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Vážení občané,
blíží se konec roku a tak si dovolím udělat krátké
shrnutí tohoto roku. Uplynulý rok nebyl v mnoha
oblastech moc příznivý. Nedařilo se v např.
v oblasti ekonomické, politické či v množství
přírodních katastrof. Stále se něco děje a je na nás
jak se s tím vyrovnáme.
Zhodnotím-li uplynulý rok naší obce, budu ho
hodnotit jako rok pozitivní. Naši politici schválili
v roce 2012 nové rozdělování daní, což nám
v letošním roce přineslo mírné navýšení rozpočtu. I
v letošním roce se nám podařilo získat pár dotací:
z OPŽP na sanaci sesuvu, z úřadu práce na veřejně
prospěšné pracovníky a z MSK na vybavení JSHD
v celkové výši 72 000 Kč.
Také bych chtěla poděkovat za sponzorský dar na
provoz obecního úřadu našemu občanovi panu
Newmanovi.
Z vlastních úspor jsme vyměnili okna v budově
školy a částečně na kabinách, opravili jsme cestu
ke kostelu a výmoly zbytku této komunikace,
lavičky na hřišti, parkety v sále, kuchyň ve škole,
most před ZŠ, schody do budovy MŠ a ZŠ, které
musely být po zimě uzavřeny, dále byla přemístěna
úřední deska, upraveny chodníky před ZŠ atd. Do
konce roku nás čeká ještě jedna náročná akce, a to
je kácení stromů před hlavním vchodem na hřbitov.
Stromy jsou napadené a tři z nich musíme pokácet.
Naopak
mnozí
z Vás
nebudou
potěšeni
odstraněním části místní komunikace na dolním
konci.
V příštím roce přecházíme k jinému dodavateli
energií, což nám přinese značnou úsporu, také
bychom chtěli vyměnit veřejné osvětlení a rozhlas,
ale vše závisí na dotacích a finančních
prostředcích. Také se chystáme na opravu
hřbitovní zdi, která je ve velmi špatném stavu.

Podstatně hůře je na tom ale střecha místního
kostela, který je dominantou naší obce. Oprava je
velmi finančně náročná, proto Vás touto cestou
prosím o podpoření sbírky na tuto opravu,
podrobnosti na
http://rkf-kujavy.webnode.cz/oprava-strechy
(
http://files.rkf-kujavy.webnode.cz/200001023e04d1e1474/verejna%20sbirka.jpg )
Způsob vybírání sbírky:
bankovní účet 2000370799/2010, pokladničky
nebo složení hotovosti do pokladny.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na tyto akce:
pohádka – v pátek 6.12.2013 v 16 hod v sále
veřejné zasedání zastupitelstva – v úterý
10.12.2013 v 16 h v sále
pingpongový turnaj – v sobotu 14.12.2013
adventní koncert – v neděli 15.12.2013 od 18 hod
v kostele sv. Michala, vystoupí sbor Keep Smiling
Gospel Orlová, kteří se nám představili již
v loňském roce. Toto vystoupení bude o doplněno
o vystoupení dětí z naší ZŠ a také o tradiční
jarmark výrobků vyrobených dětmi a p.uč.
Šimečkovou.
silvestrovská kopaná – v úterý 31.12.2013 od 9 h
na hřišti TJ
silvestrovský ohňostroj – taktéž v úterý, ale 17 h
před obecním úřadem

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci
obce Vám přejí příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku
2014
hodně
štěstí,
zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů.
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USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 05.09.2013 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a program
jednání.
2.Uzavření
smlouvy
s obecně
prospěšnou
společností Energie pod kontrolou Hodonín o
energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
3.Vyřazení kopírky Minolta EP 1030 inventární
číslo 2/44.
4.Záměr prodeje staršího kotle na tuhá paliva dle
nejvyšší nabídnuté ceny. Výchozí nejnižší cena je
2 000,- Kč.
5.Cenu plynu v obecním sále 17,60 Kč/m3.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky
stavební s.r.o. Šenov u Nového Jičína na akci

„Oprava místní komunikace p.č. 1077/1 v obci
Kujavy“
2. VI. úpravu rozpočtu 2013, rozpočt. opatření č.6
Navýšení příjmů o 35 300,- Kč na celkovou
částku 9 783 720,- Kč
Navýšení výdajů o 35 300,- Kč na celkovou
částku 13 128 970,- Kč
Financování zůstává nezměněno 3 345 250,- Kč
3.VII.úpravu rozpočtu 2013, rozpočt. opatření č.7
Navýšení příjmů o 14 100,- Kč na celkovou
částku 9 797 820,- Kč
Navýšení výdajů o 14 100,- Kč na celkovou
částku 13 143 070,- Kč
Financování zůstává nezměněno 3 345 200,- Kč
4.Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2012.
5.Žádost paní J.N.týkající se pozemků u p.č. 312/2
a navrhuje řešit situaci společným jednáním
jednotlivých vlastníků.

USNESENÍ
z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.10.2013 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Ověřovatele zápisu.
2.Program jednání.
3.Přijetí dotace ve výši 66 000,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro zřízenou jednotku
sboru dobrovolných hasičů a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
4.Jednací řád zastupitelstva obce s platností od
18.10.2013.
5.Řešení
majetkových
vztahů
pozemků
nacházejících se pod stavbou místní komunikace a
stavbou chodníků a pověřuje starostku svoláním
jednání s dotčenými vlastníky.
6.Hospodaření obce k 30.9.2013.
7.VIII.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření č. 8
Navýšení příjmů o 105 500,- Kč na celkovou
částku 9 903 320,- Kč
Navýšení výdajů o 105 500,- Kč na celkovou
částku 13 248 570,- Kč
Financování zůstává nezměněno
3 345 250,- Kč

8.Vyřazení majetku obce v celkové hodnotě
47 482,20 Kč
9.Záměr prodeje pokáceného dřeva u hřbitova za
výchozí nejnižší cenu jasan 1 200,-Kč/m3 a lípu
900,- Kč/m3
10.Záměr odstranění 256,6 m2 místní komunikace
od Zibury po Návrata č.p.55.
11.Dodatek č.3 k příloze č.1 a dodatku č.2
podpisový řád ke směrnici č. 1/2010 oběh účetních
dokladů
12.Aktualizaci č.3 směrnice č. 2/2010 O účetnictví.
13.Aktualizaci č. 4 směrnice č.3/2010 O účtování a
oceňování dlouhodobého majetku a zásob.
14.Provedení opravy výtluků místní komunikace
směr most Dejovi – Kikalovi do celkové ceny
30 000,- Kč.
15.Vyřazení člena Jaromíra Kurečky ze seznamu
členů jednotky SDH pro rok 2013 s platností od
1.11.2013.
16.Přesunutí projednání žádosti o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 170/1 na příští
zasedání zastupitelstva obce.
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II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Protokol o výsledku kontroly finančního výboru
č. 3/2013 o kontrole poskytnuté dotace ZO ČSOP
Nový Jičín.

2.Protokol o výsledku kontroly finančního výboru
č.4/2013 o kontrole poskytnuté dotace organizaci
SALUS o.p.s. Kopřivnice.
3.Protokol kontrolního výboru č. 2/2013.
4.Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu
Poodří ze dne 24.6.2013.

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

Dovolená o vánočních svátcích

Oznamuje občanům, že od pátku 23.12.2013 do
1.1.2014 bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen.
****************************************************************************************

Vývoz popelnic
OZO Ostrava s.r.o. informuje, že o vánočních svátcích nemá žádnou výluku a jezdí celý týden
od pondělí 26.12.2011 – 30.12.2011.

Měsíční odvoz nádob v roce 2013
24. ledna
21. února
21. března
18. dubna
16. května

13. června
11. července
8. srpna
5. září
3. října

31. října
28. listopadu
26. prosince

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

Kostel sv. Michala
15.12. od 18.00Adventní koncert:
24.12. ve 22.00 „Půlnoční mše:
25.12. v 9.15 mše
25.12. od 14 do 15 hod. otevřený kostel (Betlém)
29.12. neděle „Sv. rodiny“, mše v 9.15
31.12 poděkování za rok, mše v 18.00
1.1. mše v 9.15

****************************************************************************************
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Celoroční projekt TADY JSME DOMA

„Tady jsme doma.“ Prostřednictvím něj
chceme

je obklopuje
posilovat v žácích kladný vztah k místu, kde

věci.

Jmenovitě

Jardovi

Kurečkovi,

který

(od materiálu po dozor), Katce a Simči
Blahetovým

za

pomoc

při

realizaci

halloweenského pochodu, a v neposlední
neposlední řadě
také všem rodičům, kteří zajistili strašidelné

vyrůstají
•

zapojili do činnosti školy a pomohli tak dobré

připravil pro starší děti výrobu ptačích krmítek

nabídnout žákům takové činnosti, které jim
umožní identifikovat se s prostředím, které

•

Na tomto místě bych chtěla poděkovat
lidem, kteří se nějakým způsobem
způsobem aktivně

V září jsme nastartovaly celoroční projekt

•

Poděkování

učit se vzájemné spolupráci a také respektu

převleky, ale také výborné moučníky. Z našeho

a úctě; úctě nejen k lidem, ale také jejich

pohledu byla akce výborná. Příští rok určitě

práci.

zopakujeme.
Děkuji také manželům Gregorovým a

Zejména poslední zmíněný bod považujeme
za velmi důležitý. Mnohdy je zarážející, jak

firmě

MALBEL,

s.r.o.,

Studénka,

chladné a lhostejné děti dokážou být. K sobě

finanční dary, díky kterým jsme mohli

navzájem, k dospělým, k lidským výtvorům.

dofinancovat

Neváží si nikoho a ničeho. Nemají zábrany,

projektoru k interaktivní tabuli.

opravu

za

porouchaného

neznají hranice. Snažíme se je motivovat;

Sběr

žádoucí projevy chování vyzdvihujeme, na

PAPÍR

nežádoucí neustále upozorňujeme. Bohužel,

Pokračujeme ve sběru papíru. Prosíme Vás,

některé děti, sotva opustí budovu školy,

máte-li doma staré noviny, časopisy, knihy,

zapomenou, že je slušné pozdravit, že není

krabice, přivezte nám do školy.

přijatelné házet na zem odpadky, některé
užívají výrazy, za které by se nemusel
stydět

lecjaký

dlaždič

(omluva

všem

slušným dlaždičům☺).

VRŠKY OD PET LAHVÍ

Nově jsme začali sbírat také vršky. Vloni
jsme sbírali pro nemocnou holčičku, letos
sbíráme pro sebe. Svozy jsou plánovány na

Apeluji tedy tímto na Vás, rodičové a

leden a červen.

slušnému
u
prarodičové, učme děti společně slušném

Sbíráme ve škole i ve školce. Děkujeme.

chování, nezatěžujme je starostmi nás
dospělých a dopřejme jim být ještě nějakou
dobu dětmi.
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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Termín zápisu do prvního ročníku byl

V KOSTELE SPOJENÁ

stanoven na čtvrtek 30. ledna 2013.

S JARMARKEM

Pro zákonné zástupce – na webovkách

Letos poprvé bude naše

školy v sekci Mateřská škola – dokumenty –

vánoční

je k dispozici materiál MŠMT Desatero pro

v kostele, jako součást

rodiče dětí předškolního věku. Jedná se o

adventního koncertu – v neděli 15. 12. Díky

přehled základních dovedností,
dovedností, které má

panu

dítě mít před vstupem do základní školy.

vystoupení umožnil a také za to, že souhlasil

Od

druhého

pololetí

faráři

Sudorovi

za

besídka

to,

že

nám

plánujeme

s jarmarkem. Touto cestou jsem Vás chtěla

prohloubit spolupráci Mgr. Rozsypalové a

poprosit – máte-li zbytky vlny, šišky či

vedoucí učitelky Lužové zaměřenou na

sušené ovoce, doneste je do školní družiny,

budoucí

Prostřednictvím

nejlépe do pátku 6. 12. Paní vychovatelka

vzájemných návštěv dostanou příležitost

vše použije k výrobě vánočních ozdob a

seznámit se s požadavky ještě před vstupem

dekorací. Všichni jste pak srdečně zváni

do školy a adaptace na nové prostředí pak

nejen na jarmark, který bude od 18 hodin,

pro ně nebude takovou zátěží. Doufám, že se

ale také na naše vystoupení, které pilně

spolupráce

nacvičujeme od poloviny listopadu, a které

prvňáčky.

osvědčí

a

stane

se

tak

samozřejmou součástí předškolní přípravy
dětí v naší mateřské škole.

začne o půl hodiny později, tedy v 18:30..
Lucie Kozelská, ředitelka

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

Obec Kujavy srdečně zve všechny děti,
rodiče a prarodiče na
Mikulášský program
6. prosince 2013 v 16.00 h
v Obecním sále v Kujavách
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SPCCH
PCCH Kujavy
První podzimní mrazík nelenil a květinové zahrádky nám zpustošil. Poťouchle se usmíval, jak s úklidem nám zabrat
dal. Zas až tak to nevadí, zima odpočinek nahradí.
Vánoce jsou nadosah, naše peněženky už mají strach. Mikuláš jede, Ježíšek přiletí, co bychom neudělali pro vnoučátka
i děti. Svátky vánoční v klidu prožijeme a Silvestra s Novým rokem přiměřeně zapijeme. Od prvního ledna jedeme
zase dál, po cestě kterou nám život přichystal. Než tak však učiníme, svou činnost za poslední čtvrtletí roku 2013
zhodnotíme.
Podzimní návštěva ostravského Divadla Jiřího Myrona na představení „Donaha“ bylo veselým zážitkem, protože jsme
uviděli to, co jsme v divadle ještě v životě neviděli.
Následoval zájezd do Boskovic, kde jsme si prohlédli boskovický zámek s výstavkou kostýmů herců z filmových
natáčení známých českých pohádek. Byla možnost procházky lesoparku u zámku nebo prohlídkou města.
Na zpáteční cestě domů byla zastávka v Lošticích, jenž jsou známé výrobou tvarůžků. Navštívili jsme tamní cukrárnu,
kde mají zákusky sladké, i slané při jejich výrobě je použito loštických tvarůžků. Tyto tvarůžkové zákusky mají lákavý
vzhled, což jsme ohodnotili i koupili a ochutnali. Co k tomu dodat? Zašli jsme, viděli jsme a zkusili jsme.
Okresní výbor SPCCH zajistil dvoudenní ozdravný pobyt v Beskydech, který se uskutečnil v druhé polovině října.
Chceme poděkovat paní starostce a členům zastupitelstva obce, za uspořádání společného setkání jubilantů letošního
roku. Připravili pro nás příjemné posezení, pokecání a také pohoštění s kytičkou a dárkem, za což jim, jménem všech
zúčastněných, ještě jednou moc děkujeme.
Životní jubileum oslavili:
65 let – Jaroslav Blaheta a Jiřina Bělíčková
70 let – Libuše Pavlová
85 let – Věra Wilčková
Rozloučili jsme se s Libuší Bagárovou.
Dále pokračuji v listování kronikou SPCCH a zastavím se v roce 1981, který vám pár řádky připomenu.
V březnu tohoto roku se uskutečnila výroční členská schůze spojená s oslavou MDŽ.
Byla uspořádána přednáška na téma „Významné osobnosti našeho kraje“. Těšila se velkému zájmu a měla vysokou
úroveň.
Putováním po vlastech českých jsme navštívili propast Macochu, kde nám řeka Punkva umožnila projížďku na
lodičkách a dala nahlédnout do krásy svých jeskyní. Byly navštíveny pamětihodnosti města Brna, nový skanzen ve
Strážnici a zakončeno návštěvou vinného sklípku v Petrově.
Dalším zájezdem byla Flora Olomouc a Javoříčko. U pomníku jsme uctili památku umučených obětí z Javoříčka.
Při zvelebování životního prostředí bylo odpracováno 630 hod a v akci „Z“ 120 hod. Devět našich členek odpracovalo
2 197 hod na obdělání 12 ha řepy.
Do organizace byli přijati noví členové: Josef Štekl, Margita Rolincová, Anna Bulavová, Bohumila Hložková a Marie
Blahetová.
Významného životního jubilea se dožili a oslavili: Marie Franková, Václav Kopecký a Adolf Bártek, jemuž bylo k 70tinám předáno „České uznání ZO“ za jeho dlouholetou práci ve funkci předsedy.
Navždy nás opustila Liduška Richterová. Vzpomeňme.
Mnoho zdraví, lásky a spokojenosti nejen o Vánocích, ale v celém novém roce 2014 přeje všem spoluobčanům výbor
SPCCH v Kujavách.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová

6

SDH Kujavy
V neděli 4.8.2013 večer a v noci zasahovala JSDH u požáru střechy statku pana Pokludy v naší obci, v současnosti
nevyužívaného. Hasičské sbory dostaly oheň pod kontrolu během 40 minut, hodinu a půl jim zabralo dohašování
zvenku i zevnitř s rozebíráním střešní konstrukce. Potvrzena je předběžná škoda na střeše 400 tisíc korun, naši hasiči
byli na místě nejrychleji a svým rychlým zásahem přispěli k uchránění majetku za 1,5 milionu korun.

Neuběhly ani 4 dny a nad Fulnekem hořelo 40 hektarů pole, strniště, lesa a luk. Požár likvidovalo 10
jednotek hasičů, mezi nimi znovu nechyběla naše jednotka. Zprvu požár menšího rozsahu se díky větru
velmi rychle rozšířil téměř na celé pole s ječmenem. Celková škoda byla vyčíslena na 530 tisíc Kč, příčinou
vzniku požáru byla technická závada – zřejmě kontakt odjíždějícího kombajnu s kamenem.
Největší událostí, kterou se náš sbor pyšní je pořádání letos premiérově denní i noční soutěže v jeden den. Tvrdá
práce nejaktivnějších členů se snad podepsala na špičkovém zázemí a téměř bezproblémovým průběhem
soutěže, kterou jistě nestranní diváci ocenili. Velké díky v tomto směru patří paní starostce Petře Vojkůvkové,
která nám ochotně zajistila vše, co jsme k pořádání tak náročné akce potřebovali. Vstřícný postoj TJ Sokol za
poskytnutí areálu kvitujeme rovněž.

V letošním roce jsme reprezentovali naši obec na 40 soutěžích, což je nejvíce účastí za posledních 7 let.
V Novojičínské lize jsme po blamážích v Tísku a na domácí půdě dokázali vybojovat důstojné 4. místo z 16
družstev. Nelze tedy hovořit v žádném případě o neúspěchu, i když namlsaní fanoušci možná čekali více. Za
mnohem větší faux pax se dá považovat až 2. místo v okrsku. Jako velcí favorité jsme roli absolutně
nezvládli a do příštího roku tento dluh hodláme napravit. Pro milovníky statistik níže přikládám výmluvnou
tabulku našeho účinkování.
Výsledky soutěží za rok 2013
čas

p.č.

datum

1

4.5.

místo

2

11.5.

28,64

3

11.5.

13:00 Závišice

16,15

4

11.5.

21:00 Bravinné

N

5

18.5.

21:00 Tísek

6

24.5.

21:30 Odry

7

8.6.

13:30 Jakubčovice

8

8.6.

21:30 Větřkovice

13:00 Bílovec
9:00 Okrsek Fulnek

1 terč

2 terč

umístění

čas

p.č.

datum

8. místo

26

16.8.

21:30 Výškovice

-

3. místo

27

17.8.

P: 14,99

10. místo

28

17.8.

N

N

29

N

N

N

N

N

14,36

16,44

-

místo

1 terč

2 terč

umístění

16,00

L: 15,25

9. místo

10:00 Mankovice

14,17

L: 14,05

1. místo

13:30 Bravinné

15,54

P: 14,78

4. místo

17.8.

14:00 Pustějov

15,27

-

1. místo

30

24.8.

13:30 Tošovice

14,94

L: 14,61

5. místo

N

31

31.8.

13:00 Jerlochovice

16,49

-

5. místo

L: 13,38

3. místo

32

7.9.

13:30 Hukovice

15,99

P: 15,97

2. místo

N

N

N

33

8.9.

10:00 Čechy

17,07

L: 15,19

12. místo

9

15.6.

13:30 Libhošť

14,95

L: 14,68

8. místo

34

8.9.

13:00 Kopřivnice

16,15

P: 15,11

6. místo

10

16.6.

10:00 Výškovice

14,90

L: 14,70

6. místo

35

14.9.

13:30 Odry

17,92

-

7. místo

11

16.6.

13:30 Bernartice n/O.

19,60

L: 17,14

9. místo

36

21.9.

10:00 Spálov

15,15

L: 15,13

1. místo

12

29.6.

14:00 Mniší

16,16

L: 14,91

12. místo

37

21.9.

13:30 Lubina II.

16,54

L: 16,14

9. místo

13

5.7.

13:30 Lukavec

N

N

N

38

28.9.

9:00 Slatina

N

N

N

14

6.7.

13:00 Vlkovice

14,33

L: 14,30

1. místo

39

28.9.

12:00 Vrchy

27,46

P:27,42

1. místo

15

7.7.

10:00 Trojanovice

15,87

P: 15,23

9. místo

40

5.10.

9:00 October cup

N

N

N

16

12.7.

16:00 Partutovice

18,72

-

1. místo

41

7.12.

9:30 Lukavec

17

12.7.

21:30 Stachovice

14,85

P: 14,57

3. místo

Novojičínská liga

140 bodů

4. místo

18

13.7.

14:00 Jílovec

15,60

P: 14,79

1. místo

Okrskové soutěže

20 bodů

2. místo

19

20.7.

10:00 V. Albrechtice

15,71

L: 14,90

1. místo

8x 1. místo

20

27.7.

14:00 Studénka nádr.

15,02

P: 14,77

4. místo

3x 2. místo

21

27.7.

15:00 Véska

15,70

-

2. místo

22

3.8.

14:00 Tísek

N

N

N

23

4.8.

14:00 Jičina

18,62

-

2. místo

24

10.8.

15:00 Kujavy

30,27

P: 29,83

30. místo

25

10.8.

21:00 Kujavy

16,01

L: 15,43

7. místo

SDH
KUJAVY
"A"tým

3x 3. místo
Několik NEJ:
Sestřik

Jakubčovice

13,38

Čas

Mankovice

14,17

Ligový čas

Vlkovice

14,33

Závěrem dovolte, abych Vás za celý náš sbor pozval na tradiční Hasičský bál, který se uskuteční 15.2.2014
v obecním sále. Těšit se můžete na kapelu Dušana Pospěcha, dostatek luxusního alkoholu pro všechny,
drobné občerstvení a bohatou tombolu. Vážíme si Vaši důvěry, jenž nám každým rokem vyjadřujete stále
v hojnějším počtu a těšíme se na příjemně strávený večer i v následujících letech.
Příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho pohody v novém roce přeje za SDH Kujavy – Martin Mrázek.
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SOKOL KUJAVY
Poslední zápasy mužstva mužů Sokolu Kujavy:
Kujavy- Děrné 0:1
Kujavy-Vražné 0:0
Heřmanice - Kujavy 2:6
Kujavy-Pustějov 0:4
Hladké Životice-Kujavy 5:0
Kujavy-Bravinné 3:3
Stachovice- Kujavy
4:1
Tabulka
1. Hladké Životice 6
2. Bravinné
6
3. Pustějov
6
4. Vražné
6
5. Děrné
6
6. Stachovice
6
7. Kujavy
6
8. Bernartice n.O. 6
9. Mankovice
6
6
10. Heřmanice

OS C
5 0
4 2
4 0
3 1
3 1
3 0
2 2
1 2
0 1
0 1

Okresní soutěž sk. "B" - starší přípravka
Zápasy v týdnu od 14.9.2013 do 20.10.2013
2:7
2.kolo
Jakubčovice - Kujavy
Kujavy - Tísek
3:0
Kujavy - Pustějov
11:9
Tabulka OS B sp

muži
1 20:7
0 21:5
2 18:10
2 18:7
2 6:7
3 18:14
2 14:11
3 10:24
5 9:23
5 6:32

15
14
12
10
10
9
8
5
1
1

(6)
(5)
(3)
(1)
(1)
(0)
(-1)
(-4)
(-8)
(-8)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kujavy
Jeseník n.O.
Pustějov
Jakubčovice
Tísek
Suchdol n.O.

9
9
9
8
8
9

8
7
5
4
1
1

0
0
0
0
0
0

1
2
4
4
7
8

67:23
94:36
75:58
45:44
22:75
28:96

24 (12)
21 (6)
15 (3)
12 (3)
3 (-9)
3 (-12)

Výroční schůze Sokolu Kujavy se koná 26.ledna
2014. Zapište si toto datum a čekáme 100%
účast.Je to povinností každého člena.
Za Sokol Kujavy Dominik Gontkovič

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

Vítání občánků
V sobotu 23.11.2013 bylo mezi občany Kujav přivítáno 7 dětí:
Veronika Rosová
Agátka Ďurišová
Matyáš Jurášek
Adélka Mrázková
Martinka Klevarová
Radek Fojtík
Terezka Bereczová
******************************************************************************************

Jubilanti 2013
60 let
Fišer Jan
Šlosar Antonín
Návratová Soňa
Savrda Newman Jerry
Valošek Petr
65 let
Blaheta Jaroslav
Gebauer Oldřich
Hiklová Anna
Bělíčková Jiřína
Malíková Drahomíra
Vahala Jaroslav

70 let
Pavlová Libuše
Kučerová Erika
Müller Erich
Liška František
Nad 80 let
Šimečka Milan
Tvardková Libuše
Pospišilová Věra
Jurášková Zdenka
Demel Vilém
Rozsypal Jiljí

Dejová Ludmila
Dragounová Evženie
Mrázek Jaroslav
Golková Zdenka
Wilčková Věra
Weiss Ferdinand
Poláčková Erika
Trčka Josef
Kempová Marie
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Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad
v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například
adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou
zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích
drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily,
v každém případě bychom měli dodržovat určitá pravidla
bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na adventním
věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je
pouze jako dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky
byly upevněny v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo,
že v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okolní
ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci
se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být
nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a
závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do
prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců
při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich
výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“
nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet
od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku
by mělo být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí.
K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace
s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou.
V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích
zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní
a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám mladším
18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací
kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
- pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a navíc
výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky,
dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu
důchodců atd.
- při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače
ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
- pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je
třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití různé
podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby,
nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, které jsou
spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami na lidských životech a materiálními škodami
dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost
svou i svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín
***************************************************************************************
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Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2014 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat
s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám
nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního
díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a
dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Eliška Mrázková
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Kujavy

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Informace o činnosti Charity Odry
a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
tel.: 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz
web: http://odry.charita.cz
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ADVENTNÍ
KONCERT
Neděle 15. 12. 2013
Kostel sv. Michala

Program:
• JARMARK ZŠ (18h )
• VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY ZŠ (18:30)
• KEEP SMILING GOSPEL ORLOVÁ (19h)
Všichni jste srdečně zváni.
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