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Vážení občané,
komplikovaly sítě vedoucí vedle budovy. Mezitím
ale byla vyhlášena poslední výzva určená na
zateplení a výměnu otvorových výplní a my se
rozhodli této šance využít, jelikož podle současných
prognóz již tyto akce nebudou podporovány.
Sociální zařízení budeme muset realizovat jiným
způsobem, protože udržitelnost projektu je několik
let.

s koncem prázdnin a začátkem nového školního roku
vychází i další číslo zpravodaje, ve kterém bych Vás
chtěla seznámit, co nás v nejbližší době čeká.
V letošním roce jsme podali celkem tři žádosti o
dotace. První z nich se týká Varovného
protipovodňového systému. Pro získání této dotace
jsme se spojili s dalšími 5 obcemi – Albrechtičky,
Mošnov, Petřvald, Skotnice a Trnávka. V rámci této
dotace dojde k instalaci bezdrátového rozhlasu,
hladinoměru, srážkoměru a bude vypracován
digitální povodňový plán. Dotaci jsme získali, ale
jedná se o zakázku nadlimitní, kde výběrové řízení
potrvá do konce letošního roku. Realizace proběhne
na jaře příštího roku.

Dále probíhají práce na opravě hřbitovní zdi.
Z důvodu vzrostlých stromů na pravé části hřbitova
musel být přizván i malý bagr, který odstranil kořeny
těchto stromů, odhrnul návozy hlíny u hřbitovní zdi
a vytahal staré rámy, které bránily umístění nových
hrobů. Oprava hřbitovní zdi bude ukončena v úrovni
kostela, poté bude pravá strana vyklizena a srovnána.
V průběhu měsíce srpna nešlo pracovníky skoro
vidět. Již několik let nevyhovovaly cestičky na
zahradě mateřské školky bezpečnosti. Termín
odstranění těchto závad byl stanoven na září
letošního roku, a proto jsme nakoupili 360 m2
zámkové dlažby, několik tun štěrku a pracovníci
spolu s panem Zajíčkem se dali do díla. Položit
dlažbu se jim povedlo za 14 dní, a proto bych jim
opět chtěla poděkovat, jelikož bez jejich píle a sil by
se nám těžko tyto práce dařilo provést. Opět musím
zdůraznit, že kdybychom tyto práce zadali firmám a
pracovníci by pouze prováděli údržbu obce, bylo by
vše finančně náročnější. Ušetřené peníze použijeme
na další rozvoj obce. Stále je kam investovat.

Další dvě žádosti o dotaci byly podány na:
- Snížení energetické náročnosti budovy hasičské
zbrojnice, což spočívá ve výměně zbývajících
starších oken, výměně vrat a dveří a zateplení
budovy.
- Snížení energetické náročnosti budovy obecního
sálu a výměny zdroje vytápění – v rámci této dotace
budou vyměněny zbývající starší okna, dveře,
budova bude zateplena a plynové kotle budou
vyměněny za plynové tepelné čerpadlo.
U obou žádostí nás komise v prvním kole zařadila do
zásobníku. Na naši žádost jsme byli ze zásobníku
přesunuti do schválených projektů a realizaci již nic
nebrání. V současné době na úřední desce visí výzvy
k podání nabídky. Realizace prací se předpokládá
v měsících září - říjen.
Tímto bych chtěla požádat všechny o shovívavost,
jelikož z důvodu prací bude omezen a dočasně i
uzavřen obecní sál, a s tím spojený provoz knihovny,
cvičení žen, tělocvik i družinka dětí.
Původně jsme plánovali přístavbu sociálního
zařízení k budově obecního sálu, kterou nám

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na veřejné zasedání
zastupitelstva, které se bude konat dne 18.9.2014 od
16h v obecním sále.
Přeji Vám krásný slunečný podzim, školním dětem
úspěšný školní rok a školkovým dětem příjemný
pobyt v mateřské škole.
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USNESENÍ
na 18. zasedání konaném dne 19.06.2014 v obecním sále v Kujavách
vypracování projektové dokumentace, stavebního
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
povolení, technického a autorského dozoru
1. Ověřovatele zápisu.
stavebníka, administraci žádosti o dotaci na budovu
2. Program jednání.
obecního sálu (výměna oken, zateplení, výměna
3. Účetní závěrku Obce Kujavy za rok 2013. Účetní
závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2013, výkaz zisku
zdroje vytápění včetně vnitřních rozvodů) v celkové
a ztráty k 31.12.2013, přílohu k 31.12.2013, roční
výši 181 500,- Kč a pověřuje starostku podpisem
zprávu o provedení finanční kontroly za rok 2013,
této smlouvy.
inventarizační zprávu za rok 2013 a zprávu o
11. Příkazní smlouvu č. 03-14-48 uzavřenou
přezkoumání hospodaření za rok 2013.
s firmou Energy Benefit Centre o.p.s. Praha na
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky dle
zajištění procesu výběrového řízení na akci snížení
prezenční listiny 18. zasedání.
energetické náročnosti objektu obecního sálu včetně
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní
výměny zdroje vytápění v celkové výši 66 550,- Kč
závěrka za rok 2013 Obce Kujavy, 742 44 Kujavy
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
86, IČ 67340474 poskytuje v rozsahu skutečností
12. Příkazní smlouvu č. 04-14-171 uzavřenou
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
s firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha na
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
zajištění projektové dokumentace, stavebního
situace obce Kujavy. Zastupitelstvo obce v průběhu
povolení, technický a autorský dozor stavebníka,
administraci žádosti o dotaci na budovu hasičské
celého roku, prostřednictvím správně prováděné
předběžné a průběžné finanční kontroly, efektivně
zbrojnice (zateplení a výměna oken) v celkové výši
posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření,
111 925,- Kč a pověřuje starostku podpisem této
které mohly v průběhu roku účetní jednotku
smlouvy.
ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů, které by
13. Příkazní smlouvu č.03-14-47 uzavřenou s firmou
vedly k neschválení účetní závěrky.
Energy Benefit Centre o.p.s. Praha na zajištění
4. Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o
procesu výběrového řízení a akci snížení energetické
výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce –
náročnosti objektu hasičské zbrojnice v celkové výši
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
36 300,- Kč a pověřuje starostku podpisem této
to bez výhrad dle par. 17 odst. 7 písm. a) zákona č.
smlouvy.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
14. Aktualizovaný seznam členů JSDH Kujavy pro
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
rok 2014.
5. VI. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 6
15. Záměr pronájmu/pachtu pozemků vedených na
Navýšení příjmů o 100 000,- Kč na celkovou částku
LV 10001:
6 903 610,- Kč
orná půda p.č. 1311 o výměře 1911 m2, p.č. 1326 o
Navýšení výdajů o 300 000,- Kč na celkovou částku
výměře 10398 m2, p.č. 1520 o výměře 107695 m2,
7 979 110,- Kč
p.č. 1535 o výměře 19598 m2, p.č. 1550 o výměře
Navýšení financování o 200 000,-Kč na celkovou
8531 m2, p.č. 1561 o výměře 4422 m2, p.č. 1570 o
částku 1 075 500,- Kč
výměře 34483 m2, p.č.1575 o výměře 36841 m2, p.č.
6. Vyřazení majetku Základní školy a Mateřské
1584 o výměře 1249 m2, p.č.1586 o výměře 20429
školy Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
m2, p.č. 1694 o výměře 18464 m2, p.č. 1695 o
organizace ve výši 9 858,- Kč.
výměře 2874 m2, trvalý travní porost p.č. 1400 o
7. Příspěvek Světlaně Markové pokladní sdružení
výměře 2798 m2 a p.č. 451/12 o výměře 2885 m2
hasičů okrsek Fulnek ve výši 1 500,- Kč na nákup
pozemků na LV 478:
pohárů na hasičskou soutěž a pověřuje starostku
½ výměry pozemků: p.č. 1710 trvalý travní porost o
podpisem smlouvy.
výměře 165 m2, p.č. 1719 trvalý travní porost o
8. Aktualizaci č. 5 Směrnice č. 3/2010 o účtování a
výměře 32 m2 a p.č. 1746 orná půda o výměře 937
oceňování dlouhodobého majetku a zásob.
m2 .
9. Vstup Obce Kujavy do Svazu měst a obcí České
Minimální cena za pronájem/pacht je 1 400,- Kč /
republiky
10 000 m2 / rok. Zájemce v žádosti uvede záměr,
k jakému účelu bude pozemky užívat a nabídku
10. Příkazní smlouvu č. 04-14-172 uzavřenou s
firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha na zajištění
nájemného. Nabídky v zalepené obálce označené
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27. Ponechání částky týkající se ostatní dopravní
obslužnosti okresu Nový Jičín na účtu sdružených
prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na
rok 2014.
28. Záměr prodeje pozemku p.č. 170/5 o předběžné
výměře 1803 m3, který vznikne rozdělením parcely
č. 170/1 o celkové výměře 3432 m2.

„pronájem/propachtování pozemků od 1.10.2014“
budou doručeny na Obecní úřad Kujavy nejpozději
do 23.7.2014 do 12 hodin.
16. Komisi pro hodnocení nabídek pronájmu /
pachtu zemědělských pozemků ve složení Jiří
Zajíček, Zdeněk Pavlík, Ivana Krejčířová a
náhradníka Petru Mrovcovou.
17. Záměr pronájmu/pachtu pozemku p.č. 480/4 o
výměře 2756 m2, který vznikne rozdělením parcely
480/1 o celkové výměře 4986 m2.
18. Záměr směny pozemku p.č. 1077/6 o výměře
199 m2, který vznikne rozdělením p.č. 1077/3 o
celkové výměře 3 170 m2.
19. Záměr prodeje pozemku p.č.1077/4 o výměře
253 m2, který vznikne rozdělením parcely č. 1077/1
o celkové výměře 11578 m2.
20. Prodej pozemku p.č. 1349 trvalý travní porost o
výměře 1306 m2 a p.č. 1351 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 3234 m2 za stanovenou celkovou
cenu 181 600,- Kč panu Ing. Jiřímu Matušovi,
Příbor.
21. Nákup pozemku p.č. 1503 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 3506 m2 za cenu 140 240,- Kč od
Ing. Jiřího Matuše, Příbor.
22. Zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku
p.č. 1351 a p.č. 1329.
23. Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1349
trvalý travní porost o výměře 1306 m2 a p.č. 1351
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3234 m2 za
stanovenou celkovou cenu 181 600,- Kč, nákup
pozemku p.č. 1503 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 3506 m2 za cenu 140 240,- Kč a zřízení
služebnosti inženýrských sítí na pozemku p.č. 1351 a
p.č. 1329 uzavřenou s panem Ing. Jiřímu Matušem,
Příbor a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
24. Přijetí daru od Ing. Jiřího Matuše ve výši
100 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.
25. Hospodaření s rozpočtem k 31.5.2014.
26. Změnu Přílohy č.1 k organizačnímu řádu
Obecního úřadu Kujavy od 1.7.2014.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. V. úpravu rozpočtu rozp. opatření č. 5 roku 2014
Navýšení příjmů o 122 510,- Kč na celkovou částku
6 803 610,- Kč
Navýšení výdajů o 122 510,- Kč na celkovou částku
7 679 110,- Kč
Financování nezměněno 875 500,- Kč
2. Zápis o výsledku kontroly finančního výboru č.
1/2014 ze dne 10.6.2014.
3. Zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru č.
1/2014 ze dne 12.06.2014.
4. Protokol o výsledku kontroly obce za 2. pololetí
2013.
5. Protokol o výsledku kontroly Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za 2. pololetí 2013.
6. Nezávazný příslib bankovního úvěru ve výši
3 000 000,- Kč, který bude určen na financování
projektu Snížení energetické náročnosti objektu
obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje
vytápění.
7. Nezávazný příslib bankovního úvěru ve výši
2 000 000,- Kč, který bude určen na financování
projektu Snížení energetické náročnosti objektu
hasičské zbojnice v obci Kujavy.
8. Usnesení valné hromady firmy ASOMPO a.s.,
kterým rozhodla o zaknihování akcií ASOMPO a.s.
9. Uzavření smlouvy o obstarávání koupě nebo
prodeje cenných papírů s Komerční bankou a.s.
Praha.

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

Velkoobjemové kontejnery
Připomínáme přistavení velkoobjemových kontejnerů, které budou opět umístěny
u moštárny:

v sobotu 8.11.2014 od 7 – 11 hod.
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Informace pro občany

Žádáme občany, kteří nesplnili povinnost danou v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2013 o místních
poplatcích a zapomněli uhradit do 31.3. poplatek za psa, a povinnost danou v Obecně závazné vyhlášce č.
3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a zapomněli uhradit do 31.5. poplatek za odpad, aby tak učinili co
nejdříve.
****************************************************************************************

Běh jíloveckým lesem
V sobotu dne 14.6.2014 uspořádala ZŠ a MŠ Kujavy ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Niva Kujavy
dopolední akci „Běh jíloveckým lesem“. Doprava byla zajištěna hasičským autem. Děti běžely po
jednotlivcích a na trase bylo připraveno celkem 9 soutěží – nejdříve měli uhodnout tři zvířátka, poté je čekala
střelba, lano, hod granátem, lukostřelba, poznávání stromů podle větviček, hod na plechovky, házení kroužků
a házení míčků na jelena. Hodnocení dětí bylo rozděleno na čtyři kategorie:
1. kategorie 1. a 2. třída
1. místo Jan Číž
2. místo Patricie Vojkůvková
3. místo Václav Bajgar

3. kategorie 4. a 5. třída
1. místo Martin Blaheta
2. místo Alena Beránková
3. Viktor Berka

2. kategorie 3. třída
1 místo Karolína Pavlíková
2. místo Vlastík Klein
3. místo Veronika Gebauerová

4. kategorie mateřská škola
1. místo Eliška Bajgarová
2. místo Nikol Vojkůvková
3. místo Šimon a Michal Gebauerovi

Některé děti byly doprovázeny rodiči, kteří se nechtěli nechat dětmi zahanbit a tak se 17 dospělých vydalo na
trať. Jelikož všichni to brali jako legraci, bylo příjemné zpestření pro všechny zúčastněné a pokud se tato akce
bude opakovat, doporučuji všem se jí zúčastnit. Zažijete spoustu legrace a úplně se odreagujete.
****************************************************************************************

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KUJAVY
Ve dnech 23. a 24. srpna 2014 se v naší obci konala sbírka určená na opravu kostela sv. Michala a celková
vybraná částka činí 61 tis. Kč. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli na tuto veřejnou sbírku.
Jelikož veřejná sbírka na opravu střechy probíhá i nadále, můžete v rámci svých možností přispívat i nadále
prostřednictvím transparentního účtu vedeného u FIO banky č. 2000370799.
Bližší informace o průběhu oprav můžete získat na http://rkf-kujavy.webnode.cz/oprava-strechy/ .
Dále bych Vás chtěl pozvat na Poutní slavnost k sv. Michalu, která se bude konat v neděli 28.9.2014, mše
bude v 10:30 hod.
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formě spolupráce s kýmkoliv, ať už se jedná o
spolek či jednotlivce.
Vítáme každý realizovatelný nápad, stejně jako
bychom uvítali pomoc ve formě ať už finančního
nebo věcného daru, byť sebedrobnějšího.
Děkujeme touto cestou MS NIVA Kujavy,
konkrétně panu Matušíkovi a panu Satrapovi
za vynikající akci – Běh jíloveckým lesem,
která proběhla v červnu tohoto roku.
Bezchybná organizace, super počasí, jen
škoda, že to ocenila jen hrstka lidí. Mnozí
z nich si dokonce troufli absolvovat tutéž trasu
jako jejich ratolesti a zrodila se myšlenka
realizovat to příště i v kategorii dospělých. Už
se těšíme a jsme zvědaví, jestli se podaří
obhájit prvenství naší paní vychovatelce Lence
Šimečkové!
ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pokračujeme v projektu Školička nanečisto, který
je zaměřený na předškolní děti a jejich přípravu
na vstup do první třídy. I v tomto roce se bude
s dětmi systematicky pracovat, od druhého
pololetí bude příprava probíhat také v prostorách
školy. Doufáme, že se nám podaří poučit se
z chyb a projekt bude ku prospěchu všem
zúčastněným stranám.
Přes veškerou naši snahu se neustále dovídáme o
nespokojenosti, která údajně ze strany rodičů
vládne. Dotazníky rozdané v měsíci červnu toto
přímo nepotvrdily (návratnost však činila 65 %).
Ocenili bychom tedy, kdyby se v případě
jakéhokoliv problému či nejasnosti ten, jehož se
věc přímo týká, obrátil ať už na učitelku/vedoucí
učitelku nebo ředitelku a s klidnou hlavou a bez
emocí spolu celou věc probrali. Nechceme nic
bagatelizovat, ale ani věcem přikládat větší
význam, než opravdu mají. Nechceme, aby děti
odcházely do jiných škol. Vycházíme rodičům
vstříc, snažíme se dělat vše pro to, aby se tomu
nedělo, nicméně pořád je to v konečném výsledku
pouze a jen na nich, kam své dítě umístí. Apeluji
tímto na Vás, vážení rodiče, buďte soudní. Každý
problém má řešení, jen je třeba se na něj pokusit
podívat i očima druhé strany. Nejen tvrdošíjně
hájit svou pravdu a bránit se kompromisu.
Takovýto způsob komunikace nás daleko
neposune. Naopak.
Pevně věříme, že se nám podaří najít společnou
řeč a do nového školního roku vkročíme tou
správnou nohou.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Lucie Kozelská

ZŠ a MŠ informuje:
Je po prázdninách. Babičky, dědečkové, rodičové,
všechny paní učitelky a deset dětí křičí HURÁ,
zbytek při zaslechnutí slova ŠKOLA obrací oči
v sloup a sune se k zemi.
Mezi ty natěšené, doufáme, patří naši noví
prvňáčci, kterým 1. září začne nová životní etapa.
Paní učitelka Rozsypalová už netrpělivě vyhlíží
Elišku Bajgarovou, Adama Ďuriše, Rostíka
Janíčka, Štěpána Kleina, Rudíka Skupina,
Simonku Svačinovou a Nikol Vojkůvkovou, jak
jinak než s otevřenou náručí. Ve škole na ně bude
čekat, kromě paní učitelky, také balíček se
školními pomůckami, na který jim přispěla jejich
obec. Děkujeme.
Popřejme jim tedy, aby první rok s přehledem
zvládli, rodičům, aby se obrnili trpělivostí a
vytvořili si zdravý nadhled, protože i je, nejsou-li
v tomto zběhlí, čeká perný rok. Ačkoliv, i těm
zběhlým se mohou objevit mžitky před očima, jó
ty děti ☺
Organizační věci se rodiče dozví prvního září,
případně v průběhu prvních dní (platby za sešity,
pomůcky apod.) obvyklou formou.
ČINNOST ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE
2014/15
V tomto školním roce se pokusíme navázat na to,
co jsme započali vloni. Co se týče akcí, nabízíme
přehled těch, které se osvědčily a u kterých
bychom rádi zůstali:
• Podzim – pokračování v projektu Tady jsme
doma, poznávání nejbližšího okolí, zapojení
se do akce 72 hodin (být prospěšný místu, kde
žijeme), Halloweenský pochod broučků a
bludiček, drakiáda, tvorba betlémů na výstavu
• Zima – vánoční koncert v kostele sv. Michala,
spojený s tradičním jarmarkem, společné
rozsvěcování vánočního stromu, Maškarní
ples
• Jaro – Noc s Andersenem, velikonoční dílny,
Čarodějnice, 2. ročník Běhu jíloveckým
lesem…
Mnoho akcí ponecháme ve spolupráci ZŠ a MŠ.
Z mimoškolních aktivit pokračuje činnost
sborečku a rýsuje se nám spolupráce s místním
mysliveckým sdružením.
Byli bychom moc rádi, kdyby se nám podařilo do
pořádání výše zmíněných akci vtáhnout více
zástupců z řad rodičů, potažmo celé veřejnosti.
Jsme tady pro všechny, nebráníme se jakékoliv
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SPCCH Kujavy
Ze strnišť už vítr pofukuje, naše zahrádky škodolibě pozoruje. Sklízíme a likvidujeme, snad tu
zimu nějak přežijeme. Brambory jsou vykopány, okurky vytrhány, rajčata na červeno
dobarvíme a petržel s mrkví brzy uskladníme.
Sluníčko nesvítí, jak by mělo, asi na to, že je ještě jaksi léto zapomělo. Podzim se nám
připomíná, že už bude brzy zima. Stále deště a to chladno, bez svetrů chodit není radno.
Teď se trošku ohlédneme, uplynulé události probereme a vám malinko připomeneme:
Výbor SPCCH uspořádal 8. srpna zájezd na výstavu ve Věžkách s návštěvou lázeňského
města Luhačovice. Počasí účastníkům přálo, proto bylo hodnoceno kladně. Nikdo se
nezatoulal, ani neztratil, takže huráá.
Vrtkavé počasí snižuje naši aktivitu, ale nezahálíme a připravujeme návštěvu do ostravského
divadla. Těšíme se na vaši účast.
Připomínáme všem našim členům, že každou poslední sobotu v měsíci, v rozhlasovém pořadu
„Přání s písničkou“ uslyšíte blahopřání vám – našim jubilantům tohoto měsíce, proto
nezapomeňte zapnout si rádio a poslouchat.
V životě prožíváme chvíle radostné, ale i smutné, proto věnujme tichou vzpomínku paní
Heleně Tomečkové, která nás 27. května 2014, po dlouhé těžké nemoci, navždy opustila.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová
***************************************************************************

SOKOL KUJAVY
Příští zápasy žáci podzim 2014:
Den datum domácí
hodina
pá
5.9.
Kujavy-Pustějov
17:00
pá
12.9. Jeseník-Kujavy
16:30
pá
19.9. Kujavy-Olbramice 17:00
út
23.9. Příbor-Kujavy
16:30
pá
3.10. Kujavy-Kateřinice 17:00
pá
10.10. Jakubčovice-Kujavy 16:30
pá
17.10. Kujavy-Suchdol n.O. 16:00
pá
24.10. Kujavy-Libhošť
16:00

Muži podzim 2014:
So
23.8. Kujavy-Olbramice 17:00
So
30.8. Tísek B- Kujavy
17:00
So
6.9. Kujavy-Heřmanice 16:30
So
13.9. Kujavy-Bílov
16:00
16:00
So
20.9. Kujavy-Děrné
So
27.9. Stachovice- Kujavy 16:00
So
4.10. Kujavy-Mankovice 16:00
NE
12.10. Jakubčovice- Kujavy 15:00
SO
19.10. Bravinné-Kujavy
15:00

Zveme všechny příznivce na zápasy, které se konají letos v roce 2014, a těšíme se na podporu.
Občané přiďte povzbudit vaše syny, vnuky a spoluobčany i na domácí hřiště. Když hrají Kujavy
venku vídám větší návštěvy místních v okolních obcích. Není to tam lepší! U nás máme taky
občerstvení a opravené sezení i kabiny a chodí k nám i návštěvy protivníků a jsou ve větším počtu
než domácí. Těšíme se na vaší návštěvu a sportu zdar. Svou účastí nejen potkáte sousedy, ale
ukážete, že máte zájem o dění sportu a kultury v této obci. Jste všichni vítáni a těšíme se na vás.
Za Sokol Kujavy Dominik Gontkovič
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SDH Kujavy
Dne 27. 7. 2014 v 19:18 hodin hlásila naše JSDH další výjezd. Společnými silami s JSDH Fulnek
odklidili spadlý strom z cesty a provedli kompletní úklid vozovky. Bleskové povodně se naštěstí
naší obci vyhnuly a tak další výjezd nebyl zapotřebí.
Jednoznačně nejnáročnější a největší akcí v roce je pro nás hasičský maratón, který začal v sobotu
9.8. Memoriálem Arnošta Slezáka v mužské kategorii a Pohárem starostky obce v kategoriích
ženy a muži nad 35 let. Přestávka mezi odpolední a noční soutěži byla okořeněna módní
přehlídkou spodního prádla Diamond Natali. V noci následoval již III. roční Velké Ceny Hasičské
pojišťovny. V letošním roce jsme tak mohli vidět během jediného dne a noci rekordních 99
požárních útoků. Na denní soutěži předvedlo naše Áčko místo kvalitního útoku spíše komediální
vystoupení a tak museli zachraňovat čest veteráni, jež rozhodně druhým místem nezklamali.
Hozenou rukavici první tým zvedl hned o několik hodin později. Kvalitním útokem v nabité
konkurenci nejlepších sborů ČR obsadil solidní 8. místo. Děkujeme obecnímu úřadu za součinnost
a spolupráci při organizaci. Všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo hodnotným darem do
cen (HVP, a. s., VVM IPSO, s.r.o., Nordic Steel, s.r.o., Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA, Sklenářství
Jiří Návrat, BV-Technika, a. s., Autodoprava Milan Šichor, Autoopravna Roman Liška). TJ
Sokolu, za pronajaté prostory a MS Niva Kujavy za propůjčení kuchyně. Na úplné dno si doslova
sáhli všichni, kteří soutěž od středy rána připravovali téměř nepřetržitě až do úterý večera, kdy
skončili úklid. Domníváme se však, že jsme společně vytvořili tak kvalitní produkt, kterým se
opravdu můžeme chlubit v celém kraji a který je hodnocen mezi odbornou veřejností i laiky pouze
v superlativech. Uvědomme si, že 99 družstev čítá téměř 650 soutěžících. Znamená to, že se na
hřišti představilo za jedinou sobotu více soutěžících, než je počet občanů Kujav.
Soutěžní družstvo má za sebou již 30 soutěží. Na bronzové příčce jsme se umístili 4x, jen jednou
jsme skončili stříbrní, za to hned 6x jsme si převzali pohár nejcennější ;-). V Novojičínské lize se
nám letos příliš nedaří, proto upneme všechny síly, abychom letos dokázali získat alespoň
mistrovský titul našeho okrsku.

Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
*******************************************************************************

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KUJAVY
Na podzim letošního roku se konají volby do zastupitelstev obcí. V naší obci byla poprvé
v novodobé historii podána jedna kandidátní listina, na které je uvedeno 8 kandidátů, z nichž si
zvolíte 7 zastupitelů. Přestože si mnozí z Vás řeknou, že je zbytečné se voleb zúčastnit, když je
pouze jedna kandidátka, dovolím si Vás požádat o účast v těchto volbách. Ukážete tím zájem o
svou obec. Přijměte tedy mé pozvání k volbám do zastupitelstva obce Kujavy, které se konají
v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin. Místem
konání voleb je učebna družiny v budově Základní školy.
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Jóga

v denním životě

Kurz cvičení pro cvičební rok 2014/2015
Bolí Vás záda? Jste unaveni? Necítíte se dobře?
Zveme Vás do kurzu cvičení jógy, který se bude konat v herně školky v Kujavách.
Kurz povede Vilém Laschober.

Zaměření kurzu:
Kurz je určen pro všechny zájemce bez ohledu na věk.
Naučíte se správně cvičit základní jógové asány, správně dýchat, seznámíte se
s jednoduchými dechovými technikami a se základy relaxace tj. tělesně i psychicky se
uvolnit.

Termín konání:
Kurz začne první lekcí 2. 9. 2014 v 18.00 hod. a další lekce budou vždy každé úterý
až do konce června 2015

Co potřebujete?
Volný oděv, karimatku na cvičení a deku nebo spací pytel na přikrytí.
Informace a přihlášky na tel. č.: 556 740 023, nebo 737 238 822
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