kellerová. V marném boji podlehla těžké nemoci, a nebylo jí možno nijak pomoci.
Už ji nic nebolí, má věčný klid, i když si tolik přála ještě déle žít.
Výbor SPCCH děkuje všem svým členům i spoluobčanům za květinové dary a účast na posledním
rozloučení se zesnulou, které se konalo 2. srpna 2012 v kostele sv. Michala v Kujavách.
Otvírám kroniku a pokračuji vstupem do roku 1977, který se začíná opět značnou aktivitou. K 1.
lednu je evidováno 57 členů. Během roku se odhlásil Oldřich Blaheta z Pustějova a přihlášku si
podaly Ilona Mrázková a Vlasta Kozelská.
Za kulturou jezdíme do Stálé divadelní scény v Novém Jičíně, kde je
zajištěno celoroční předplatné.
V březnu byly uspořádány oslavy MDŽ s hudbou a pohoštěním.
Červen je čas na cestování, proto jedeme na zájezd do Těšínských
Beskyd a Těrlickou přehradu. Koupali jsme se tam, nebo né?!
Sakryš, to je ale skleróza.
Uskutečnil se 3-denní zájezd po stopách Národního osvobození na
Dukle, uspořádaný JZD Nivou, pod vedením pana Mikuláštíka.
Sedm členů ZO SI a zároveň členů JZD, obdrželo bezplatnou
týdenní rekreaci. Z OV SI z Nového Jičína jsme obdrželi 14-ti denní
rekreační poukaz, který byl za zásluhy přidělen Oldřichovi
Skotnicovi.
Zúčastnili jsme se prvomájových oslav ve Fulneku a oslav VŘSR, bylo nasbíráno 12.100kg
železného šrotu, 1.830 kg papíru, 330 kg textilu, 138 kg léčivých bylin, odpracováno 150 hodin
v akci „Z“, 535 hodin v zemědělství a 390 hodin na jiných pracích.
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Výroční členská schůze se konala 16. listopadu a účast byla 60%. Zprávu o hospodaření přečetl
Josef Knebel. Hosté VČS, Slavomír Martiník – předseda MNV, za OV SI NJ pan Urbančík a za
JZD Niva předseda Josef Bajer, zhodnotili a vysoce ocenili naše pracovní výsledky.
Do staronového výboru byla přijata Vlasta Kozelská. Nejlepším účastníkem sběrové akce v roce
1977 se stal Josef Knebel s odpracovanými 40 hodinami.
Hodně zdraví a spokojenosti jsme popřáli oslavencům k jejich jubileu:
70 let oslavili Anna Satrapová, Jaroslav Návrat a Marie Kostelníková
75 let Bedřiška Zuzaníková
80 let Josef Vyhlídal
Naše řady opustili Felix Říha a Marie Svobodová. Věnujme jim tichou vzpomínku.
Na závěr bych Vám chtěla říci, že se snažím seznámit Vás s historií naší organizace. Kronika není
hodnocení politického dění té doby, ale zaznamenává události a úsilí o životaschopnosti naší
organizace. Zachycuje pracovitost a snahu členů, kteří se snažili o dosažení co nejlepších výsledků
v různých soutěžích a tím i ocenění celé organizace. Spousta odpracovaných hodin v zemědělství,
při sběru druhotných surovin, při zvelebování obce i při výstavbě kulturního domu, toť vše svědčí o
záslužné činnosti členů.
Nejsme historici, proto se můžeme nad vším zamyslet. Pamětníci zavzpomínají a nepamětníci se
shovívavě pousmějí. Tak to bylo a tak se žilo. Dnešní dobu budou hodnotit naši potomci a bylo by
velmi zajímavé mít tu možnost to slyšet.
Za SPCCH Libuše Pavlová

Poděkování
Chtěl bych využít této možnosti a poděkovat Panu Milanu Jochmanovi za
rychlou první pomoc při mém epileptickém záchvatu, který se mi stal na
nohejbalovém turnaji dne 21.7. Jsem rád, že v naší obci žijí i takoví občané, kteří
vědí, jak se zachovat v takových situacích.
Jakub Slezák

SOKOL KUJAVY
Rozpis mužů:
1.9.2012
9.9.2012
15.9.2012
22.9.2012
29.9.2012
6.10.2012
13.10.2012
20.10.2012

Kujavy
Děrné
Kujavy
Mankovice
Kujavy
Heřmanice
Pustějov
Kujavy

Bernartice
Kujavy
Vražné
Kujavy
Bravantice
Kujavy
Kujavy
Hl. Životice

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:30
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Žáci:
7.9.2012
14.9.2012
21.9.2012
27.9.2012
5.10.2012
12.10.2012
19.10.2012

Kujavy
Pustějov
Kujavy
Tísek
Kujavy
Kujavy
Kujavy

Bartošovice
Kujavy
Bílovec
Kujavy
Suchdol
volno
Jeseník

pátek 16:30
pátek 17:00
pátek 16:30
čtvrtek 16:00
pátek 16:30
pátek 16:30

Na fotbalovém hřišti Sokolu Kujavy se v sobotu 14.července konal turnaj v malé kopané za účasti osmi
týmů: Slavoj Jestřábí, Jokeriti Kujavy, Urbajs team (Hladké Životice), Sokol Sosnová (Bruntál), Gege
team Kujavy, Fk Bílov, Team 63(Studenka),Promiláci.
Losem proběhlo rozdělení do dvou skupin a podle umístění došlo k zápasům na vyřazení.
Do čtvrtfinále se probojovali: Jokeriti, Urbajs Team, Sokol Sosnová a FK Bílov.
Boje o vítězství byly vyrovnané, vždyť cena za první místo byla dárkový koš + obálka a pohár, druhé
místo bylo koš + obálka + pohár, třetí místo koš + pohár, čtvrté místo koš + pohár, páté místo lahvinka
dobrého alkoholu. Ale nakonec si Vítězství odnesli Jokeriti z Kujav. Počasí docela vyšlo, akorát
čtvrtfinále se hrálo v dešti.
Z výsledků: Urbajs - Promiláci 4:2, Jokeriti - Gege 13:1, Jestřábí - Sosnová 2:4, Team63 - FK Bílov
0:3, Urbajs - Jokeriti 4:4 na pen. 2:3, Sosnová - Bílov 5:1, o třetí místo Urbajs - Bílov 5:3,
finále Jokeriti - Sosnová 4:3.
Umístění: 1. Jokeriti, 2. Sosnová, 3. Urbajs, 4. Fk Bílov, 5. Jestřábí, 6. Gege, 7. Promiláci,
8. Team 63.
Zpracoval Dominik Gontkovič

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

Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě s vašimi
vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky
seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě pro
vás.
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek) setkávat se
svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Po
absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.

Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. jeden
akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstevníky na
přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu osm set korun.
(Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.)
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a literatura
v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012. Zavolejte nám (597 094 017,
734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš email: filip.goszler@osu.cz.
Více na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších médií. Seznámíte se s velkými díly
minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury a hudby.
Výklady doprovodíme četbou úryvků literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty.
Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i
různým typům textů (v médiích, reklamě…).

Mgr. Hana Jenčová
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Placená inzerce:

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

Vývoz komunálního odpadu
Chtěli bychom upozornit občany na platnost Obecně závazné vyhlášky, která stanoví typ
a počet popelnic podle počtu obyvatel v dané nemovitosti. K tomuto omezení jsme
přistoupili za účelem snížení nákladů na odvoz komunálního odpadu, které jsou vysoké
také díky netřídění odpadů. Proto budou v měsíci září občanům rozneseny tašky na
tříděný odpad. Pokud Vám přesto nebude počet nádob stačit, je možno si na vlastní
náklady objednat u společnosti OZO Ostrava a.s. další nádobu.
***********************************************************************************
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