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Vážení občané,
úvodní stránku minulého vydání zpravodaje jsem
končila výčtem akcí, které nás v letošním roce
čekají. Počasí nám moc nepřeje, takže oprava
komunikace a odstranění nedodělků na hasičské
zbrojnici a na kulturním domě není možné
realizovat. Přesto se nám podařilo alespoň něco.
Na hřišti TJ byla vybudována zpevněná plocha pod
přístřeškem, dále byly na obou přístřešcích
vyměněny krytiny a přidány okapy.
V naší
obci
proběhla
instalace
nových
bezdrátových rozhlasů, hladinoměru a srážkoměru.
Rozhlasy se pořád nastavují, proto všechny občany
žádáme, aby se zapojili a hlásili nám svoje
připomínky k rozhlasu. Po zpracování digitálního
povodňového plánu se nastaví hladinoměr a
v případě dosažení jednotlivých povodňových
stupňů budou občané automaticky rozhlasem
upozorněni.
Získali jsme dotaci na zkvalitnění služeb knihovny
ve výši 30 000 Kč, jelikož stávající počítačové
vybavení knihovny bylo nevyhovující. Dotace je
určena na nákup dvou počítačů, tiskárny a on-line
katalogu. Z vlastních zdrojů jsme zakoupili PC
stůl, skříňku a židli.
Koncem května nám bylo z Ministerstva pro místní
rozvoj emailem oznámeno přijetí dotace na dětské
hřiště. Ještě jsme sice neobdrželi rozhodnutí o
poskytnutí dotace, ale pevně věřím, že se už nic
nezmění. Dětské hřiště bude umístěno na hřišti TJ.
Herní prvky jsou vybrány podle dětí naší školy,
které svou představu dětského hřiště měli nakreslit.
Podmínkou dotace je realizace do září 2015, proto
se všem spolkům omlouvám, že výstavba tohoto
hřiště bude probíhat během pořádání jejich akcí.

Více informací o dění v naší obci se dozvíte ve
zprávě o činnosti. Ještě bych Vás chtěla informovat
o změnách v naší příspěvkové organizaci – ZŠ a
MŠ Kujavy. Jak již jsem informovala v minulém
vydání, od února byla pověřená řízením této
organizace Mgr. Pavla Rozsypalová. Velmi ji
děkuji, že nenechala naši organizaci bez vedení.
Svého úkolu se zhostila s vervou a byla jsem velmi
překvapena, jakým způsobem to zvládla. Nástup do
funkce neměla jednoduchý - musela najít novou
paní učitelku, změnit rozvrhy, řešily se peníze ze
státního rozpočtu na platy zaměstnanců, proběhl
zápis do ZŠ a maškarní ples atd. Je toho spousta.
V té době se projevil výborný kolektiv
zaměstnanců v Základní škole. Skvěle se zapojily
všechny paní učitelky a ukázaly nám, jak moc jim
záleží na naší škole. Paní učitelka Martina s
paní vychovatelkou Lenkou výborně zorganizovaly
maškarní ples a výsledkem byl zisk cca 30 tis. Kč.
Nesmím zapomenout ani na novou paní učitelku
Ivanku, díky které se v naší obci bude konat oslava
narozenin Strašidýlek z Poodří. Konečně nám
škola klape, tak jak má. Proto jsme byli velmi rádi,
když se paní učitelka Pavla přihlásila do konkurzu.
Nové ředitelce této organizace přeji hodně
úspěchů, a přestože ne vždy je všechno
jednoduché, věřím, že to zvládne.
Na úplný závěr bych Vám všem chtěla popřát
méně deštivé jaro, a aby to nadcházející léto bylo
plné sluníčka a pohody. Blíží se přeci dovolená a
děti mají prázdniny.

Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2015 – 5/2015
Po zastupitelstvu konaném v únoru bylo na fasádě obecního sálu zjištěno poškození – do fasády ze strany
hospody byl v blízkosti okna vražen klacek. Škoda byla nahlášena na policii a na pojišťovnu. Policie
pachatele nezjistila. Firma Traweko, která zateplení prováděla, fasádu opravila zdarma.
Firma Agro Jesenicko, a.s. byla opětovně vyzvána, aby si zajistila jímky na bývalém vepříně za č.p. 9. Agro
jímky zasypala a silážní jámu hodlá v letošním roce využívat.
První týden v březnu byla firmou EKO-KOM provedena kontrola správnosti výkaznictví a použití finančních
prostředků v souladu se smlouvou. Přestože jsme protokol zatím neobdrželi, nezjistil auditor žádné porušení.
Konečně byly dokončeny mapové podklady a byly podány žádosti o změnu hranic Pustějov – Kujavy a
Fulnek – Kujavy. Katastr zaslal zahájení řízení a čeká se na vyjádření dotčených.
Byly jsme na kontrole VZP a OSSZ. Kontrolou nebylo zjištěno porušení.
Na úřad práce byly podány dvě žádosti o VPP – jedna žádost na 4 místa a druhá na 6 míst. Obě žádosti byly
vyřízeny kladně. Na jednoho pracovníka dostaneme 13.000 Kč. Poslední týden v dubnu proběhlo školení na
křovinořez a sekačku, které bylo také hrazené z úřadu práce.
Koncem měsíce března byla zveřejněna výzva k předložení nabídky na akci Odvodnění části místní
komunikace u domu č.p. 56 v Kujavách“. Byly podány dvě nabídky – Swietelsky a Unistad. Odhadní cena
byla 315 tis. Kč. Firma Unistad předložila nabídku na 220 tis. Kč.
Podali jsme žádost na zabezpečení ZŠ, které by spočívalo v umístění videotelefonu k oběma dveřím.
Návštěvníci by si zazvonili na příslušného pracovníka a elektronicky ovládané dveře by se otevřely. Celková
částka je cca 110 tis. Kč, z toho by náš podíl byl asi 12 tis. Kč. Nositelem projektu je ZŠ a MŠ Kujavy.
Na doporučení České školní inspekce jsme v mateřské škole začali s úpravou místností. V dubnu jsme si
pozvali ke konzultaci hygienu, aby nám sdělila své připomínky. Pracovnice hygieny byly nadšeny, kolik
prostoru v MŠ je. Dvě nevyužité místnosti budou po menších stavebních úpravách využity jako kuchyňka a
jídelna. Nynější místnost kuchyňky bude sloužit jako sklad výtvarných potřeb pro děti. Herna bude sloužit
pouze pro práci dětí, které již rozdělanou práci nebudou muset uklízet. Toto ale nejsou poslední úpravy.
Sušárna se umístí vedle kotelny na tepelná čerpadla, žehlírna bude u pračky, tělocvičné nářadí v místnosti
vedle lehátek. V místnosti, kde je nyní ředitelna, bude přípravná třída pro předškoláky a ředitelna bude hned
vedle. Snad se tyto úpravy budou dětem i rodičům líbit.
Naše obec je zapojena do meziobecní spolupráce obcí Bílovecka, kde se řeší školství, odpady a sociální
služby. V rámci této spolupráce byly zjištěny nedostatky v těchto oblastech a byly navrženy opatření vedoucí
ke zlepšení. Abychom mohli na tyto opatření čerpat dotace, je nutná spolupráce mezi obcemi.
OPŽP se nahlásilo na kontrolu hasičské zbrojnice a obecního sálu. Financování z OPŽP již máme ukončeno.
Celkový projekt obecního sálu stál 3.451.591 Kč, z toho dotace činila 2.273.095,80 Kč, vlastní prostředky
1.178.495,20 Kč. Hasičská zbrojnice celkem stála 1.992.905 Kč, z toho dotace 1.524.110,30 Kč, vlastní
prostředky 468.794,70 Kč.
Na webových stránkách obce byl zveřejněn návrh jízdních řádů drážní dopravy. Jelikož se nás to dotýká, byla
jsem přizvána na jednání, které se uskutečnilo na krajském úřadě. Nikdo své připomínky a návrhy nepodal.
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Na dubnovém zasedání zastupitelstva se schvalovala Zpráva o uplatňování Územního plánu Kujavy, byla
uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě týkající se nově vzniklých pozemků p.č. 130/2, p.č. 132/2 a p.č.
133/2 za p.č. 1077/9 a p.č. 1077/10 v rámci narovnání vztahů pod místní komunikací, dále byl prodán
pozemek p.č. 1077/7 o výměře 35 m2, schválen záměr směny části pozemku p.č. 1077/2 nacházející se před
domem č.p. 68, záměr směny nově vzniklých pozemků p.č. 1077/1 a 1077/12 za nově vzniklé pozemky p.č.
136/3, p.č. 137/3 a p.č. 1923 nacházející se před domem č.p. 90, záměr budoucího prodeje částí pozemků,
které budou vykoupeny v rámci stavby „Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“. Vím, že parcelní čísla Vám
moc neřeknou a lépe byste se zorientovali podle jména, což mi ale nedovolí zákon o ochraně osobních údajů.
Krajským úřadem bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2014. Kontrola proběhla v pořádku a
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Byla dokončena projektová dokumentace na stavební úpravy sálu a čističku odpadních vod. Projektové
dokumentace byly podány na stavební úřad pro vydání povolení. Realizace těchto akcí bude mít za následek
uzavření obecního sálu, proto se budeme snažit začít s realizací ihned po obdržení povolení. V rámci úprav
jsme také přemístili elektroměr, který byl umístěn v chodbě pohostinství.
Byl dokončen monitoring stavby „Zabezpečení sesuvu u č.p. 111“, který byl financován z dotace a firma TOP
GEO Group CZ nám předala závěrečnou zprávu geotechnického monitoringu. Jelikož v srpnu loňského roku
došlo k mírnému posunu v rámci několika milimetrů, rozhodli jsme se po dohodě s technickým dozorem Ing.
Obdržálkem objednat ještě další dvě měření, abychom měli jistotu, že je vše v pořádku.

Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou opět umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tyto termíny:

v sobotu 30.5.2015 od 12 – 15 hod.
v sobotu 7.11.2015 od 8 – 11 hod.
Aby přistavění kontejnerů vyhovovalo všem, můžete k moštárně odpad navážet již od pátku odpoledne, a to
pouze za předpokladu, že odpad bude urovnán na jednom místě.
***************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Poplatek ze psa byl splatný do 31.3.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5.
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona o místních poplatcích. Vymáhat tyto nedoplatky
může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu
nebo soudního exekutora. Naše obec spolupracuje s Exekutorskou kanceláří z Nového Jičína.
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ZŠ a MŠ informuje
Není to tak dávno, co jsme Vás informovali o dění na naší škole a již se Vám zase připomínáme. Ve staronovém složení
jsme se posunuli o několik kroků vpřed. Chcete důkaz? Tak čtěte dále.
Pravidelné akce jsme rozšířili o další nabídku:
Protože chceme budovat dobré jméno školy v okolí, zúčastníme se 29. května přehlídky dětských pěveckých sborů
v Ostravě.
- Po loňském úspěchu nás opět požádala výtvarnice Iveta Filipczyková o pěvecké vystoupení sborečku na své vernisáži
v Galerii Grunt, a to 18. června.
- Přijali jsme nabídku paní Jany Chýlkové na uspořádání 1. příměstského tábora v době letních prázdnin, rodičům byly
nabídnuty celkem tři termíny, obsadili jsme pouze jeden. Uskuteční se v době 3. – 7. srpna. Pro všechny zúčastněné je
připraven plnohodnotný program v Kujavách i blízkém okolí.
- Navázali jsme spolupráci se spisovatelkou a ilustrátorkou Ivou Hoňkovou. Společně s ní Vás zveme 13. června na
oslavu narozenin Strašidýlek z Poodří, jehož jsme součástí, pořádanou v areálu základní školy. A víte, že i kujavská škola
má své strašidýlko? Pokud se o něm chcete dovědět více, dostavte se na zmiňované oslavy. S paní Hoňkovou chystáme
i další akci, ale tu si zatím necháváme jako překvapení pro Vás i okolní vesnice a města.
- 28. května jsme pořádali tradiční Školní akademii, tentokrát ve westernovém stylu. Rozloučili jsme se na ní s páťáky
Michalem Kleinem, Martinem Málkem a Ladislavem Jochmanem. Přivítali jsme nové prvňáčky Kristýnku Gebauerovou,
Olivera Vorlického, Vítka Šimona a Davida Barteka. Že ten čas letí ………….?!

Dovolte, abychom poděkovali:
•
•
•
•
•

panu Zdeňku Pavlíkovi za další sponzorský finanční dar na inovaci zařízení školy
SDH Kujavy za zorganizování a zafinancování návštěvy Hasičského muzea v Ostravě
panu Heryánovi za exkurzi ke Dni Země
Mysliveckému sdružení za uspořádání II. ročníku běhu jíloveckým lesem
velký dík patří paní starostce a zastupitelstvu obce za podporu základní a mateřské školy.

Touto cestou rovněž od srdce děkuji učitelkám základní školy za dosavadní nadstandardní práci.

Na vyšší úroveň chceme posunout nejen základní školu, ale také mateřskou
školu v obci. Proto, za podpory vedení obce, probíhá přestavba v budově
školky. Jejím účelem je přizpůsobení zařízení současným trendům ve školství.
Mgr. Pavla Rozsypalová
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SPCCH
Když jarní vánek zavane, každý člověk lepší náladu dostane. Ptáčci pějí, květiny se rozvíjejí i sluníčko se
na nás směje, tělíčko nám pookřeje. Sazenice za oknem, už by taky chtěly ven, musí počkat ještě chvíli,
venku by se nachladily.
My se však dobře oblečeme a chvátáme do kulturního domu na výroční členskou schůzi, která se konala
20. března 2015. Tak jako každoročně je připravena kulturní vložka v provedení našich dětí,
k příjemnému posezení hrají a zpívají manželé Heyánovi, je připraveno domácí občerstvení a nakonec
bohatá tombola, je pro nás důchodce, jako adrenalinový sport, tj. vyhrajeme – nevyhrajeme.
U příležitosti 25. výročí založení organizace SPCCH v Kujavách byli za dlouholetou činnost oceněni
členové Milan Šimečka a Vlasta Filipcová. Za záslužnou práci diplom obdržela předsedkyně Miroslava
Newmanová.
Naše organizace do svých řad přivítala 5 nových členů. Minutou ticha byla uctěna památka těch, kteří nás
v roce 2014 navždy opustili.
Pracovnice OV SPCCH NJ nám udělala přednášku na téma – Sociální pomoc při řešení právních a
protiprávních úkonů. Naskýtá se možnost potřebným občanům pomoci radou.
Výbor zajistil lístky do divadla v Ostravě a připravuje 1-denní zájezd do blízkého okolí.
11 členů naší organizace se zúčastnilo nedělní mše, za všechny hasiče, která se konala 3. května k 115.
výročí založení hasičského sboru v Kujavách. Tím jsme vyjádřili dík za jejich záslužnou práci. Škoda jen,
že byla malá účast, vždyť i svatý Florián se zamrzel, neboť dávný zvyk pomalu už vymizel.
K významnému životnímu jubileu přejeme hodně zdraví, lásky a životního elánu do dalších let těmto
oslavencům:
Blažena Böhmová 65 let
Kateřina Garecová 81 let
Ludmila Dejová
85 let
Jarmila Horáková
65 let
Všechno nej – nej !!!
Vrátíme-li se o třicet let zpátky a v kronice nalistujeme rok 1985 a 1986, zjistíme, že v té době jsme ještě
byli mladí a krásní. Teď však musíme konstatovat, že jsme stále krásní, ale už hodně pamatujeme.
Naše aktivita v roce 1985 začala výroční členskou schůzí Svazu invalidů, která se konala 6. března, a to
v den kdy byl uznán Mezinárodní den míru. V květnu tohoto roku se konaly volby do NF.
Schůzovací činnost se omezila pro práci na polích a zahradách. Velmi dobrá spolupráce s JZD Niva nám
umožnila zúčastňovat se společenských akcí jimi pořádaných. Byl zajištěn zájezd do Rožnova pod
Radhoštěm a na rožnovský jarmark. Všem se tam líbilo, bylo co k vidění, od řemeslných výrobků až po
ochutnávku valašských specialit.
Spolu s SČSP byla zorganizována přednáška „Po krásách Sovětského svazu“, spojena s filmem.
Ve svých činnostech, ať již budovatelských, při práci v zemědělství či v „Akci Z“, jsme vysoce
překračovali svoje závazky.
Smutná zpráva přišla v květnu, kdy nás navždy opustila naše členka Helena Sikorová. Věnujme jí tichou
vzpomínku.
K 1. lednu roku 1986 měla organizace 48 členů, z toho 8 mužů a 40 žen. Přestože se jednalo o starší a
nemocné osoby, byli jsme za svou činnost vysoce hodnoceni, a to zástupci OV SI v Novém Jičíně i za NF
obce Kujavy zastoupenou s. Alfonsem Krejčířem.
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Předsedkyně Vlasta Kozelská byla spokojena s dobře vykonanou prací všech členů.
V dubnu se uspořádala výstavka ručních prací, o kterou se zasloužily členky Ilona Mrázková a Erika
Poláčková. Výstavka se všem líbila, což potvrdila hojná účast a nešetřená pochvala organizátorkám.
Za poznáváním se jelo na Flóru do Věžek, na 3-denní zájezd na Duklu a 2-denní do Nitry na výstavu.
Opět pomáháme při opravách kujavského kostela, zejména Anna Benešová, Anna Satrapová a Božena
Pelešová.
V NF máme zastoupeny dvě členky a pro lepší spolupráci s MěNV ve Fulneku pracuje v sociální komisi
Ilona Mrázková.
Život jde dál a my vzpomínáme na ty, co nám vzal. Navždy nás opustili:
Adolf Bártek, Helena Beránková, manželé Jaroslav a Marie Návratovi.
Věnujme jim tichou vzpomínku.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************

Zpráva o činnosti jednotky SDH Kujavy za 1Q 2015
Letošní rok začal pro naši jednotku velmi hekticky. Začátkem roku dne 8. ledna 2015 nám byl nahlášen
požár domu v Kujavách č.p. 66. Aby toho nebylo málo, tak v ten stejný den večer jsme opět vyjížděli
k požáru v Kujavách. Hořely saze v komíně v rodinném domě č.p. 187. Další požár byl nahlášen dne 10.
března 2015. Jednalo se o požár trávy u dálničního mostu. Poslední výjezd jsme měli 22. března 2015.
Tentokrát oheň zachvátil přístřešek rodinného domu v Kujavách č.p. 158.
Tak „úrodný“ rok na požáry nepamatuji. Proto chci upozornit občany na povinnost nechat si minimálně
jednou ročně provést kontrolu komínu a nechat si vystavit revizní zprávu, protože v případě vzniku
požáru od komína některé pojišťovny při porušení této povinnosti krátí pojistné plnění, některé zamítnou
pojistné plnění úplně.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav
*************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy
Výsledná tabulka fotbalu IV. třída skupina B

Zbývající zápasy jarního kola:

1. Družstevník Dĕrné
2. Slavia Stachovice
3. Sokol Kujavy
4. FK Bílov
5. Družstevník Bravinné
6. Tatran Jakubčovice B
7. Rozkvĕt Heřmanice
8. FK Tísek B
9. Tatran Mankovice
10. Sokol Olbramice

Sobota 30.5.2015 17:00 Kujavy – Tísek B
Sobota 6.6.2015 17:00 Heřmanice – Kujavy
Neděle 14.6.2015 17:00 Olbramice – Kujavy

35
34
28
21
18
17
15
15
15
12

za TJ Sokol Kujavy, o.s.
Gebauer Oldřich, ml.
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Plán akcí 2015
Datum

Hodina

Název akce

Pá 29.5.2015

Místo konání

Pořadatel

Noc kostelů

Kostel sv. Michala

Římskokatolická farnost

Hasičská zbrojnice

SDH Kujavy

Zahrada ZŠ

ZŠ a MŠ Kujavy

Jílovecká chata

Myslivecké sdružení
p. Laschober

So 30.5.2015

14.00

Dětský den, kácení máje, diskotéka u HZ

So 13.6.2015

15.00

Oslava narozenin Strašidýlek z Poodří

So 20.6.2015

Běh jíloveckým lesem

Po 22.6.2015

Přednáška zaměřená na jógu

Kulturní dům

Čt 25.6.2015

16.00

Zasedání zastupitelstva

Kulturní dům

Ne 5.7.2015

14.00

Den obce – SDH Kujavy

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

So 18.7.2015

Fotbalový turnaj v malé kopané

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

So 8.8.2015

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

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

Zkvalitnění služeb knihovny
v Kujavách
Obec Kujavy získala z Ministerstva kultury v rámci grantu VISK 3 dotaci na nákup 2 ks PC a softwaru.
Výše dotace činí 30 000,00 Kč.
***************************************************************************************

Dovolená
Oznamuje občanům, že od pondělí 27.7.2015 do 31.7.2015
bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
***************************************************************************************

Vývoz bio odpadu
V květnu a červnu budou v naší obci přistaveny kovové kontejnery – 15 m3 a 10 m3. Tyto kontejnery budou
umístěny na těchto stanovištích:
- u hasičské zbrojnice
- na hřišti TJ
- u bytovek
Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze na bio odpad – tráva, plevel, listí, piliny,
zelenina, ovoce atd. Tyto kontejnery nejsou určeny na velkoobjemový odpad!!!
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Odbor dopravy Městského úřadu Bílovec informuje
Odbor dopravy MěÚ Bílovec by chtěl seznámit veřejnost se změnou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. ledna 2015. Podle nových pravidel se
vozidlo současně odhlásí i přihlásí. Smyslem změn je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznačný vlastník
vozidla. Bude tak ihned zřejmé, kdo je zodpovědný za provoz vozidla a kdo má nést následky při porušení
předpisů. Při vyřizování převodů ojetých aut bude záležet na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví.
Mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo oba zmocní třetí osobu. K zápisu a k vydání
nových dokladů dojde na jednom úřadě a na základě jedné žádosti. Při vyřizování přes prostředníky bude
třeba doložit úředně ověřenou plnou moc. Žádosti o převod vozidla budou lidé vyřizovat na úřadě, který je
místně příslušný z pohledu prodávajícího. K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě deseti pracovních dní od
podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro přeregistrace bude aktuální evidenční kontrola, která nesmí být
starší 14 dnů a zákonné pojištění (zelená karta).
Majitelům dříve zpola převedených aut dává zákon přechodné půlroční období, aby tato vozidla tzv.
dohlásili. Pokud to neudělají, jejich vůz administrativně zanikne se všemi důsledky, jež z toho vyplývají.
Podobnou povinnost mají také lidé, kteří si vozidlo nechali dočasně vyřadit (převedli do depozitu) před 30.
6. 2013. Ti musí do konce roku 2015 nahlásit příslušnému úřadu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho
využití. Pokud tak neučiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu.
Ministerstvo dopravy, chce do budoucna umožnit zájemcům, aby mohli administrativu vyřídit i na úřadě,
pod který spadá kupující. Lidé by si tak mohli vybrat, která varianta bude pro ně výhodnější.
Bc. Miroslav Besta, vedoucí odboru
***************************************************************************************

POZVÁNKA

Starostka obce Kujavy zve všechny občany na
5. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek

dne 25. června 2015
v 1600 hodin
v obecním sále v Kujavách.
***************************************************************************************
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Strom života
Mobilní HOSPIC
Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi
věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Chceme pít svůj čaj, hledět na
květiny, které jsme vypěstovali, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději.
Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude
rozuměno.
Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde: pacient se bojí, že bude
na obtíž, rodina má obavy, že péči nezvládne.
Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském a Zlínském kraji pacientům
v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby
strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám.
Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.
Strom života je nestátní zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, neboť domácí
specializovaná paliativní péče zatím není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platby a provoz hospice
hradíme výhradně z grantů a darů.
Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma
pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl
čas na své nejbližší a čas na rozloučení.
Co nabízíme?
•

Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života

•

Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.

•

Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc
provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.

•

Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Komu?
Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a
•

které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma

•

U nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní

•

U nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců

Kde?
•

Doma u pacientů, na území okresu Nový Jičín a Vsetín

Protože strom života provozuje domácí hospic, jehož služby zatím zdravotní pojišťovny nehradí. Jsme rádi, že mezi
námi jsou lidé, kteří umějí darovat a pomoci tak těm, kteří to právě potřebují.
Díky nim tu jsme a pracujeme.
Pokud Vy, nebo někdo z Vašich blízkých potřebuje hospicovou péči, vyplňte prosím žádost o přijetí do péče. Žádost
můžete podat také telefonicky na čísle 553 038 016, nebo osobně na adrese Máchova 619/30, Nový Jičín nebo Msgr.
Šrámka 1186/16, Nový Jičín.
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KOSTEL SV. MICHALA V KUJAVÁCH
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