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Vážení občané,
dostalo se Vám do rukou třetí vydání zpravodaje a to
znamená, že se nám blíží podzim. Někteří s Vás se
na toto období těší, jelikož letošní léto bylo plné
teplotních rekordů, a podzim vše konečně zchladí.
Vedra jsou tak úporná, že mnoho lidí raději ani
nevychází ven. Deště se nám vyhýbají a tak
některým domům vyschly studny. Ti, kteří již mají
přípojku zavedenou, se pouze napojí na vodoměr.
Další si přípojku teprve vyřizují. Problém mají pouze
domy, které se nenapojily a vodovod jim vede v
opravené komunikaci. Do opravené komunikace je
minimálně 5 let zakázáno zasahovat. Ale na to byli
všichni upozorněni.
Na vlna veder i sucho reagoval také kraj, který
vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na
území kraje, a proto jsme na hřbitově zakázali do
odvolání zapalovat svíčky. Bližší informace najdete
na našich webových stránkách.
Ani prognózy na následující roky nejsou nijak
příznivé. Podle odhadů meteorologů budou vedra a
sucha i v dalších letech a my si tak budeme muset
pomalu zvykat.
Počasí bohužel ovlivnit nemůžeme, ale fungování a
rozvoj obce ano. Mám na mysli volby. Jak jistě
všichni víte, na podzim se konají volby do
zastupitelstev obcí. Byli jsme rádi, že nám končí naše
volební období a nikdo z nás nechtěl pokračovat
dále. Jenže jsme neměli jistotu, že by chtěl někdo
kandidovat, i když nějaké drby se vesnicí šířily.
Představa, že by nikdo kandidátku nepodal a
nastoupil zde správce, pro nás byla nemyslitelná. A
tak jsme pro jistotu kandidátku podali znovu. Ještě
že jsme to udělali, protože jsme byli jediní, kdo
kandidátku podal. Můžeme pouze spekulovat, zdali

drby o kandidátech byly pravdivé či nikoli, nebo
jestli se kandidáti zalekli toho, že do toho jdeme
znovu nebo prostě jen nikdo kandidovat nechtěl.
Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo a i přesto že
máme pouze jednu stranu, zvu Vás k volbám.
Nerada něco plánuji do budoucna, protože splnění
plánů vždy závisí na mnoha faktorech. Na druhou
stranu jsou to pouze plány a ne závazné sliby.
Důležitým dokumentem pro plánování je strategický
rozvojový plán, jehož platnost rokem 2020 končí. Již
v průběhu příštího roku budou zahájeny práce na
novém plánu. Ale už teď víme, že musí být
realizován projekt na opravu budovy obecního úřadu
a základní školy, dále bychom chtěli realizovat
chodník na hřbitově, pokud budou složky fungovat,
zpracovat a poté realizovat projekt na opravu kabin
(současný projekt je nevyhovující), vybudovat nové
chodníky a stávající opravit. Oprava chodníků ale
nebude tak jednoduchá, protože současně s opravou
je potřeba opravit také kanalizaci pod chodníkem, ale
to budeme muset lidem zakázat vypouštění
odpadních vod do této kanalizace. Důležité je také
dokončení výkupu pozemků důležitých pro potřeby
obce (pozemky pod chodníky a komunikacemi,
školní zahrada apod.), případně jejich vyvlastnění.
Jsou to především záležitosti, které budou občané
považovat za útoky pro nim, ale je potřeba to udělat.
My si zákony a různé povinnosti nevymýšlíme, ale
pouze dodržujeme. Tak jako všichni ostatní i my
jsme kontrolováni.
Na závěr Vám přeji pěkné podzimní dny s nějakým
tím deštěm a dětem úspěšný školní rok.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2018 – 8/2018
Začátek tohoto období byl převážně věnován ochraně osobních údajů. Musely se upravit formuláře, vytvořit
směrnice, záznamy o činnostech atd. Na základě zpracovaného auditu ochrany osobních údajů se musí
dokončit a zabezpečit řada dalších věcí. GDPR nás také donutilo k archivaci dokumentů, takže po 20 letech
se probíráme různými doklady, sepisujeme seznamy a třídíme, co dáme do archivu a co se bude skartovat. Je
toho spousta, takže nám to zabere spoustu času.
Opět jsme se vrátili ke hřbitovní zdi. I tentokrát práce prováděl pan Zajíček a pan Bill, a to z toho důvodu, že
jsme s jejich prací byli spokojeni. Původní plán opravit vstupní sloupy se nakonec rozšířil i na opravu brány,
schodů a úpravu celého vstupu. Opravu brány provádí firma NC Line a měla by být přes prázdniny opravena.
Stříšky sloupů vyrobí pan Divin z Hladkých Životic. Do budoucna by měl být realizován chodník od vstupních
vrat až ke kostelu. V letošním roce jsme ho nemohli realizovat, jelikož je k této stavbě nutné stavební povolení
a to bychom letos nestihli.
Ve středu 27.6.2018 se konalo 22. zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání byla TJ Sokol navýšena
dotace na oslavy 50. výročí založení spolku, takže celková částka dotace je 42 800 Kč (z toho 27 800 Kč na
oslavy a 15 000 Kč na provoz). Byla prodána část pozemku p.č. 1094 a cena této části byla stanovena dle
znaleckého posudku ve výši 245 Kč/m2. Cenu jsme bohužel nemohli snížit a žadatelům nezbylo nic jiného než
tuto cenu akceptovat. Dalšími body na programu byly úpravy rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu obce
Kujavy na roky 2019 – 2022, protokoly o výsledku kontrol, zápisy kontrolních výborů, závěrečné účty DSO
Regionu Poodří za rok 2017 a DSO SOMPO 2016 za rok 2017.
Po několika letech bylo konečně vydáno stavební povolení k úpravě Děrenského potoka. Nyní musí Lesy
vysoutěžit konečného zhotovitele a může se začít. Úprava bude probíhat pouze v některých částech toku, tak
aby byl zachován stávající ráz.
Jelikož správcem Děrenského potoka jsou Lesy ČR, je jednání s nimi složitější. Koncem školního roku spadl
na školní zahradě strom a takových stromů je kolem potoka více. Problémem je, že Lesy musí veškeré zakázky
soutěžit, takže než se na strom přijedou podívat, rozhodnout a vyberou firmu, může to trvat i tři měsíce. Dalším
problémem je i to, že Lesy stromy kácet nechtějí a povolí kácet pouze ve velmi kritických stavech. Navíc není
období vegetačního klidu, takže se kácet nesmí.
Opět jsme podali žádost o VPP pracovníky na dobu 1 roku, ale protože je nízká nezaměstnanost, schválili nám
3 pracovníky, ale pouze do 28.2.2019. Důvodem je prý nedostatek peněz. Takže uvidíme, co bude dál. Kdyby
měla obec sama financovat tyto pracovníky, chyběly by peníze na investice.
Prostřednictví místostarostky Ing. Kováčikové jsme se dozvěděli, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
na svém 8. zasedání dne 14. 6. 2018 přijalo pro náš region zásadní rozhodnutí, které zasahuje do struktury
poskytované zdravotní péče v kraji a uspořádání jejího lůžkového fondu. Dotýká se Bílovecké nemocnice, a.s.
S předloženým materiálem nebyl seznámen ani ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. ani dozorčí rada nemocnice.
Návrh byl přijat bez veřejné diskuze, přitom se jedná o nakládání s veřejným majetkem i se zdravím občanů.
Schválený materiál nerespektuje dosažené výborné výsledky Bílovecké nemocnice v oblasti personální i
ekonomické. Snad jako jediné zdravotnické zařízení Moravskoslezského kraje vykazuje zisk. Navrhovaná
optimalizace může vést k uzavření nemocnice jako celku či k privatizaci jednotlivých činností. Protože by pro
občany Bílovce a širokého okolí mohlo dojít ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče, začali se podepisovat
petice, které se posléze zaslaly na krajský úřad. Kraj zatím nerozhodl, jak bude postupovat dále, ale určitě Vás
budeme informovat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se pod petici podepsali a snaží se nemocnici zachránit.
Ani do druhého výběrového řízení na opravy v budově ZŠ a obecního úřadu se nikdo nepřihlásil. Výzva bude
vyhlášena znovu s termínem realizace až příští rok o prázdninách. Dříve nemohla být výzva zveřejněna, jelikož
nám zákonodárci stanovili nové povinnosti a museli jsme zřídit nový profil zadavatele.
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Byla dokončena zakázka na opravu komunikací. Ani tato oprava se neobešla bez problému. Při realizaci byly
zaasfaltovány dvě vodovodní přípojky. V souvislosti s tím se zjistilo, že již při loňských opravách komunikací
byly zaasfaltovány dvě vodovodní přípojky. Tomuto problému jsme se mohli vyhnout, kdyby si občané své
vodovodní přípojky pohlídali a okamžitě to firmě nebo nám nahlásili. Navíc když jsou tito občané doma.
Přitom přípojky jsou jejich a my jim je hlídat nemusíme. Někteří občané využili situace, že je firma tady a
zaplatili si asfaltování na svých pozemcích. Obec to v žádném případě neplatila. Firma to může doložit. Nový
povrch byl položen také na tenisovém hřišti a tak se musí provést nové nalajnování čar, které je již objednané,
ale bohužel musíme počkat, je sezóna těchto prací.
Při konání akce Den obce jsme zjistili, že zábrany, které zde byly postaveny před pódiem, by bylo dobré nechat
udělat. Firma VVM-IPSO nám zhotovila nabídku a hned jsme si jich 20 nechali vyrobit. Zábrany jsme poprvé
použili na hasičské soutěži, ale to ještě nebyly natřené. Červenobílý nátěr udělali naši pracovníci.
Ode dne 9.8.2018 do odvolání vyhlásil kraj dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území
Moravskoslezského kraje a zakázal rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření, používání
pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů, používání jiných zdrojů zapálení, odhazování hořících a
doutnajících předmětů apod. Na základě tohoto vyhlášení jsme museli zakázat používání otevřeného ohně,
včetně zapalování svíček v celém areálu hřbitova.
I v letošním roce se konal Mezinárodní plenér Letní Fulnek Kujavy. Plenéru se zúčastnili autoři ze Slovenské
republiky, Maďarska, Ukrajiny a samozřejmě i České republiky. Autoři v pátek 17.8. navštívili pro inspiraci
také naši obec. Výsledné práce můžete shlédnout na výstavě, která byla zahájena v neděli 19.8.2018 v 11 h
v MKC Fulnek a trvá až do 21.9.2018.
Vybrala jsem pouze významnější události, ale i přesto je toho hodně. Pokud Vás zajímá něco jiného, můžete
se na konkrétní věc, která Vás zajímá zeptat.
Zpracovala Petra Vojkůvková
***************************************************************************************

Odpadové hospodářství
Na základě požadavku svozové firmy OZO Ostrava si Vás dovoluji upozornit, aby svůj odpad důsledně
třídili. Do popelnice na komunální odpad patří netříděný komunální odpad vznikající v domácnostech a jemu
podobný, např. popel, obaly z potravin apod. Určitě zde nepatří plasty, sklo, kovy, papír, bio odpad a ani
stavební suť. Tu si musí likvidovat každý sám, objednáním kontejneru u svozové firmy. Pokud uvidí
pracovníci svozové firmy odpad, který do popelnice nepatří, popelnici Vám nevyvezou. Likvidace je tedy
potom na Vás a navíc Vám může být uložena pokuta.
Měsíční odvoz nádob v roce 2018
pátek 21. září
pátek 19. října

pátek 16. listopadu

pátek 14. prosince

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny:
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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Činnost JSDH v uplynulém období
Od minulého vydání zpravodaje jsme ve dnech 30.7. – 1.8.2018 vyjížděli 3 x do Pustějova, kde jsme prováděli
ve společnosti Zemspol Studénka a.s. ředění digestátu při čištění nádrže u bioplynové stanice.
Dne 20.8.2018 jsme byli povoláni k požáru trávy kolem kolejí na nádraží do Hladkých Životic. Podél trati
jsme postupně dohašovali a rozhrabovali doutnající trávu a štěpky až do Suchdola n /O. a zpět.
Začátkem srpna jsem odvezl Tranzita do servisu, kde nám provedli antikorozní nástřik podlahy a podvozku.
Proto jste si možná všimli, že Tranzit stával před hasičárnou. Využili jsme vysokých teplot, aby nástřik
vyzlínal do všech mezer.
Za JSDH Kujavy velitel jednotky Mrázek Miroslav
***************************************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Minulý školní rok byl pro školu velmi náročný, škola i školka prošly řadou změn. Pevně věřím, že při podpoře
všech zaměstnanců naší organizace, ale také obce, žáků, rodičů a obyvatel Kujav bude „NAŠE = VAŠE ŠKOLA
A ŠKOLKA“ jen vzkvétat.

Začátek vyučování bude začínat v mateřské i základní škole stejně jako v loňském školním roce v 8.00 hodin.
Do této hodiny musí být děti v MŠ a žáci v ZŠ.
Od září začnou kromě již zavedených kroužků fungovat aktivity v rámci ŠABLON.
Tyto mají za cíl rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost, logiku a pomáhat dětem s problémy při učení. Přínosem
budou i pro rodiče žáků, kterým zprostředkujeme setkání s odborníky z různých oblastí, které souvisí s
výchovou a vzděláváním. Chceme pokračovat v činnosti zaběhlých kroužků - podmínkou je zájem ze strany
dětí a rodičů. Kroužky povedou stejní vedoucí.
Organizace výuky:
I.

třída 1. + 2. + 4. ročník

II. třída 3. + 5. ročník

Časy zvonění:
8:00 - 8:45 1. hodina

10:45 - 10:55 přestávka

8:45 - 8:55 přestávka

10:55 - 11:40 4. hodina

8:55 - 9:40 2. hodina

11:40 - 11:50 přestávka

9:40 - 10:00 velká přestávka

11:50 - 12:35 5. hodina

10:00 - 10:45 3. hodina
Číslo účtu pro požadované platby: 86- 6357450247/0100
Informace ze strany školy: web: www.zskujavy.cz nebo prostřednictvím e-mailů pro rodiče
Děkujeme všem rodičům, kteří zapsali děti do naší školy. V současnosti máme tuto naplněnost: mateřská škola
18 dětí, základní škola 20 žáků.
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKTIVIT
ZÁŘÍ

-

ŘÍJEN

-

Bezpečná cesta do školy – 1. ročník ÚNOR
Drakiáda
Zahájení sběru papíru
Celé Česko čte dětem
EVVO
Evropský den jazyků 3. - 5. ročník
Plavecký výcvik – celá ZŠ +
předškolní děti z MŠ
Dopravní hřiště Odry 3. - 5. ročník
BŘEZEN
EVVO
Kino Radost Bílovec ZŠ + MŠ

-

-

LISTOPAD

-

PROSINEC

-

LEDEN

-

Dílnička pro rodiče - zdobení DUBEN
adventních věnců
Keramická dílna ZŠ TGM Fulnek
Vyřezávání dýní
Rozsvícení ván. stromu, Jarmark
Preventivní program RENARKON –
1. blok
EVVO
EVVO
KVĚTEN
Vypouštění
balónků
s přáním
Ježíškovi
Adventní koncert v kostele sv.
Michala
Kino radost Bílovec
soutěž Superfarmář (ŠD)
Vánoce v EU (1. – 5. ročník)
EVVO
ČERVEN
Bruslení – Studénka
Návštěva předškoláků v 1. ročníku

-

-

Preventivní program RENARKON
– 2. blok
Školička nanečisto – 1. setkání
Dětský maškarní ples
EVVO

EVVO
Školička nanečisto – 2. setkání
Butovická hvězdička – pěvecká a
výtvarná soutěž škol
Noc s Andersenem
Kino Radost Bílovec
Zápis do 1. ročníku
Velikonoce na vesnici – pletení
pomlázek, malování vajíček
Slet čarodějnic a čarodějů
Školička nanečisto – 3. setkání
EVVO
Dopravní hřiště v Odrách
Zápis do MŠ
Školička nanečisto – 4. setkání
Preventivní program RENARKON
– 3. blok
Školní výlet
5. ročník Běhu jíloveckým lesem
Sportovní den – Pustějov
Atletická Olympiáda - Fulnek
Vystoupení na kácení máje
Školní akademie
Vyhodnocení sběru papíru
Školička nanečisto – 5. setkání
Den obce - vystoupení

Mgr. Ondřej Lišifka

Mateřská škola:
Po slunečných prázdninách, školička nás uvítá!
Dne 3. září mateřská škola opět přivítá stávající ale i nové děti. Celý tento školní rok je bude provázet pohádková
postavička Krtečka, se kterou budou společně poznávat proměny ročních období, navštíví různé kulturní akce
a pro zájemce bude opět probíhat plavecký výcvik v Novém Jičíně. V neposlední řadě si určitě děti užijí spoustu
legrace a budou nabývat nových vědomostí. Novinkou tento rok bude projekt „ Rodiče čtou dětem“, kdy
budeme postupně zvát rodiče do MŠ, aby dětem předčítali ze svých oblíbených knih. Ve školním roce
2018/2019 bude MŠ navštěvovat celkem 18 dětí.
Ve středu 5. 9. v 15:30 proběhne v budově MŠ organizační schůzka s rodiči.
Jana Dubcová, Karin Rozsypalová
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SDH Kujavy
Hasiči v Kujavách bojovali znovu jako o život.
Po náročné červnové organizaci Dne Obce Kujavy jsme si dali tři týdny volno, abychom se ještě s posledními zbytky sil
a volného času, pustili do příprav hasičské soutěže Memoriálu Arnošta Slezáka – kategorie muži, O pohár starostky obce
– kategorie žen a noční Velké ceny HVP. Velkým povzbuzením byl pro všechny obrovský zájem hasičských družstev o
naši soutěž, kdy na rozdíl od ostatních sborů nemusíme družstva k účasti přemlouvat, ale řešíme opačný problém, komu
sdělit, že se do předem stanovené kvóty 75 družstev, nevejde.
Ve startovní listině nechybělo domácí družstvo mužů, které vyběhlo v odpolední části na soutěžní trať jako poslední.
Doslova s odřenýma ušima se kvalifikovalo jako 34 v pořadí s časem 16,64. Vítězství, finanční odměny a krásné poháry,
zakoupené obecním úřadem, si ve svých kategoriích odvezli ženy (16,45) i muži (13,97) z Pravčic, okresu Kroměříž.
Do nočního závodu postoupilo 50 nejlepších družstev, 15 družstev žen a 35 družstev mužů. Jako první odstartovali domácí
muži a po nekonečných prostřicích na obou terčích, zaznamenávají výsledný čas 15,25. Paradoxně je to jeden z nejlepších
z dosažených časů, který na domácí trati v historii zaběhli, i když v podstatě letos netrénovali. Celkově vyhráli mužskou
kategorii úřadující vícemistři Extraligy v požárním útoku, hasiči z Prchalova B (14,26), před hasiči z Hrabůvky, okresu
Přerov (14,28) a Ratiboře, okresu Vsetín (14,69). Všechny přítomné potěšil sestřik levého proudaře vítězného teamu, stále
ještě našeho člena Marka Ďurici, který srazil terč v čase 13,85. Vítězkami žen se staly hasičky z Markvartovic, okres
Opava (17,22), druhé skončily ženy ze Svinova (17,49) a bronzové medaile si odvezly ženy z Proskovic (18,48), obě
družstva z okresu Ostrava.
Nebýt krátkodobé přeháňky, soutěž proběhla za téměř ideálních podmínek. Atmosféru na soutěži poprvé zpestřil svými
nenapodobitelnými vstupy DJ Montána. Byli jsme nadšeni, jak z účasti hasičských družstev, tak z účasti místních
obyvatel, kteří si našli čas a poctili nás svou návštěvou. Domnívali jsme se, že již dovedeme odhadnout Vaše chutě, ale
hluboce jsme se mýlili. Na závěr soutěže jsme byli totálně vyprodaní a de facto Vám nebyli schopni nic nabídnout, za což
přijměte prosím naši omluvu. Pro pořadatele je to však ta nejoptimálnější varianta.
Na soutěži několikráte zaznělo, že se jedná o poslední ročník kujavské soutěže. Jaký formát budou mít další ročníky nebo
zda vůbec nějaká soutěž bude, nyní záleží na všech členech sboru. Máme relativně krátký čas na rozmýšlenou, v listopadu
se totiž schvaluje kalendář soutěží.
Sponzoři hasičské soutěže: Hasičská vzájemná pojišťovna, Sklenářství Jiří Návrat, VVM - IPSO Fulnek, s.r.o., Obec
Kujavy, Jaromír Mrázek – Grand pojištění, Nordic Steel, s.r.o. Fulnek, Miroslav Štekl – SHR, BV – Technika, a.s.,
Autodoprava Milan Šichor, MNET Studénka, s.r.o., Mgr. Iva Mročková, Stachovice, Autodoprava Rostislav Dresler.

Záznam soutěže můžete shlédnout na YouTube.com nebo na facebookových stránkách SDH Kujavy.
****************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s. – Fotbal
Výročí Sokolu Kujavy v roce 2018
Oddíl kopané byl založen na podzim roku 1968 a hrál 4. okresní ligu. Zakladatelem a prvním funkcionářem se stal Gerold
Thiel, který měl 3 syny a v okolí se fotbal hrál a aby místní občané mohli ve volném čase chodit fandit místnímu týmu.
Musely se postavit kabiny, šatna pro rozhodčího a veškeré sociální zařízení. Obec dodávala materiál a stavělo se
svépomocí.
Družstva mužů ale i žáků s dobrými výsledky měla ambici hrát i vyšší soutěž, ale vždy to ztroskotalo na stavu financí.
Pořádali se i turnaje, zábavy, které patřily k vydařeným a rádi na to vzpomínáme. V současnosti hrají pouze muži a
pořádáme fotbalový turnaj, turnaj v nohejbale, stolním tenise a silvestrovskou kopanou.
Družstva přípravky a družstvo žáků se pro malý počet už několik let nepodařilo sestavit.
Tým mužů v roce 2007/2008 postoupil do 3. třídy a vyhrálo i bombéra se 17 góly pozn. Oldřich Gebauer.
Od roku 2015 se sport z elektronizoval a digitalizoval. Muselo se vybudovat připojení na internet, zakoupit notebook a
zaregistrovat se. Bez počítače a připojení na FAČR Praha nelze odehrát ani utkání ve fotbalu, nejde provést změna
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termínu, zaregistrovat hráče, odložení zápasu a podávat připomínky nebo odvolání. Vyúčtování a platby se rovněž
provádějí přes počítač. Práce je okolo vedení a provoz velmi mnoho.
Areál Sokolu Kujavy se za poslední dobu změnil. Přibyla nová asfaltová plocha na hry, dětské hřiště, postavily se zábrany,
vyrobily nové branky, opravily se lavičky, položila zámková dlažba, byly vyměněny vchodové dveře, vyměněna okna,
zavedena voda z vodovodního řádu, modernizovaly se koupelny, dámy dostaly nové WC, vyměnila se střešní krytina,
vyrobily se stoly s lavičkami. Velkou části se podílela Obec Kujavy, o zbytek se postarali brigádníci Sokolu Kujavy a
členové výboru.
Na 50. výročí Sokolu Kujavy se uspořádalo setkání s bývalými hráči a občany naší obce, byly uspořádány zápasy žáků a
internacionálů Kujav, bývalí hráči byli odměněni upomínkovými předměty a po celý den jsme mohli využít různé atrakce,
byla zajištěna hudba a celý sen završil ohňostroj.
Zápasy:

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
1. kolo
2. kolo

Sobota 1.9.2018
Sobota 8. 9. 2018
Sobota 15. 9. 2018
Sobota 22. 9. 2018
Sobota 29. 9. 2018
Sobota 6. 10. 2018
Sobota 13. 10. 2018
Neděle 21. 10. 2018
Sobota 27. 10. 2018

13:30
16:00
16:00
13:00
15:30
12:00
12:00
14:00
14:00

Kujavy - Bílov
Lubina - Kujavy
Kujavy - Straník
Nová Horka - Kujavy
Kujavy - Vražné
Hostašovice - Kujavy
Kujavy - Pustějov B
Jistebník B - Kujavy
Žilina B - Kujavy

předseda Sokolu Dominik Gontkovič

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

Poplatky za odpad a psa
PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM ÚHRADU POPLATKU ZA PSA I ZA ODPAD. OBA POPLATKY JSOU JIŽ PO
SPLATNOSTI. ZKONTROLUJTE SI PROSÍM, ZDALI JSTE POPLATKY UHRADILI.
Sazba poplatku za psa činí za prvního psa 100,- Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč. Sazba poplatku za odpad na rok 2018
je 450,- Kč za osobu. Údaj rozhodný pro osvobození podle vyhlášky byl poplatník povinen ohlásit do 31.5. Nesplnil-li
poplatník povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Oba poplatky můžete zaplatit 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 dotazem na e-mailové adrese
obec@kujavy.cz.

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

INFORMACE KE HŘBITOVU V KUJAVÁCH
I přes upozornění v minulém vydání zpravodaje si mnozí z Vás neuklidili kolem svých hrobů a hrobových míst. Z tohoto
důvodu musíme přistoupit k důslednějším krokům.
Při kontrole hřbitova jsme zjistili, že na některých hrobech jsou vysázeny dřeviny, které jsou přerostlé a zasahují až do
uliček. Z tohoto důvodu budou v souladu s řádem pohřebiště tyto dřeviny pracovníky obce ostříhány.
Dále bylo zjištěno, že některé hroby mají nové krycí desky. Některé tyto desky ovšem přesahují hroby, dochází tak ke
zúžení průchozích uliček a ke zvětšení rozměrů než jsou uvedeny ve smlouvách o nájmech hrobových míst. Všechny
hroby byly při uzavírání nových smluv v roce 2012 měřeny. Proto jsme se rozhodli, že hroby budou znovu přeměřeny a
v případě, že budou rozměry jiné, než je uvedeno ve smlouvě, můžeme nařídit odstranění. Uličky jsou již nyní velmi
úzké a budou-li si všichni rozšiřovat hrobová místa, bude se muset chodit po hrobech a to určitě nikdo z nás nechce.
U některých hrobů jsme zjistili, že tam jsou oproti roku 2012 uloženy urny, které nemáme v evidenci, a nebyl k nim
vydán souhlas k umístění těchto uren do hrobů. Za uložení do hrobu je považováno i uložení v prosklené vitríně. Žádáme
občany, kteří v době od uzavření smluv v roce 2012 až dosud uložili urny do svého hrobu (vitríny), aby požádali o
souhlas s uložením a doložili doklady do naší evidence. Bohužel i toto nenahlášení je považováno za přestupek.
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Starším občanům doporučuji zvážit možnost přepsat smlouvu na někoho mladšího, jelikož hrob je součástí dědického
řízení a jsou to náklady navíc.
Na závěr připomínám, že na obecní úřad je nutné nahlásit všechny změny, uložení uren, pohřbívání, úpravy hrobů apod.
Raději se přijďte zeptat, než potom řešit nějaký problém.
Petra Vojkůvková – starostka obce

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