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Vážení občané,
když se na výroční schůzi sboru dobrovolných
člověk, který v dané obci pracuje. Protože když je
hasičů četla zpráva velitele Jednotky sboru
nahlášený výjezd a on má dobrého zaměstnavatele,
mohou hasiči vyjet hned.
dobrovolných hasičů pana Miroslava Mrázka a
přede všemi se veřejně řeklo, že s naším volebním
Máme v obci spoustu mladých lidí, kteří by mohli
obdobím končí i on sám, nikdo se nad tím ani
být členy naší jednotky a starat se tak o bezpečnost
nepozastavil. Nikdo jeho práci neocenil, přestože
našich občanů. Zvažte naši nabídku a staňte se
právě na této schůzi spoustu ocenění předávali.
členem naší jednotky. A co Vás to bude stát? Co 2
Samozřejmě, že je to věc sboru, ale přesně se tak
roky musíte absolvovat lékařskou prohlídku,
ukázalo, že sbor je něco jiného než jednotka a obě
účastnit se školení (pokud by někdo chtěl být
části jsou od sebe oddělené (dle mého je potřeba,
strojník nebo velitel jsou školení vícedenní) a
aby tyto části byly propojené a navzájem si
případné brigády, např. když se auta chystají na
pomáhaly). Jak jsem již několikrát vysvětlovala,
technickou. Co nabízíme my? Členové jsou
sbor je seskupení určitých nadšenců, kteří
vybaveni ochrannými oděvy, pro zásahy jsou
vykonávají činnost sami za svůj spolek, např.
pojištěni a v blízké době budou za svou činnost
pořádají akce nebo mají své družstvo, které jezdí na
odměňováni (ale pouze za vykonanou práci). Toto
soutěže. I oni jsou v naší obci důležití, protože
je napsáno pouze zkratkově, ale v případě zájmu
především oni pořádají akce v naší obci. A je třeba
vše vysvětlíme.
podotknout, že to velmi dobře umí. V letošním roce
mají na starosti zajištění akce Den obce a myslím si,
Na závěr se vrátím k současnému veliteli. Mirek své
že akce bude stát za to.
práci velitele věnoval a ještě i věnuje spoustu času.
To on se stará, aby obě auta měly technickou, byla
Vraťme se ale k naší jednotce. Právě jednotka
umytá a připravená k výjezdu, vypisuje hlášení,
vyjíždí k různým výjezdům, tzn. že když někdo
stará se o techniku, vybavení, hlídá, aby byly
zavolá na 150 a je to na našem katastru, povolají
pohonné hmoty atd. Díky němu je jednotka
naše kluky a podle toho, kdo z těch 15 kluků může,
provozuschopná. Těch novinek a povinností je celá
tak jede. Dosud tuto práci vykonávali zdarma a
řada a není snadné vše hlídat, zvlášť když to člověk
v současné době vymýšlíme, jak tyto kluky ocenit.
dělá ve svém volném čase. Jsem moc ráda, že jsem
Již delší dobu ale řešíme jiný problém. Podle
měla po boku člověka, který mi pomáhal, spoustu
vyhlášky bychom měli mít jednoho velitele
věcí mě naučil a hlavně na kterého jsem měla
jednotky a dva velitele družstva. My ale máme
spolehnutí. Mirku chtěla bych ti moc poděkovat za
pouze velitele jednotky, protože velitele nikdo dělat
tvou dlouholetou činnost pro naši obec, ať už
nechce. Takže pokud na podzim skončí i Miroslav
v jednotce nebo i ve sboru, za to, že si stál po celé
Mrázek, tak bude velký problém a jednotka tak
naše volební období vedle mě a s jednotkou mi
bude muset být postavena mimo službu. Navíc asi
pomáhal. Takových lidí jako jsi ty, by naše obec
1/3 členů jednotky je nad 50 let a nevím, jak dlouho
potřebovala spoustu. Nezvážíme to ještě?
budou chtít tuto činnost vykonávat oni. Pro obec je
velkou výhodou, když je velitelem nebo členem
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2017 – 2/2018
Období začalo dokončením konkurzu, který se konal 28.11.2017. Ode dne 1.12.2017 byla jmenována
ředitelkou této příspěvkové organizace Mgr. Martina Imider, Ph.D., která se jako jediná zúčastnila konkurzního
řízení. Jelikož paní Zajíčková mohla tuto pozici zastávat pouze do doby ukončení konkurzního řízení, museli
jsme vybrat toho jediného uchazeče, přestože jsme nebyli přesvědčeni, že je to ta správná volba pro děti a pro
školu. Mgr. Imider měla velmi malou praxi s vyučováním dětí na 1. stupni a ve spojených třídách. Protože se
jednalo o jednu variantu, nemohli jsme mluvit o "výběru", ale o "donucení" ze strany zákonů. Na základě
těchto skutečností jsme se rozhodli vyhlásit nový konkurz a zkusit, zda se nepřihlásí někdo s většími
zkušenostmi s malotřídními školami a k tomu navíc i úřednickou prací. Protože ředitel je opravdu v mnohém
především úředník, a na tom my ztroskotáváme.
Rozhodnutí udělat nové kolo konkurzu se ukázalo jako správné, jelikož současná ředitelka nevěděla, co má
dělat a nastoupila na nemocenskou. Škola se tudíž opět ocitla bez vedení. Další kolo konkurzu se konalo
24.1.2018 a byli přihlášeni dva uchazeči. Vybrali jsme Mgr. Lišifku, který na konkurzu ukázal mnoho znalostí,
které nikdo na předchozích konkurzech nikdy neměl a navíc má zkušenosti s vedením střediska volného času.
Probíhaly přípravy na volby prezidenta. Volební komise byla složena z delegovaných zástupců stran a také
z místních dobrovolníků.
Z tří oslovených vlastníků pozemků pod chodníkem se nám ozvali dva. Nyní čekáme na zpracování znaleckých
posudků, na jejichž základě můžeme pozemky vykoupit.
Dne 13.12.2017 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na jehož programu bylo složení slibu nového
zastupitele, rozpočet obce a školy na rok 2018, rozdělení příspěvků a darů, obecně závazné vyhlášky za odpad,
psa a veřejné prostranství, rozhodnutí o odměnách pro zastupitele, žádosti o prodeje pozemků , místní akční
plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bílovec a další body.
Poplatek za odpad jsme nechali ve stejné výši, přestože svozová společnost OZO Ostrava oznámila zvýšení
svozu komunálního odpadu o 5 % a plastu o 15 %.
Od 1.1.2018 byli přijati čtyři pracovníci na veřejně prospěšné práce. Celkový počet je teď 11.
Pro zvýšení počtu čtenářů byly do místní knihovny zakoupeny nové knihy v celkové hodnotě cca 15 tis. Kč.
Především se jednalo o knihy pro dospělé – beletrie, z doby II. světové války, bibliografie. Připomínáme, že
v knihovně je možné využít internet. Pro snížení nákladů za nákup knih, byla s Městským kulturním střediskem
v Novém Jičíně uzavřena smlouva na zabezpečení nákupu knih. Při hromadných nákupech je cena knih
levnější.
Stále se zpracovává projektová dokumentace původně na opravu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
v budově ZŠ a obecního úřadu. Protože se v průběhu zpracovávání objevily problémy s plynovým kotlem,
následně s odpady, rozhodli jsme se zahrnout opravu odpadů, vodovodních trubek i topení. Uvidíme, co vše
v projektové dokumentaci nakonec bude a hlavně kolik peněz to bude stát. Pokud by to byla zakázka velkého
rozsahu, bude nutné přesunout rekonstrukci na další rok.
Bude nutné řešit i řízení přestupků. Nyní máme pana právníka na dohodu, ale ten již chce jít do důchodu a tak
bychom chtěli začít jednat s městem Bílovcem, zdali by s námi uzavřeli veřejnoprávní smlouvu a přestupky tak
řešili za nás.
Začátek roku je spojený s podáváním různých hlášení, výkazů – Ekokom, ISPOP hlášení o odpadech, finanční
vypořádání se státním rozpočtem, vyčíslení nákladů na válečné hroby atd.
I naše obec se zapojila do projektu Česká obec, kdy si občané mohou do svých mobilních telefonů stáhnout
aplikaci, prostřednictvím které budou získávat aktuální informace.
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V sále kulturního domu byly opraveny vstupní dveře, které se špatně zavíraly. Při řešení opravy vyplynulo, že
jsme povinni provádět roční kontroly na těchto dveřích, jelikož se jedná o dveře s panikovou klikou. Opět se
nám potvrdilo, že když chceme něco vyměnit, je nutné počítat s dalšími náklady na další roky.
Koncem ledna byla velitelem JSDH panem Miroslavem Mrázkem provedena technická kontrola na hasičském
vozidle Tranzit. Oprava drobných závad je již domluvená.
Na únorovém zasedání se schvalovala účetní závěrka ZŠ a MŠ Kujavy, vyřazoval se nepotřebný majetek školy
i obce, pro potřeby realizace stavby „Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“ byly prodány potřebné pozemky,
záměr stavebních úprav atd.
K tomu se nám změnily zákony a my budeme muset předělat vše, co se týká pohřebnictví, kácení stromů, od
května má platit nařízení ohledně ochrany osobních údajů, tzv. GDPR. Takže nás čeká spousta práce. O
změnách Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách, ve zpravodaji, případně na vývěskách.
Zpracovala Petra Vojkůvková
*************************************************************************************

Plán akcí Kujavy
Datum

Hodina

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Pá 2.3.2018

20.00

Hasičský bál

Kulturní dům

SDH Kujavy

So 17.3.2018

14.00

Dětský maškarní ples

Kulturní dům

ZŠ a MŠ Kujavy

Pá 13.4.2018

16.00

Když dva se rádi mají

Kulturní dům

Obec Kujavy

St 18.4.2018

16.00

Zastupitelstvo obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

So 9.6.2018

16.00

Den obce

Hřiště TJ

SDH Kujavy

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

Měsíční odvoz nádob v roce 2018
pátek 9. března
pátek 29. června
pátek 19. října
pátek 6. dubna
pátek 27. července
pátek 16. listopadu
pátek 4. května
pátek 24. srpna
pátek 14. prosince
pátek 1. června
pátek 21. září
***************************************************************************************

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny, v tento termín:

v sobotu 26.5.2018 od 12 – 15 hod.
v sobotu 3.11.2018 od 8 – 11 hod.
Navážet odpad je možné v tento den a hodinách. Svůj odpad musíte předat pracovníkovi svozové společnosti. Pokud
tak neučiníte, může Vám obec dle zákona o obcích uložit pokutu za znečištění veřejného prostranství, narušení
životního prostředí nebo odložení věci mimo vyhrazené místo, až do výše 200 000 Kč.
Zároveň bychom chtěli občany požádat, aby do velkoobjemových kontejnerů vhazovali pouze odpad, který musí a
který nejde zlikvidovat jiným způsobem. Upozorňujeme, že pneumatiky zde nesmí být vhazovány a musí být
odevzdány v autoservisech.
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Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Tento školní rok se toho v naší organizaci odehrálo hodně, spousta změn, které měly v důsledku negativní vliv
na počet žáků ve škole. Jak jsem již avizoval na schůzce s rodiči (proběhla 1. 2. 2018), nyní proběhla
stabilizace, ať vše funguje, jak má. K tomu je nutná důvěra nejen rodinných příslušníků, ale všech obyvatel
obce, kterým musí jít o hlavní věc a to je zachování školy v obci.
Mgr. Ondřej Lišifka
Proběhlé akce ze ZŠ
Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 1.12 se konalo tradiční Rozsvěcení vánočního stromu
v Kujavách. V odpoledních hodinách jsme mohli navštívit jarmark
s nejrůznějšími vánočními ozdobami, které spolu s vychovatelkou
Lenkou Šimečkovou tvořily děti základní školy Kujavy.
Cestou do Betléma nás provedla p. učitelka Havrlantová s dětmi
mateřské školky, které ztvárnily betlémský příběh divadelním
vystoupením. Společně jsme si zazpívali nejznámější české koledy.
Děkujeme všem přítomným, kteří navštívili tuto předvánoční akci,
také všem, kdo s přípravami pomáhali. Děkujeme p. Klapuchovi, p.
Rojíčkovi za pomoc při organizaci.
Mgr. Pavlína Tvardková
Jarmark 1.12.2017
V úvodu bych chtěla poděkovat bývalým žákům, kteří jsou vždy ochotni pomoci
při akcích konaných školou, tak tomu bylo i na jarmarku (Karolíně Pavlíkové,
Veronice Gebauerové a Michalu Dreslerovi). Moc si cením vaší pomoci a počítám
s vámi i nadále.
Výtěžek z tohoto jarmarku činil 4.711Kč (z toho náklady 1.752Kč, čistý
zisk 2.959Kč). Tato částka byla použita na nákup dárků do školní družiny. Děkuji
každému, kdo si zakoupil nějakou drobnost, či originální výrobek a přispěl tak
dětem ZŠ Kujavy.
Lenka Šimečková

Vypouštění balónků 5. 12. 2017
V tento den nám nepřálo počasí, ale zima a mírný déšť neodradil některé z
vás a akce proběhla tak, jako každý rok. Vypouštění balónků už nebylo pod
záštitou Českého Ježíška a rádia Impuls, ale pod záštitou obce Kujavy.
Protože si myslíme, že tato předvánoční akce děti potěší, budeme v ní spolu
s obcí pokračovat.
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Adventní koncert
Dne 17. 12. 2017 se v kostele sv. Michala konal adventní koncert žáků ZŠ
Kujavy. Děti si pro tuto příležitost nacvičily několik tradičních českých
koled a básnických vystoupení s vánoční tematikou. I přes krátký čas, který
na přípravu měly, vše zvládly a koncert se jim velmi povedl. Touto cestou
bych také chtěla poděkovat panu Zdeňku Klapuchovi a Mgr. Simoně
Vaňkové za hudební doprovod.
Veronika Nachmilnerová

Vystoupení na výroční členské schůzi SPCCH 9. 2.2018
Na každoroční výroční schůzi výše zmíněné organizace byly za školu připraveny 2
vystoupení. První vystoupení nacvičily třídní učitelky s žáky obou tříd. Námět
k vystoupení byla pohádka Zdeňka Svěráka Karkulka. Toto vystoupení nám velmi
znepříjemnila nemoc některých, i tak se vystoupení podařilo. Druhé vystoupení si
nachystala paní Fejerčáková s kroužkem mažoretek, které nám předvedly své
připravené vystoupení. Všem vystupujícím, i těm co se na vystoupení jakkoli
podíleli, moc děkuji a předsedkyni paní Glacové děkuji za pozvání.
Mgr. Ondřej Lišifka

CO SE DĚLO V MŠ KE KONCI ROKU
Koncem listopadu se ve školce maminkami i jedním tatínkem tvořily adventní věnce a jiná vánoční výzdoba.
5. 12. se nám podařilo úspěšně vypustit balónky s přáním Ježíškovi, děti s nadějí v očích pozorovaly balónky
až do jejich zmizení na obzoru.
1. 12. při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu děti zahrály příběh narození Ježíška ve městě Betlémě.
Pekli jsme perníčky, tímto děkujeme maminkám - p. Klevarové a p. Juráškové, které se samy nabídly a
připravily těsto.
V MŠ nás navštívili Mikuláš, čert a anděl, byť s obavami a malým strachem, děti tuto návštěvu zvládly
s úsměvem a v pohodě.
K vánoční atmosféře také přispělo divadelní představení v MŠ i s kamarády ze školy- divadélko ze Starého
Jičína. Pro rodiče jsme připravili tradiční, i když v celkovém pojetí trošku netradiční, besídku. Děti zahrály
inovovanou pohádku O perníkové chaloupce a nakonec zazpívaly vánoční koledy.
Leden se nesl v doznívání vánočních prožitků, nejoblíbenějšího a nejemotivnějšího období vánoc.
A konečně v únoru jsme se dočkali sněhu a užili si ho při hrách, bobování, sáňkování.
Stihli jsme také filmové představení v kině Bílovec pohádku ESA V DŽUNGLI, jelikož se každoročně
účastníme výtvarné soutěže s hasičskou tématikou, pro inspiraci jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde nám
ochotně a přiměřeně povídal s ukázkami o práci hasičů p. Zeman.
V únoru jsme začali učit se plavat a nebát se vody na předplaveckém výcviku v Novém Jičíně, kam jezdíme
s dětmi ze ZŠ.
Alexandra Havrlantová
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Co nás dále čeká:
Blíží se zápisy do základní i mateřské školy:
Schůzka s rodiči předškoláků ohledně zápisu do základní školy proběhne v úterý 8. 3. od 15:00 v budově
mateřské školy.
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční 24. 4. 2018 od 13:00 do 15:00 v budově základní školy. S
sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče) a dobrou náladu.
Zápis do mateřské školy proběhne 3. 5. 2018 v budově mateřské školy.
Začal nám plavecký výcvik, kterého se kromě všech žáků základní školy účastní také 8 dětí z mateřské školy.
MAŠKARNÍ PLES 17.3 2018 – zveme srdečně všechny děti, ale i dospělé, aby se s námi přišli pobavit na
tuto tradiční akci - informace viz. plakát.
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ 27. 4. 2018
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Kujavy
***************************************************************************************

Činnost JSDH v uplynulém období
Od minulého vydání zpravodaje jsme vyjížděli jednou k požáru. Bylo to 20.12.2017. Naštěstí to bylo jen
zahoření v mezistropním prostoru v rod. domě č.p. 3. Kvůli zakouření jsme po dlouhé době opět zasahovali v
dýchací technice. V lednu nám končila STK na Tranzitu. Přípravu vozidla na STK jsme svěřili Romanu
Liškovi, který opět nezklamal a Tranzit emisemi i STK prošel.
Jako každoročně i letos Vás s přicházejícím jarem upozorňuji na zákaz plošného vypalování suché trávy, ať
zbytečně neplatíte pokutu.
Zpracoval velitel JSDH Kujavy Miroslav Mrázek.
***************************************************************************************

Výsledky volby prezidenta republiky 2018
V naší obci se volby prezidenta republiky ve dnech 12. - 13.1.2018 z celkového počtu 434
voličů zúčastnilo 222 voličů, tj. 51,15 %. Druhého kola, které se konalo ve dnech 26. - 27.1.2018, se z
celkového počtu 433 voličů zúčastnilo 252 voličů, tj. 58,66 %.
Výsledky pro jednotlivé kandidáty:
číslo Kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

1. kolo
2. kolo
hlasy %
hlasy %
10
4,56
x
x
17
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0
0
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x
1
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9,58
x
x
40
18,26
90 35,71
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SDH Kujavy
V sobotu 3. února jsme hodnotili na Výroční valné hromadě hospodaření a činnost sboru za loňský rok.
Současně čítá náš sbor celkem 81 členů, z toho 64 mužů a 17 žen. Účast členů byla více jak 65 % a po mnoha
letech byla naše VVH usnášeníschopná ihned v čase zahájení schůze. Z přečtených zpráv vyplynulo, že
některé věci se podařily, zejména organizační zabezpečení našich pořádaných akcí – Hasičského bálu,
Dětského dne s kácením máje, Hasičské soutěže a zhotovení zámkové podesty pod nově pořízenou garáží u
hasičské zbrojnice. Na brigádách jsme v průběhu roku připravili parcelu. Podestu nám velice levně zhotovila
stavební firma Radka Svačiny, kterému děkujeme a těšíme se na další případnou spolupráci. Podestu i novou
dvougaráž jsme pořídili výhradně z vlastních prostředků sboru. Celková investice činila 65 000 Kč.
V hodnotící zprávě zazněla také kritická slova, zejména marná snaha vytvořit nové soutěžní družstvo, resp.
družstva, která by reprezentovala náš sbor a naši obec na hasičských soutěžích. Určitě se budeme tímto
problémem intenzivně zabývat i v letošním roce a snad se naše družstvo zúčastní více než dvou hasičských
soutěží. Právě tolik soutěží jsme absolvovali v loňském roce, pokud nepočítáme domácí vystoupení družstva
veteránů.
Zásadní změnu čeká Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kujavy. Ve své zprávě z oblasti represe
oznámil velitel jednotky Miroslav Mrázek ukončení činnosti v jednotce k datu konce volebního období
současného zastupitelstva obce. Jmenování velitele a činnost zásahové jednotky je plně v kompetenci obce,
přesto chceme být obci maximálně nápomocni a snad společně nalezneme adekvátní náhradu. Rovněž je
nezbytné průběžně doplňovat jednotku o nové členy. V současné době nemají zcela žádné pochopení pro
členy zásahových jednotek zaměstnavatelé, kteří v drtivě většině případu nesouhlasí s uvolňováním svých
zaměstnanců z pracovní činnosti na jednotlivá školení, která musí někteří členové jednotky absolvovat a
pochopení s vystaveným tzv. paragrafem obce v případě zásahu, je to nemlich stejné. Určitě budeme muset
s obcí hledat možnosti, jak zvýhodnit naše občany – členy JSDHO, kteří jsou ochotni v rámci svého volného
času absolvovat školení, brigády na údržbu techniky, výstroje a být připraveni pomoci spoluobčanům, když se
ocitnou v nouzi.
Našim velkým společným úsilím je rovněž naplnění úkolů, aby se do činnosti sboru alespoň jednou ročně
aktivně zapojili všichni naši členové, kterým to dovoluje zdravotní stav a zúčastnili se Výroční valné
hromady.
Samostatným bodem programu bylo ocenění a vyznamenání našich členů, které jsme téměř dvě desetiletí
opomíjeli. V nastaveném trendu chceme pokračovat i v dalších letech. Náš sbor byl na VVH rovněž oceněn,
zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předal našemu starostovi sboru Medaili Za zásluhy. Je to
nesmírný závazek pro další působení a směřování našeho sboru dobrovolných hasičů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům a našim příznivcům za finanční podporu při roznášení
pozvánek na náš Hasičský bál. A co nás doslova šokovalo, byl Váš následný zájem o vstupenky, který
mnohonásobně převýšil kapacitu kulturního domu. Opravdu si toho moc vážíme a děkujeme za Vaši
dlouholetou přízeň.
Jaromír Mrázek - jednatel
***************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s.
So 7.4.2018
So 14.4.2018
So 21.4.2018
So 28.4.2018
So 12.5.2018
So 19.5.2018
So 26.5.2018
So 2.6.2018
So 9.6.2018
So 16.6.2018

15.30 hod.
13.00 hod.
16.00 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod

Kujavy
Lubojaty
Kujavy
Kujavy
Kujavy
Heřmanice
Lubina
Kujavy
Hostašovice
Kujavy

Mankovice
Kujavy
Straník
Bravinné
Nová Horka
Kujavy
Kujavy
Fulnek B
Kujavy
Jistebník B
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Poplatky za odpad a psa
Poplatek za psa je splatný do 31.5. daného roku. Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 100,Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, je poloviční sazba.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5. daného roku. Sazba poplatku na rok 2018 je 450,- Kč za osobu.
Vznik poplatkové povinnosti je poplatník povinen oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost
platit tento poplatek vznikla. Údaj rozhodný pro osvobození podle vyhlášky je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě do 31.5. kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Poplatek lze hradit za jednotlivé osoby, nemusíte hradit všechny osoby najednou.
Oba poplatky mohou občané platit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kujavách nebo na číslo účtu
9388020227/0100. Při platbě na účet je potřeba uvést variabilní symbol pro identifikaci platby. Tento lze
zjistit telefonicky na čísle 556 740 023 nebo dotazem na e-mailové adrese obec@kujavy.cz.
Také oznamovací povinnosti lze provádět elektronicky.
***************************************************************************************

Nabídka
Nikdo určitě nepochybuje o tom, že obecní kronika je důležitou součástí paměti obce i jejích občanů. Proto
také bývá funkce kronikáře velmi vážená a nemůže ji vykonávat kdokoliv. Kronikář musí být dobrý češtinář
s výborným slohem, musí umět krásně psát a znát dobře svoji obec. Musí se zajímat o dění v ní i v okolí,
sledovat informace o obci v tisku, musí dokázat oddělit podstatné věci od bezvýznamných. A především musí
mít nadšení pro věc.
V naší obci stále kronikář chybí. Hledání nového kronikáře (nebo kronikářky) řešíme již delší dobu, ale zatím
bezvýsledně. Proto se na vás znovu obracíme a třeba vás napadne vhodný tip. Pokud ano, dejte nám vědět na
obecní úřad, každým návrhem se budeme zabývat. Děkujeme za spolupráci.
***************************************************************************************

Klid o nedělích a svátcích
S blížícím se jarem žádáme občany o zvážení nutnosti provádění hlučných prací v neděli a o svátcích. Je
pochopitelné, když celý týden prší a práce se udělat musí, ale pokud v sobotu, když mají možnost, nedělají
nic a začnou pracovat v neděli, je to na pováženou. Všichni si zasloužíme po celotýdenní práci aspoň jeden
den klidu.
***************************************************************************************

Informace k provozování hřbitova
Upozorňujeme, že jsou nové povinnosti týkající se hrobových míst i pohřbívání. V současné době se
zpracovává řád pohřebiště, který bude schválen pravděpodobně v dubnu letošního roku.
Všichni majitelé jsou povinni zajistit si opravu hrobového zařízení, neukládat žádné předměty kolem svého
hrobu a všechny opravy musí být schváleny obecním úřadem.
Při pohřbívání je nutné podat žádost na obecním úřadě, doložit kopii listu o prohlídce zemřelého a uhradit
nájem.
Další informace najdete v příštím čísle zpravodaje nebo v řádu pohřebiště nebo Vám budou poskytnuty na
obecním úřadě.
8

Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a majetku.
Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých
plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena
kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je vybavení bytů a
rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího
požáru. Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým
ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a
na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni.
Ideální variantou je však rozmístění do všech místností.
Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké prostory
(koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve
vrcholech půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče je
pod stropem uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná
plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi
podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu
hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o
technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena
povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové
domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší, když vás budí hlásič
nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

webových

stránkách

Hasičského

záchranného

sboru

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

Motivační odměny a stipendia
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen vysvědčení, ale také odměny nejlepším žáků a
žákům preferovaných oborů. Z prostředků nadačního fondu školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč a z
rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou preferovaných oborů (mechanik
strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 44 000 Kč. Další odměny obdrží žáci naší školy v měsíci
červnu 2018. Celkem za školní rok vyplatíme žákům na odměnách a krajských stipendiích celkem 280 000
Kč. Tato částka se bude v příštích letech zvyšovat. Naši žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc
pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy
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Zhodnocení Třikrálové sbírky 2018 Charity Odry ve všech regionech
"Změnou, kterou chceme ve světě, se musíme stát my sami."
Kdy jsme koledovali: Hlavní den, kdy se chodilo
koledovat, byla sobota 6. 1. 2018, ale jinak se mohlo
koledovat v období od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
Jak dlouho jsme koledovali: V každé obci a městě
probíhá koledování trošku jinak, proto jste mohli
koledníky potkat během celé této doby v různý čas od
rána až do večera. Pokud to bylo možné, snažili jsme
se koledovat především první sobotu nového roku, na
kterou letos připadl právě svátek Tří králů.
Kolik nás bylo: K dispozici bylo celkem 189
pokladniček a koledovalo nás cca 600 lidí. A to od
předškoláků po seniory.
Kdo koledoval: Celá společenská paleta: žáci,
studenti, skauti, hasiči, nezaměstnaní, pracující,
učitelé, úředníci, podnikatelé, jednotlivci i celé rodiny.
Jaká byla atmosféra: Smích, radost, nadšení, někdy
překonání sebe sama, nakonec příjemná únava
Odměna: Vykoledované sladkosti a po koledování
pohoštění, o které se postarali místní asistenti,
nechyběla slivovice, skvělý guláš, párečky, nebo jinde
třeba tradiční domácí slané tyčinky, na které se
koledníci celý rok těší, pizza, buchty a jiné dobroty, ale
hlavně příjemně prožitý den.
Dárci: Úžasní a štědří.
Poděkování: S velkou úctou a pokorou děkujeme
všem dárcům, kteří nám věnovali finanční příspěvek a přijímali naše koledníky s láskou a dobrotou. Poděkování patří
také všem, kdo koledovali a také těm, kteří se starali o jejich zázemí, za jejich obětavost a úsilí o dobrou věc.
Závěr: Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přejeme a vyprošujeme Boží požehnání, ať Vás provází při prožívání
každodenních radostí i starostí.
Jiří Rosenstein
koordinátor TKS

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V roce 2018 se vykoledovalo o 40.175,- Kč více než v roce 2017.
Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce naleznete během února na webu:
www.odry.charita.cz
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Aplikace Česká obec
Obec Kujavy využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou
informovanost o dění v obci Kujavy o důležitých informacích,
uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb apod. Zkrátka aplikaci Česká
Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone)
spustit a vyhledat „Kujavy“. Potom už vám budou automaticky chodit
upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu.
Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store
Více informací najdete na www.kujavy.cz nebo na www.ceskaobec.cz .

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