Zpravodaj obce

Kujavy

Vážení ob8ané,
se záv9rem roku jsme si pro Vás p:ipravili mnoho
tradi;ních akcí, o kterých budete informováni jak ve
zpravodaji, tak i v souhrnném kalendá:i kulturních
akcí v obci. Považuji za d<ležité zmínit, že autorem
nové grafiky zpravodaje i souhrnného kalendá:e je
Míša Dresler. Zpravodaj se stal p:ehledn9jším a
kalendá: je velmi praktický, protože si ho doma
m<žete dát nap:. na ledni;ku.
Stejn9 jako loni i letos jsme Vám rozdali stolní
kalendá:e. Bohužel to nejsou ty z Regionu Pood:í,
protože obce o tyto kalendá:e nejevily zájem. Mnoho
z Vás m9lo z kalendá:e radost, a proto jsme Vám je
cht9li op9t rozdat. Myslím si, že je to velmi praktický
dárek. Dalším praktickým dárkem, který jsme si pro
Vás p:ipravili, jsou tašky na t:íd9ný odpad. =ást sady
tašek na t:íd9ní odpad< distribuované mezi ob;any
byly po:ízeny za finan;ní spoluú;asti firem
ASOMPO, a.s. a EKO KOM, a.s. a druhou ;ást jsme
doobjednali, tak aby tašky mohla dostat každá
domácnost a ne pouze n9kte:í. Tašky jsou velmi
oblíbené a spousta z Vás už má ty staré zna;n9
opot:ebované a pot:ebovali by nové. Snad se nám tím
zvýší i t:íd9ný odpad.
Od p:íštího roku nás ;eká n9kolik zm9n. Z d<vodu
zm9ny zákona o místních poplatcích musíme vydat
nové obecn9 závazné vyhlášky. Zm9ny ve v9tšin9
spo;ívají v úprav9 názvosloví. Ve vyhlášce o
místním poplatku za odpad by se m9la zm9nit výše
poplatku o 50 K;, jelikož doplatek na odpady v roce
2018 ;inil 225 tis. K;. O schválené výši se po
schválení dozvíte na webových stránkách obce. Ve
vyhlášce o místním poplatku ze ps< se m9ní nárok na
sníženou sazbu poplatku. Nov9 mají nárok na
sníženou sazbu osoby, které mají více než 65 let.
Nárok na sníženou sazbu vznikne automaticky, vždy
na za;átku daného kalendá:ního roku. Dosáhnete-li
65 let v jednom roce, nárok na sníženou sazbu máte
až od roku následujícího.

 

Další vyhláškou, která se bude m9nit, je vyhláška o
stanovení systému nakládání s odpady. Do vyhlášky
se musel zapracovat sb9r jedlých olej<, který je od
ledna pro každou obec povinný. Oleje se odevzdávají
v uzav:ené plastové láhvi v dob9 ú:edních hodin
obecního ú:adu. Zárove> jsme požádali o kontejner
na elektroza:ízení, který bude umíst9ný u moštárny.
Rozší:ili jsme po;et stanoviš? sb9rných nádob na
plasty, papír i sklo. Celkem je obci 18 stanoviš?.
Zcela nov9 vydáváme novou vyhlášku o evidenci
ps<, kterou reagujeme na novelu veterinárního
zákona. Majitelé psa budou mít povinnost hlásit ;ipy
na obecní ú:ad, kde budou evidovány. Žádáme tímto
majitele ps<, kte:í již svého psa mají o;ipovaného a
;íslo ;ipu nám nenahlásili, aby p:išli ;íslo ;ipu svého
psa nahlásit.
Vyhlášky budou od doby schválení po dobu 15 dn<
zve:ejn9ny na ú:ední desce. Poté budou zve:ejn9ny
na webových stránkách obce v záložce Obecn9
závazné vyhlášky. Doporu;ujeme Vás seznámit se
s nimi, jelikož není v našich silách Vás s nimi
seznamovat podrobn9ji.
Na záv9r bych Vám všem cht9la pop:át klidné a
pohodové váno;ní svátky, abyste pod strome;kem
našli to, co jste si p:áli a zárove>, abyste ty váno;ní
svátky strávili v kruhu rodiny nebo svých p:átel. Do
Nového roku 2020 Vám p:eji hlavn9 zdraví, klid,
pohodu a št9stí, protože bez nich bychom byli
smutní, nemocní, zlí, závistiví a špatn9 by se nám tak
žilo. A to my p:ece nechceme.
Petra Vojk<vková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2019 – 11/2019
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informovala, že v b:eznu podala naše obec námitku proti obsahu
obnoveného operátu. Na základ9 rozhodnutí Katastrálního ú:adu v Opav9 musel Katastrální ú:ad v Novém
Ji;ín9 danou situaci projednat znovu. Prob9hlo jednání na míst9 samém a hranice sporných pozemk< byly
upraveny dle našich požadavk<. V sou;asné dob9 se ;eká pouze na nabytí právní moci.
Od zá:í nám p:idali jednoho VPP pracovníka a tak jsme m9li 3 VPP pracovníky a 2 stálé zam9stnance.
V listopadu nám na naši žádost prodloužili smlouvu na poskytování p:ísp9vku na ve:ejn9 prosp9šné práce a my
tak m<žeme dv9ma VPP pracovník<m prodloužit smlouvu až do konce února 2020. V tentýž m9síc nás zastihla
smutná zpráva, jelikož zem:ela paní Zelenková. N9kolik let u nás pracovala jako VPP pracovník, a protože jsem
s ní byla velmi spokojená, zam9stnali jsme ji jako stálého zam9stnance. Bohužel nikdo z nás netušil, že je
nemocná, nikdy nemarodila, pouze si st9žovala na bolesti zad. Vím, že nebyla svatá, byla prost9 svá a do
poslední chvíle pomáhala ostatním. Vždy ud9lala vše, co se jí :eklo a za to jsem jí velmi vd9;ná.
V zá:í prob9hlo výb9r ve:ejné zakázky na kácení stromu u ;.p. 20. Kácení pat:í mezi rizikové, jelikož se strom
nachází u hlavní komunikace a na vedením elektrické energie. Strom bude nutné postupn9 od:ezávat a spoušt9t
dol<. Svou nabídku podali celkem 3 uchaze;i a nejnižší nabídku podal Roman Kvarda z Frýdku-Místku, jehož
cena byla 25 tis. K;.
V p<lce zá:í se konalo další zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo dar =eskému svazu v;ela:<,
výjimku z nejnižšího po;tu žák<, investi;ní priority ZŠ a MŠ pro MAP II a naopak neschválilo prodej obecních
pozemk<.
Pokra;ujeme ve výkupech pozemk< pod místní komunikací a pod chodníkem. Obeslali jsme zbývající majitele
t9chto pozemk< a požádali je o odkup t9chto ;ástí. Bohužel se ozvala pouze malá ;ást t9chto majitel<. N9které
op9tovn9 oslovíme a od p:íštího roku budeme muset tuto záležitost p:edat právníkovi, který v nejhorším p:ípad9
zahájí vyvlastn9ní t9chto pozemk<. Nemáme totiž jinou možnost, když s námi tito majitelé nekomunikují.
Oslovili jsme také instituce, jako nap:. ASD, Státní pozemkový ú:ad, Moravskoslezský kraj, Lesy. Rádi bychom
tyto výkupy dokon;ili, jelikož je :ešíme už t:etí volební období.
Koncem zá:í prob9hla kontrola hospoda:ení obce a školy, kterou provádí Ing. Kubelka. Kontrola obce byla bez
chyb a škola m9la pouze drobné chyby, které po sob9 zanechalo minulé vedení organizace. Na základ9 t9chto
neustálých chyb ve vedení ú;etnictví se paní :editelka rozhodla pro zm9nu a vypov9d9la stávající firm9
smlouvu. Nová paní ú;etní je z Pust9jova a má spoustu zkušeností jak z vedení ú;etnictví školy, tak i obce.
V :íjnu prob9hl audit z Krajského ú:adu a musím se p:iznat, že pat:il k t9m horším. P:ijel sice jeden auditor, ale
možná proto byla kontrola náro;n9jší. Aešily se sloví;ka, detaily a tyto kontroly nás nutí d9lat vše ješt9 složit9ji.
Je ;ím dál tím náro;n9jší vše uhlídat a o pojmout všechny zm9ny zákon< je nad lidské síly.
Lesy =R kone;n9 vybrali firmu na realizaci úpravy D9renského potoka, která by m9la za;ít od ledna p:íštího
roku. Možná jste již všimli, že firma si již p:ipravila kameny na stavbu, jelikož p:es zimu jsou lomy zav:ené.
Dle firmy je nejhorší úsek práv9 tady u školy. Stroje tady budou sjížd9t do potoka, budou se zde dopravovat
kameny a navíc je tu zvýšený pohyb d9tí i dosp9lých.
Zú;astnili jsme se školení na dokumenty obcí po:ádaném Regionem Pood:í. Na základ9 poznatk< z tohoto
školení jsme upravili dokumenty, tak aby obsahovaly vše, co mají mít. Dle ostatních obcí jsme od ledna 2020
upravili také ú:ední hodiny, které budou pouze v pond9lí a st:edu. V ostatní dny tu také budeme, ale rad9ji si
vždy ov9:te, zdali nejsme na školení nebo na jednání. K tomuto kroku jsme p:istoupili zejména proto, že se nám
stává, že jedna z nás má dovolenou, druhá má léka:e nebo jednání a ob;ané pak nadávají, že na ú:ad9 nejsme.
K omezení ú:edních hodiny p:istoupilo také m9sto Bílovec.
Z d<vodu nutnosti p:ihlásit se k dražb9 jsme museli svolat další zasedání zastupitelstva. Dražba se konala
z d<vodu do:ešení d9dictví a týkala se 1/9 ;ástí pozemk< na kterých se nachází místní komunikace a most u ;.p.
93. Tento most slouží k m9:ení hladiny toku a je na n9m umíst9n jak hladinom9r, tak i vodo;etná la?. Dále se na
tomto zasedání schválil zám9r výp<j;ky kulturního domu pro tréninky d9tí, zám9r prodloužení nájemní smlouvy
s Lesy =R pro realizaci stavby „D9renský potok v km 0,550 – 5,350“, sm9ny pozemk<, zm9na jednacího :ádu,
organiza;ního :ádu a zm9na ú:edních hodin, pracovní :ád, poskytování cestovních náhrad a pln9ní ;len<m
zastupitelstva atd.
Neustálé zvyšující se náklady na provoz kulturního domu nás donutily k navýšení ceny za pronájem kulturního
domu a vydání nového provozního :ádu. Protože jsme objednali nové stoly a ubrusy, zakázali jsme jejich
p<j;ování mimo prostory sálu. P:edevším ubrusy si tak budou muset zájemci zajistit jinde.
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Bylo dokon;eno m9:ení zátrh< v místní komunikaci u ;.p. 112, nedaleko stávajícího sesuvu. P:edpokládaný
za;ínající sesuv se nepotvrdil. Zátrhy se objevily i v letošním roce a tak jsme je nechali opravit. Místo budeme i
nadále sledovat.
První listopadovou ned9li se kulturním dom9 konal koncert „V rodin9 velí a vládne muž!“, neboli pokra;ování
p:íb9hu „Když dva se rádi mají“. Už pot:etí u nás ú;inkovali p:ední sólisté Národního divadla
moravskoslezského v Ostrav9 paní Eva Zbrožková a pan Peter Svetlík, slovem je doprovázela paní Alena
Bastlová a klavírní doprovod tvo:il pan Nenko Slavov. Vystoupení bylo velmi p9kné a stálo zato se p:ijít
podívat. Pan Svetlík je velmi vtipný ;lov9k a n9které pobavil i mimo vystoupení.
Objednali jsme odpadové nádoby na jedlé oleje, elektroza:ízení a také na t:íd9ný odpad. Stanovišt9 kontejner<
na t:íd9ný odpad jsou na zkoušku a budeme sledovat, jak jsou využívána. V p:ípad9, že nebudou vyhovovat,
stanovišt9 zrušíme nebo p:emístíme jinam. Protože vše musí být složité, oznámila nám v p<lce listopadu
svozová firma, že si zakoupili nový svozový v<z s hmotností 28 tun. Bohužel nám tak nemohou svážet odpad na
„malé stran9“ od ;.p. 55 až po ;.p. 49, jelikož se jedná o nepr<jezdnou komunikaci a most vedoucí k t9mto
dom<m má nosnost jen 7,1 tun. Ob;an<m zde bydlícím byly odebrány nádoby na odpad a sv<j odpad budou
muset dopravit do nádoby umíst9né až p:ed problémový most. Bohužel nám nikdo nedal možnost se na tuto
situaci p:ipravit a tak jsme ji nemohli nijak :ešit. Budeme urgovat výkupy pozemk<, tak abychom mohli
problémový most opravit, p:íp. vystav9t nový.
Abychom v9d9ly jak správn9 archivovat, zú;astnily jsme se školení, které vedla komisa:ka ze Státního archivu.
Školení bylo velmi p:ínosné, nejen proto, že jsme se dozv9d9ly nové informace, ale p:edevším proto, že se nám
nahlásil pán z archivu. Postupn9 se nám da:í dokumenty t:ídit a archivovat.
V p<lce listopadu se konala pro nás d<ležitá dražba. Již vlastníme 8/9 t9chto pozemk< a získání zbývající 1/9 je
pro nás d<ležité. P:edevším proto, že na ;ástech pozemk< je místní komunikace a most. V dražb9 byli dva
dražitelé – my a ješt9 n9kdo další. Protože jsme spoluvlastníci, m9li jsme p:edkupní právo a sta;ilo nám vždy
nabídku druhého dražitele pouze dorovnat. Daný díl pozemku jsme získali za 4 867 K;.
Mnoho ;asu je v9nováno p:íprav9 akcí. Jubilanty jsme oslavili hned na za;átku listopadu a vítání ob;ánk< jsme
p:ipravili na poslední listopadový den. Hned poté v pond9lí 2.12.2019 se v 16 h koná Mikulášské vystoupení.
V letošním roce jsme toto vystoupení zadali agentu:e RASCALS AGENCY. Pro d9ti je p:ipravena mikulášská
nadílka, pirátská jízda s kapitánem Jackem Sparrowem a mikulášská klaunská show. V tomtéž týdnu se koná
další zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude projednávat rozpo;et obce a školy na p:íští rok, obecn9
závazné vyhlášky apod. Další akcí bude Adventní koncert, který se uskute;ní v ned9li 15.12. v kostele sv.
Michala a záv9r roku bude završen silvestrovským oh>ostrojem. Tímto Vás všechny srde;n9 zvu.
Zpracovala Petra Vojk<vková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Vážení čtenáři zpravodaje,
dovolte, abych jménem ředitelky školy v Kujavách v tomto předvánočním čase poděkovala všem, kteří
se podílejí na chodu naší organizace.
Děkuji učitelkám základní a mateřské školy – Janě Dubcové, Jarmile Pavlištíkové, Karin Rozsypalové,
Lucii Slívové, Pavlíně Tvardkové a paní vychovatelce Lence Šimečkové za jejich obětavou práci,
často nad rámec jejich povinností. Kdysi dávno mi řekla moje nadřízená, že dobrou školu dělají dobří
učitelé, a já jí musím dát za pravdu. Děkuji Vám všem za Vaši práci.
Škola by se neobešla bez provozních zaměstnanců. V roce 2019 provoz školy zajišťovaly paní Jana
Kozelská, paní Tereza Kleinová, paní Jana Návratová a vypomáhala nám také paní Anna Nastálková.
Také Vám děkuji za Vaši práci, bez které by to ve škole a školce prostě nešlo.
Děkuji také zřizovateli školy – obci Kujavy, jmenovitě paní starostce Petře Vojkůvkové za finanční
podporu naší organizace, ale především za vstřícnost a pomoc, kterou spolu s paní Jarmilou Kmecovou
věnovaly nejen mně osobně – začínající ředitelce. Děkuji.
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Na chodu školy se podílí také rodiče našich žáků, zastoupeni školskou radou, kterou vede paní
předsedkyně Ivana Krejčířová. Školské radě děkujeme za spolupráci.
Děkuji také všem sponzorům z řad rodičů, spolků i firem, kteří se školou spolupracují a škole věnují
věcné nebo finanční dary. Všichni si velmi vážíme jejich přízně a těšíme se na další spolupráci.
Vážení čtenáři, práce ve školství je náročná – snad si to mohu po 20 letech v oboru dovolit říct. Mě
osobně vždy velmi zamrzí, když slyším nebo čtu v médiích, že učitelé „jsou ve dvanáct doma“, „mají
pořád prázdniny“, „jsou nespokojeni s platy“ apod. V Kujavách máme obrovské štěstí, ve škole se sešli
tzv. „srdcaři“, kteří svoji práci milují a dělají ji s radostí.
Přeji naší škole do dalších let vše dobré a Vám všem krásné a pohodové prožití blížících se vánočních
svátků.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, ředitelka školy

Základní škola
Zahájení školního roku 2019/2020
Dne 2. září jsme se se všemi žáky vydali na roční plavbu po
ostrovech poznání nových zkušeností, znalostí a zážitků.
V tomto školním roce žáci za svou píli, znalosti a dovednosti
získávají mince a dukáty, které vedou na ostrov
s překvapením. Během naší cesty jsme se setkali s policistou,
který nás poučil o bezpečnosti a chování na silnici, abychom
předešli rizikovým situacím. Další návštěvou byli zástupci
hasičského sboru, kteří taktéž poučili žáky o protipožární
ochraně. V druhém týdnu školního roku se starší žáci jeli na
výstavu do Pustějova, kde se mohli seznámit s historií
našeho kraje. Touto výstavou nás provázela paní Zindlerová,
která nám své nadšení z akce předala. Nedílnou součástí kulturního dění na základní škole je návštěva
divadelních představení. Měli jsme možnost zhlédnout představení Průzkumníci a Logopohádka. Již
teď se s žáky těšíme do Loutkového divadla do Ostravy. Tímto bychom rádi poděkovali všem výše
zmíněným za to, že navštívili naši školu, a žákům předali mnoho cenných rad.
Projekt Jsme kamarádi
Po měsíčním putování, během kterého žáci prokázali mnoho
nabytých vědomostí a znalostí, došli na první tajuplný ostrov.
Ten pro ně znamenal možnost strávit noc ve škole. V rámci
projektu Jsme kamarádi jsme tvořili talismany přátelství. Žáci
společně připravili hostinu se svými oblíbenými jídly.
Následovala diskotéka a stezka odvahy. Večer jsme zakončili
společným čtením a pro starší žáky bylo připraveno promítání
filmu.
Tento
nezapomenutelný
den jsme si všichni velice užili.
Slavnostní pasování na čtenáře
Patnáctý listopad byl pro prvňáčky významným dnem.
Tento den byli v místní knihovně pasováni na čtenáře.
Písmenkovou cestou, na které plnili úkoly, se dostali do
Písmenkové říše, kde na ně čekala královna, která je za
jejich snahu a znalosti pasovala na čtenáře. Žáci dostali
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dárky v podobě slabikáře, pracovního sešitu a psacího pera. Díky vstupu do Písmenkové říše získali
také průkazku do místní knihovny. Tato akce byla významná nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče
a učitele.
Za pedagogický sbor ZŠ Kujavy Pavlína Tvardková a Lucie Slívová
Poděkování naši žákyni Evě Zajíčkové
Děkuji naši žákyni Evě Zajíčkové za vzornou reprezentaci naší školy na
veřejnosti. Jsme na Evu velice hrdi! Evičko, držíme Ti palce, ať se Ti ve
zpěvu daří a přináší Ti mnoho radosti.
Pedagogové školy
Co se děje ve školní družině
Děti navštěvující družinu se zapojily do
podzimní
výtvarné
soutěže
"Barevný
podzim", kterou vyhlašuje Dům dětí a
mládeže Ostrava-Poruba a "Příroda kolem
nás", kterou vyhlásila Správa Národního
parku Podyjí. Držte nám palce, ať něco vyhrajeme.
Tak jako každý rok i letos posíláme záložky do projektu "Záložka do
knihy spojuje školy". Letošní téma bylo List za listem - baví mě číst.
Nám byla přidělena ZŠ Okružná ze Slovenska. Tentokrát měly naše
záložky podobu příšerek, viz foto.
Společnou akcí školní družiny a mateřské školy byla Drakiáda, která proběhla 3. 10. na velkém hřišti
za MŠ. Počasí nám i drakům přálo. Rozhodování poroty o tom, který drak nejlépe létá, nebylo vůbec
snadné. Drakiádu jsme si všichni moc užili, ať vítězové, tak také ti, kteří nevyhráli. Sladkou odměnu si
nakonec odnesli všichni.
Lenka Šimečková, vychovatelka školní družiny

Mateřská škola
Vážení čtenáři, rodiče, příznivci naší školky, dovolte, abychom Vás informovaly o akcích, které u
nás ve školce probíhají.
Dne 24. září za dětmi do školky přijela spisovatelka Lenka Rožnovská, autorka dětských knih. Toto
setkání se uskutečnilo v rámci celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. Jsme velice rádi,
že si paní spisovatelka na nás udělala čas a připravila poutavý program pro děti z MŠ i ZŠ. Tématem
byla její kniha „Statečná lvíčata“, jejíž děj autorka společně s dětmi zdramatizovaly. Větší děti se vžily
do role badatelů a hledaly tajemné indicie o zvířatech. Ty menší si
zahrály např. na lva, tygra, ibise, hrocha a moc se u toho pobavily.
V rámci projektu MAP II. vyjíždí předškoláci do přírody. První výjezd se
uskutečnil 26. září, kdy jsme s předškoláky jeli do přírodní rezervace
KOTVICE. Během cesty lesem děti plnily úkoly a dozvěděly se mnoho
zajímavého. Další výjezd bude do Světa techniky v Ostravě. Předškoláci
se účastnili také plaveckého výcviku v Novém Jičíně.
MŠ a ZŠ uspořádaly společnou akci zvanou „Drakiáda“. Počasí přálo,
draci létali, účastnili se malí i velcí. Součástí drakiády byla soutěž o to,
kdo bude mít draka nejvýše. Po vyhlášení vítězů byli všichni pozváni na
opékání, která se konalo na zahradě MŠ.
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Velký úspěch měla „Podzimní dílnička s vyřezáváním dýní“ a vytvářením skřítků podzimáčků. Další
dílnička dětí společně s rodiči proběhla 26. listopadu a byla „adventní“, na které měli účastníci
možnost vytvořit si adventní věnec nebo adventní dekoraci a společně jsme taky tvořili vánoční
stromečky v květináči na prodejní jarmark.
S projektem „Rodiče představují své záliby, aneb nebojte se vlastní šikovnosti“ jsme ve školce přivítali
pana Jiřího Chlebíka, který dětem předvedl svůj koníček – myslivost. Zábavnou a naučnou formou
dětem ukázal, co myslivost obnáší. Každé z dětí také dostalo od pana Chlebíka dárek v podobě
prázdného náboje.
V listopadu nás navštívila paní logopedka Mgr. Jana Malovaná, která prováděla kontrolní vyšetření
řeči u dětí z MŠ.
Dne 7. listopadu se uskutečnila „Svatomartinská jízda“. Začátek
byl na zahradě MŠ, kde se děti měly možnost povozit na koni a
na stanovištích plnit úkoly, za které získaly sladkou odměnu.
Sladké bylo také pohoštění, které připravily na tuto akci hodné
mamky, za což jim tímto děkujeme. Po setmění následoval
lampiónový průvod za Martinem na bílém koni.
A co plánujeme do Vánoc? Zveme Vás na „Rozsvícení
vánočního stromu“, spojeného s jarmarkem. Budete mít možnost
zakoupit si vánoční dekorace, výrobky od dětí, něco dobrého
k jídlu i pití. Děti budou také na této akci vystupovat. Během
prosince si s dětmi ve školce nazdobíme vánoční stromeček, upečeme cukroví. Na 12. prosince
chystáme „Vánoční besídku“, na kterou zveme všechny rodiče. A v posledním týdnu před Vánocemi
přijde do školky Ježíšek.
Přejeme všem veselé Vánoce.
Jana Dubcová, vedoucí učitelka MŠ

Karin Rozsypalová, učitelka MŠ

JSDH KUJAVY
Minulý příspěvek začínal větou: Naštěstí se naší obci vyhnuly všechny průtrže a přívalové deště, takže
jsme nemuseli řešit žádné mimořádné události. V době vydání zpravodaje už to nebyla pravda. 25.8. i
naši obec postihl přívalový déšť a zaplavil bahnem hlavní silnici od č.p.27 po č.p.30. Silnici jsme
očistili od bláta. 10.9. jsme vyjížděli ke spadlému stromu přes cestu směrem na Bílovec. Strom
odstranili hasiči z HZS Bílovec, takže jsme nezasahovali. 9.11. byla další technická pomoc – osoba
pod nakladačem. V době příjezdu hasičů byla zraněná osoba již v péči zdravotníků, takže jsme opět
nemuseli zasahovat. Poslední výjezd byla opět technická pomoc a to 16.11. jsme pomáhali stavět
Vánoční strom a čistili kanálovou propusť u č.p.134.
6.11. jsme úspěšně absolvovali emise + STK s Tatrou.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Měsíční odvoz nádob do konce roku 2020
pátek 10. 1.
pátek 3. 4.

pátek 26. 6.

pátek 18. 9.

pátek 7. 2.

pátek 1. 5.

pátek 24. 7.

pátek 16. 10.

pátek 6. 3.

pátek 29. 5.

pátek 21. 8.

pátek 13. 11.

pátek 11. 12.
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Upozorňujeme občany, kteří se nacházejí mimo ČR nebo obec Kujavy, že si mohou dle obecně
závazné vyhlášky požádat o osvobození od placení poplatku na rok 2020. Žádost o osvobození se musí
podat do 30.1.2020. V případě, že žádost tento občan do stanovené lhůty nepodá, zaniká mu nárok na
osvobození.
Splatnost poplatku na rok 2020 je do 31.5.2020.

TJ SOKOL KUJAVY, Z.S.
Opět nám skončila fotbalová sezóna. Děti mají za sebou první zkušenost s mistrovskými fotbalovými
zápasy. Po počátečních neúspěších se dostavil i první úspěch, kdy se dětem podařilo v posledním
zápase porazit soupeře z Velkých Albrechtic a to 6:1.
Tréninky dětí pokračují i v zimním období a to v Kulturním domě v Kujavách. Na tréninky je nutné
nosit přezůvky.
Další případní zájemci nebo zájemkyně jsou vítáni. Obrátit se můžete na trenéry Marka Gontkoviče a
Ondřeje Návrata, kteří Vám rádi sdělí podmínky přihlášení.
Pro úplnost přikládáme tabulky po ukončení podzimní části:
OS Starší přípravka sk. D
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo
Jistebník
Petřvald
Pustějov/Hl. Životice
Velké Albrechtice
Kujavy

Muži IV. třída
Body
17
17
14
6
3

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Družstvo
Ženklava
Bílov
Jistebník B
Straník
Vražné
Nová Horka
Žilina B
Kujavy
Lubojaty
Skotnice B
Hladké Životice
Pustějov B
Mořkov B

Body
31
30
25
23
23
20
17
17
15
12
11
6
4

Pozvánka
Dne 28. 12. 2019 se za podpory Obce Kujavy uskuteční tradiční
Vánoční turnaj ve stolním tenise v kategoriích mladší děti, starší
děti a dospělí. Zahájení děti v 10:00. Dospělí ve 13:00. Startovné
dospělí 100Kč, děti zdarma. Přijďte si zasportovat.
Tímto si Vás na tuto akci dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
Dne 31. 12. 2019 se na místním fotbalovém hřišti od 9:00 uskuteční
tradiční Silvestrovská kopaná. Všichni, sportovní přátelé jsou
vítáni.
Za TJ Sokol Kujavy, z. s. Gebauer Oldřich
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MYSLIVECKÝ SPOLEK NIVA KUJAVY
Jménem MS Kujavy Vás srdečně zvu na tradiční Myslivecký ples který se koná v sobotu 25.1.2020 v sále
kulturního domu. Začátek plesu v 19 hodin, společně si pochutnáme na myslivecké kuchyni a po půlnoci nás
bude čekat bohatá tombola. Předprodej vstupenek u p. Rozsypala.
za MS jednatel Matušik Radek

RODÁK Z KUJAV MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY
Mnozí z nás si určitě vzpomenou na pana Petra Komendu, který spolu
s rodiči vyrůstal v domě č.p. 34. Pan Komenda na Kujavy stále vzpomíná a
informuje nás o svých úspěších.
Kvůli zdravotnímu stavu začal závodit až v roce 1997 v necelých
dvacetiosmi letech, přestože sportovat a závodit chtěl už od malička.
Věnoval se halové atletice, kuželkám, hodu oštěpem, koulí, diskem aj.
Během jeho sportovní kariéry vyhrál několik stříbrných i bronzových
medailí. Ovšem v letošním roce se mu podařilo v hodu diskem vybojovat
nejen medaili zlatou, ale protože šlo o Mistrovství České republiky Spastic
Handicap, stal se MISTREM České
Republiky.
Pan Komenda by rád poděkoval své
rodině, která ho ve všem podporuje,
ale hlavně své dceři Janě, která je
v jeho životě obrovskou motivací.
Jsem moc ráda, že Kujavy v jeho
srdci zůstaly a přeji ještě mnoho
dalších sportovních úspěchů a v rodinném životě hlavně zdraví a
úspěšné dořešení jeho problémů.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Jak už bylo uvedeno ve zprávě o činnosti, rozhodli jsme se od 1.1.2020 změnit úřední hodiny Obecního
úřadu Kujavy.
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pondělí
Úterý
zavřeno
Středa
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
zavřeno

„POLICEJNÍ POHÁDKY VE ŠKOLÁCH …“
Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů základních škol se zásadami
bezpečného chování a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích. V průběhu listopadového týdne jim
byly nezastupitelným pomocníkem „Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili zejména k novým žákům
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prvních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou formou s možnými nástrahami, ale
především jim vysvětlili, jak správně v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie
„Policejní pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně
hodnocena jak odbornou (pedagogy), tak laickou veřejností
(rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 16 příběhů i CD
s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů
například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích (v
příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady
bezpečného chování (v dalších příbězích: O ztracené Jitce, Jak
Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich
zachránil, Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho
nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou
příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a
Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce
Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a současně otázky, díky kterým si pravidla
bezpečného chování děti zopakují. Například v závěru příběhu „Jak
Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ poučení
spravedlivého Přemysla zahrnuje:
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, nebo
někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte to
někomu dospělému nebo policistovi a ti už budou vědět jak na to a určitě
vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku
„Co byste měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu
slabšímu?“ K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin
– pexes, omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně
v kritické situaci chovat.
Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou pomůcku získat pro výuku v případě
zájmu na emailu kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná v moravskoslezských
knihovnách.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná – vrchní komisař

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A OSLAVY JUBILANTŮ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2019
Nina Krajčová
OSLAVY JUBILANTŮ V ROCE 2019
Vjaclovský Jaroslav 60
Šestáková Alena
65
Šimečková Ladislava 65
Böhm Čestmír
70
Dálová Marie
70
Kostelníková Zdenka 70
Kyncl Jan
70

Adéla Talmačová
Kynclová Eva
Stibůrek Ludvík
Vašková Věra
Zajíčková Terezie
Benešová Anna
Ivánková Zdeňka
Ivánek Jaroslav

70
70
70
70
80
80
82

Zemanová Helena
Šimečka Milan
Tvardková Libuše
Demel Vilém
Mrázek Jaroslav

83
87
87
88
90

ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ V ROCE 2020 DOVRŠÍ JUBILEA (65, 70, 75, 80 A VÍCE LET), NEBO
SE JIM LETOS NARODILO MIMINKO A MAJÍ ZÁJEM ZÚČASTNIT SE TOHOTO SETKÁNÍ,
ABY DO KONCE ZÁŘÍ VYPLNILI A POTVRDILI SVÝM PODPISEM „SOUHLAS“ KE
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
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