Zpravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
v letošním roce nám končí platnost Strategického
rozvojového plánu obce Kujavy na období 2014 –
2020. Proto začínáme zpracovávat nový program
rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority
rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové
činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám
umožní lépe využít našich finančních prostředků a je
i důležitým podkladem při získávání různých dotací
na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za důležité zjistit vaše názory na to, jaká
by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme
udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření
názoru na otázky uvedené v přiloženém dotazníku,
který lze také vyplnit elektronicky (odkaz najdete na
webových stránkách obce). V papírové podobě je
možné si jej vyzvednout na obecním úřadě, kde jej
lze také zpětně odevzdat nebo vhodit do schránky.
Dotazník je možné vyplnit nebo odevzdat do
15.4.2020. Elektronicky je možné vyplnit také
dotazník pro místní podnikatele a místní spolky. Při
vyplňování elektronické formy dotazníku je potřeba
zvolit správný typ dotazníku – veřejnost, podnikatelé
a spolky.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad
pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté
údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích
budete informováni – na internetu i na veřejném
projednávání.
V případě, že byste měli zájem o zapojení do
pracovní skupiny, která se bude podílet na
zpracovávání programu rozvoje obce, budeme velice
rádi, stačí se přihlásit na obecním úřadě (písemně,
osobně, telefonicky, emailem, datovou schránkou).
Zapojit se může jak občan, tak i zástupce spolku nebo
firmy.

mohli vyjádřit. Konečná verze plánu by měla být
schválena do konce roku 2020.
Blíží se jaro a s ním 8. března Mezinárodní den žen a
10. května Den matek. Proto jsme (ne jen pro ženy)
připravili představení „Láskyplná opereta aneb
opereta plná lásky“, ve kterém vystoupí členové
opery a operety tentokrát olomouckého divadla.
Představení zahrnuje písně a dialogy z různých
operetních děl, taneční čísla a samozřejmě i kostýmy.
Dovolte mi srdečně Vás pozvat na toto představení,
které se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 18
hodin v kulturním domě v Kujavách.
Další akcí, kterou jsme pro Vás ve spolupráci s TJ
Sokol připravili, je Den obce, který se letos bude
konat v sobotu 20. června 2020. Pro letošní rok jsme
připravili změnu a program obce jsme zadali agentuře
RASCALS AGENCY. Těšit se můžete na diskotéku
s Mickey Mousem a Minnie, Electro Boogie Show,
kouzelnická show a Team revival. Tento program
bude doplněn o mini zoo skákací hrad, fotbalové
šipky a vodní fotbal. O této akci budete blíže
informováni v dalším čísle zpravodaje.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné jaro, myslím
tím takové to jaro našich babiček. Kdy teploty šly
postupně nahoru a příroda se pomalu probouzela.
Bohužel v posledních letech tomu tak není. Zima
není skoro žádná, není ani sníh, takže není ani voda.
Sotva jaro začne, hned jsou teploty kolem třicítky.
Nejsme na to zvyklí a asi si na to budeme těžko
zvykat.
S jarem přichází i Velikonoční svátky a tak bych
Vám chtěla popřát pohodově prožité Velikonoční
svátky, chlapcům bohatou pomlázku a děvčata, aby je
to šmigrustování moc nebolelo.
Petra Vojkůvková – starostka obce

Návrh strategického plánu by měl být zveřejněn
někdy v druhé polovině roku, tak abyste se k němu
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2019 – 2/2020
Na hřišti TJ proběhla každoroční kontrola herních prvků. Stále se tam objevuje stejná závada na skluzavce, a to
nevyhovující dopadová plocha, otvory s rizikem zachycení hlavy a krku a hniloba šikmé rampy. Tento herní
prvek není majetkem obce, a proto si opravu tohoto herního prvku musí zajistit vlastník. Bezpečnostní technik
ve svém protokolu doporučuje zamezit vstup na tento prvek. Jelikož se tento herní prvek nachází na veřejné
prostranství, které je v majetku obce, bude označen, aby ho děti nevyužívaly.
Hned v úvodu měsíce prosince proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva. Některé body programu, jako jsou
vyhlášky, rozpočet obce a školy, rozdělení příspěvků a darů se každoročně opakují, jen vždy v trochu jiné
formě. Příjmy rozpočtu obce na rok 2020 byly schváleny ve výši 9 837 900 Kč, výdaje 13 413 500 Kč a
financování 3 575 600 Kč. V rámci tohoto rozpočtu jsou naplánovány tyto akce: demolice havarijního mostu u
č.p. 58, oprava budovy moštárny, která bude sloužit jako sklad, likvidace černé skládky směr Hladké Životice
(snahou bude získat i nějaké jiné prostředky), úprava nivelety fotbalového hřiště (pouze pokud bude získána
dotace), zpracování projektu na zasíťování pozemků u hřiště a zpracování projektové dokumentace na opravu
mostu u č.p. 49, případně výstavbu nového mostu. Dotace a dary na rok 2020 byly přiděleny takto:
Římskokatolická farnost 15 000 Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Kujavy 30 000 Kč, Senior klub Kujavy
15 000 Kč, Myslivecký spolek NIVA Kujavy 15 000 Kč, Záchranná stanice v Bartošovicích 1 000 Kč a Andělé
stromu života Nový Jičín 1 000 Kč. Z důvodu změny zákona o místních poplatcích jsme byli nuceni změnit také
naše obecně závazné vyhlášky, kde se měnilo především pojmosloví. Obecně závazná vyhláška (dále jen
„OZV“) o místním poplatku ze psů změnila také, od kdy je možné mít sníženou sazbu poplatku. Do roku 2019
museli „důchodci“ dokládat např. důchodový výměr, aby bylo jasné, že jsou opravdu důchodci a zároveň musel
být důchod jejich jediným příjmem. Nyní dokládat nic nemusí a následující rok po dosažení věku 65 let, platí
sníženou sazbu. V letošním roce zůstaly poplatky za psa ve stejné výši, ale jelikož máme poplatek ve snížené
sazbě ve výši 50 Kč, což dnes není ani poštovné (doručenky), budeme muset zvážit výši těchto poplatků. Dnes
se tomu říká, že je to nehospodárné. V OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství byly
přidány parcely u hřiště. V OZV o poplatku za odpady byla změněna výše tohoto poplatku, jelikož se neustále
zvyšují náklady na likvidaci a neustále nám přidávají nové povinnosti (od letošního roku likvidace jedlých
olejů), museli jsme poplatek zvýšit, a to i přesto že více třídíme (máme 15 sběrných míst). Z důvodu oněch
zmíněných nových povinností a zvýšení počtu sběrných míst jsme museli změnit i vyhlášku o stanovení
systému komunálních odpadů. Poslední vyhláškou je evidence chovatelů psů. Tuto vyhlášku jsme zavedli
dobrovolně. Od ledna 2020 mají lidé povinnost mít načipovaného psa, ovšem zákonodárci tuto myšlenku
nedotáhli do konce a neexistuje jednotný registr. Nevýhodou je, že máme několik registrů, kde můžete psa
zaregistrovat (některé zpoplatněné) a zároveň, že registrace čipu závisí na lidech. Řada lidí nikde psa
nezaregistruje, takže celá tato myšlenka ztrácí smysl. Nyní již zákonodárci pracují na odstranění této chyby, ale
co my, museli jsme se s tím nějak popasovat. Jako řada obcí a měst jsme tedy vydali vyhlášku, podle které musí
chovatel psa nahlásit číslo čipu k nám na obecní úřad.
Z důvodů změn týkajících se bezpečnosti jsme museli měnit různé certifikáty, přístupy apod. Na základě
konzultací a školení jsme museli změnit spisový řád, tak aby vyhovoval současným požadavkům. S tím souvisí i
zpracování informací, které musí být zveřejněny na úřední desce. Neustále jsou nějaké změny a my se snažíme
na tyto změny reagovat, ale někdy nám to trošku trvá.
Z důvodu ukončení činnosti byla ukončena dlouholetá spolupráce s panem Janovských, který pro naši obec
zajišťoval instalaci a údržbu elektronického zabezpečovacího systému. Zároveň nám ale doporučil novou firmu,
která by tyto práce mohla zajišťovat a zároveň je ověřená. Tohoto doporučení jsme využili a s firmou EPROM
jsme smlouvu podepsali. Dále byla uzavřena smlouva o zabezpečení nákupu knih do knihovny s Městským
kulturním střediskem v Novém Jičíně, a to proto, že mají množstevní slevy a knihy nás tak vyjdou levněji.
S úřadem práce bylo řešeno pokračování VPP. Jelikož nezaměstnanost je velmi nízká, nejsou ani vhodní
uchazeči. Současné dva pracovníky nám sice opět prodloužili, ale to je jen do konce května. Dál je již
neprodlouží a je tak nutné řešit, co dál. Nelze celou obec udržovat pouze jedním pracovníkem.
Začátkem února byly firmou STAMEX zahájeny práce na úpravě Děrenského potoka. Začátek stavby se mírně
posunul, jelikož bylo nutné dodělat ještě nějaká povolení a dokumentace. Práce nejsou prováděny po celé délce
toku, ale pouze v místech vytipovaných Lesy ČR. Práce začaly ze směru od Fulneku a postupně budou
pokračovat po délce toku až ke Genoservisu. Celá akce by měla být ukončena v září letošního roku.
Stále ještě nejsou dokončeny projekty na demolici mostu, ani úpravu nivelety hřiště. Demolici mostu brání
požadavky Lesů, které se nám moc nelíbí, ale stejně je budeme muset splnit a úprava nivelety hřiště je stále na
mrtvém bodě. Problémem je přebytečná hlína, nemáme ji kam dát. Jednou variantou ovšem hodně drahou (cca 1
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mil. Kč), je dát ji na skládku. Tato varianta se mi vůbec nelíbí, protože je proti mému selskému rozumu. Další
variantou je dát ji na jiný obecní pozemek, ovšem zde musí být splněna podmínka, že to musí být druh pozemku
ostatní plocha, nesmí být kolem toku a musí to být pozemek v našem vlastnictví. Bohužel ale takový pozemek
nemáme, máme pouze ornou půdu, zahrady nebo trvalý travní porost. Tak uvidíme, jak se s úřadem domluvíme.
Na zastupitelstvu v únoru se schvalovala účetní závěrka školy a rozdělení jejího hospodářského výsledku,
zahájení prací na programu rozvoje obce, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP, která bude použita na
poskytnutí bezúročných půjček, vyhlášení programu na poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu
kotlů a dodatek k jednacímu řádu, abychom doplnili postup, kdyby zastupitelstvo někdo nahrával. Změnili jsme
také plánované akce pro rok 2020: zrušili jsme odstranění černé skládky směr Hladké Životice a převedli jsme
plánovanou částku na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky ke škole a úřadu, která je
v havarijní stavu
Vždy se snažím vybrat pouze to hlavní, i když se toho děje daleko více. Kdybyste se chtěli zeptat na něco
konkrétního, určitě se budeme snažit zodpovědět.
Zpracovala Petra Vojkůvková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Základní škola
Vánoční dílnička s rodiči
Dne 17. 12. 2019 jsme měli možnost zorganizovat setkání pedagogů, rodičů a dětí naší školy. Pro
všechny bylo připraveno pohoštění. V první třídě si v příjemné předvánoční atmosféře mohli rodiče
s dětmi pod vedením rodiny Vorel vyrobit metodou drátkování stromeček s korálky. Dále byl pro
všechny připraven taneční program ve vedlejší třídě. Výrobky si tvůrci mohli odnést domů. Tímto
děkujeme rodině Vorel za veškerý materiál a spolupráci s naší školou a všem zúčastněným za nastolení
pohodové předvánoční atmosféry.
Adventní koncert v kostele
V neděli 15. 12. 2019 manželé Heryánovi spolu s žáky základní školy zazpívali pro veřejnost vánoční
písně v kostele sv. Michala. Tradiční vánoční písně žáci obohatili moderními písněmi v doprovodu
klavíru, kytary a dalších hudebních nástrojů. Program nabízel také vystoupení hry na kytaru v podání
Vojtíška Brože a recitaci básní žáků základní školy. Děkujeme za pomoc v organizaci paní Zajíčkové a
panu faráři. Pro velký úspěch této tradice bychom v ní rádi pokračovali i v dalším roce.
Střípky z dění v prvního pololetí na základní škole
V tomto školním jsme zavedli třídní schůzky formou individuálních konzultací, kdy se pravidelně
jednou za 3 měsíce sejdou rodiče, žák a učitel. Probíhá diskuze nad prací a úspěchy žáka ve škole.
Rodiče mohou nahlédnout do portfolií, které si žáci vedou. Dle zpětného hodnocení mnohých rodičů
jim tyto osobní konzultace, kterých je přítomen i žák, vyhovují.
Výuka v základní škole je často zpestřována různými projekty neboli tématy, ve kterých jsou
propojovány mezipředmětové vztahy. V prvním pololetí to byly např. Sametová revoluce, první
pomoc, 3 adventní pondělky s vánoční tématikou, svatý Valentýn a mnoho dalších.
Od druhého pololetí máme možnost využívat novou ICT techniku k prohlubování a opakování učiva.
Procvičování učiva na tabletech žáky velmi baví a z prvních pozorování je patrné, že efektivita těchto
metod je úspěšná. Jedná se pouze o jednu z velkého množství forem práce, kterou žáci v hodinách
dělají.
Začátkem února jsme ve škole mohli uvítat budoucí školáky. Dne 7. 2. 2020 začala první Škola
nanečisto. Jedná se o pravidelné setkávání předškoláků v základní škole. Žáci se seznamují nejen
s budovou školy, ale také s paními učitelkami, které je budou příští školní rok učit.
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Zdravá pětka
V rámci hodin o zdravé výživě byla do školy i do školky pozvána specialistka na zdravé stravování.
Žáci se během projektu naučili zdravě nakupovat a umět zhodnotit své stravovací návyky. Díky
kreativním pomůckám si děti samy připravily hodnotný a zdravý nákup. Na tento projekt navazujeme
dlouhodobým záměrem zdravých svačinek do škol. Pravidelně si povídáme o tom, z jakých zdravých
surovin se skládají naše svačinky.
Loutkové divadlo Ostrava
Za půlroční snahu a práci žáků jsme vyjeli den před pololetním vysvědčením na výlet do Divadla
loutek do Ostravy. Měli jsme možnost zhlédnout představení Kocour Modroočko. Žákům se
představení líbilo a my doufáme, že tyto výjezdy za kulturou budeme opakovat každoročně.
Za pedagogický sbor ZŠ Kujavy Pavlína Tvardková a Lucie Slívová
Výzdoba školní jídelny
Všichni, kdo znají jídelnu v naší škole, budou souhlasit, že
je čistá a útulná, ale něco v ní chybí. Chybí zde výzdoba.
Proto se školní družina dala do práce a každý z dětí
namaloval nějaký obrázek
jídla nebo nápoje. Obrázky
byly velmi povedené,
proto se použily na
výzdobu všechny. Můžete
se sami podívat na našich
stránkách nebo přijít na
den otevřených dveří. Viz foto.
Jarmark
Letošní účast na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU byla velká,
také se to odrazilo na výnosu ze školního jarmarku. Za školní družinu
byl výtěžek z jarmarku 4.148 Kč. Za tyto peníze byly nakoupeny
dárky do školní družiny. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň a v
příštím roce si zase něco u nás nakoupíte. Tímto všem děkujeme.
Lenka Šimečková, vychovatelka školní družiny

Mateřská škola
MŠ Kujavy navštívily kadeřnice
Dne 30. ledna za námi do školky přijely žákyně SŠ Odry obor kadeřnice spolu s paní učitelkou
odborného výcviku Bronislavou Fajmonovou a ukázali nám spoustu zajímavých pomůcek, které ke
své práci potřebují. Děti nejvíce zaujaly katalogy barev na vlasy a kulmy. Poté, co si všichni prohlédli
různé sponky, štětce, natáčky a hřebeny, přišla řada na česání. Holčičkám žákyně zaplétaly na přání
zajímavé copánky a nastříkaly je třpytivým lakem. Kluci zase chtěli nagelovat vlasy a udělat střapaté
účesy. Všichni jsme si to moc užili a už teď se těšíme na další spolupráci se Střední školou v Odrách.
Ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce Mgr. Janě Kelnerové za to, že nám vyšla vstříc a
uvolnila žačky z praxe.
Jana Dubcová, vedoucí učitelka MŠ
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MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odpad
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, je stanoven poplatek za odpad pro rok 2020 ve výši 550,- Kč/osobu/rok.
Poplatek je splatný do 31.5.2020 a lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na
účet č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám bude obecním úřadem
sdělen na základě žádosti.

Poplatek za psa
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů jsou stanoveny tyto sazby poplatků:
a) za jednoho psa – 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 75 Kč.
Osvobozen je držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Údaj rozhodný pro osvobození je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
Poplatek je splatný do 31.5.2020 a lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na
účet č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám bude obecním úřadem
sdělen na základě žádosti.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vývoz komunálního odpadu

VÝVOZ POPELNIC S TYPEM VÝVOZU 1X ZA 14 DNÍ PROBÍHÁ V SUDÉ
TÝDNY!!
V případě, že vám nebudou popelnice vyvezeny, vás žádáme, abyste nás o této skutečnosti ihned
informovali, abychom to mohli reklamovat. Není v našich silách více než 150 nádob uhlídat.
Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny u moštárny v sobotu 16.5.2020 od 12 do 15 hod. a
v sobotu 31.10.2020 od 8 do 11 hod.
Připomínáme občanům, že navážet odpad je možné v níže uvedených dnech a hodinách. Odpad musí
být předán pracovníkovi svozové společnosti. V opačném případě Vám může 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.
Měsíční odvoz nádob do konce roku 2020
pátek 6. 3.
pátek 29. 5.
pátek 3. 4.
pátek 26. 6.
pátek 1. 5.
pátek 24. 7.

pátek 21. 8.
pátek 18. 9.
pátek 16. 10.

pátek 13. 11.
pátek 11. 12.
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Stanoviště sběrných nádob
(z důvodu GDPR nelze uvádět jména, proto jsou stanoviště označena podle čísel popisných)
Elektrozařízení – barva kontejneru červená, stanoviště u č.p. 21 (moštárna).
Jedlé tuky a oleje – barva kontejneru hnědá, stanoviště u č.p. 86 (úřad) – jedlé tuky a oleje se odkládají
v plastových uzavřených nádobách v době úředních hodin nebo je možné uzavřenou nádobu odevzdat
pracovníkovi obce.
Kovy – barva kontejneru šedá, stanoviště u č.p. 86 (úřad).
Papír – barva kontejneru modrá, stanoviště u č.p. 39, 28 (hasičárna), 21 (moštárna), 86 (úřad) a 108
Plast – barva kontejneru žlutá, stanoviště u č.p. 48, 58, 39, 72, 203 (bytovky), 28 (hasičárna), 213, 84 (tato
nádoba nesmí být u hřbitova, aby zde lidé neházeli hřbitovní odpad), 21 (moštárna), 93, 115 (hřiště), 185, 188,
108 a 220.
Sklo – barva kontejneru zelená, stanoviště u č.p. 58, 39, 72, 203 (bytovky), 28 (hasičárna), 21 (moštárna), 115
(hřiště), 185, 188 a 108.
Textil – barva kontejneru bílá, stanoviště u č.p. 21 (moštárna).

Přehled k odpadovému hospodářství
Příjem od EKOKOMu
Poplatky občané
CELKEM VÝNOSY
Tříděný odpad
Komunální odpad
Velkoobjemové kontejnery
Biologicky rozložitelný odpad
CELKEM NÁKLADY
ROZDÍL NÁKLADY A VÝNOSY

112 tis. Kč
276 tis. Kč
388 tis. Kč
99 tis. Kč
399 tis. Kč
54 tis. Kč
33 tis. Kč
585 tis. Kč
- 197 tis. Kč

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2018 (kg/obyvatele/rok) – převzato z
EKOKOMU
Z grafu je zřejmé, že obec Kujavy má největší množství odpadů, s čímž souvisí vyšší náklady a i vyšší
poplatek za odpad.
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ČIPOVÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme občany na novelu veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., na základě které musí být od
1. ledna 2020 všichni psi očipováni. Tzn. že v tuto dobu již musí být všichni psi očipováni, nelze
čekat, až psovi skončí očkování.
Čísla čipů se hlásí na obecní úřad. Formulář je k vyzvednutí na obecním úřadě nebo na webových
stránkách obce.

MYSLIVECKÝ SPOLEK NIVA KUJAVY
Myslivecký spolek NIVA Kujavy pořádá za podpory obce Kujavy a spolupráci s Českomoravskou
mysliveckou jednotou z.s., OMS Nový Jičín dne 23.5.2020 v areálu mysliveckého klubu č.p. 107 Okresní
kolo soutěže Zlatá srnčí trofej a mladý ochránce přírody.
V souvislosti s touto akcí se bude po obci pohybovat větší množství dětí a osob, proto prosím občany Kujav
o shovívavost a ohleduplnost při průjezdu obcí.
za MS NIVA Kujavy jednatel Radek Matušik

SENIOR KLUB KUJAVY
Spolek Senior klub Kujavy má jako jeden z cílů zajišťování jak kulturních, tak i poznávacích a oddechových
činností nejen pro členy spolku, ale i pro občany Kujav.
V prvním pololetí letošního roku 2020 připravujeme návštěvu divadla a zájezd se zajímavým programem.
Ve čtvrtek dne 14.5.2020 spolek Senior klub Kujavy pořádá návštěvu divadla Antonína Dvořáka v Ostravě
na představení klasického kusu Revizor. Objednáno je 45 vstupenek.
V sobotu dne 13. 6. 2020 pořádá spolek zájezd s programem: Prohlídka unikátního soukromého muzea
kočárků ve vesnici Plinkout, a po obědě návštěvu jedinečného arboreta Makču Pikču v Pasece, kde je
kromě prohlídky i možnost zakoupit si sazenice, stromky, kaktusy či jiné rostliny. Pan majitel a
provozovatel arboreta velmi rád poradí zájemcům, jak se o tu kterou rostlinu starat. Pokud by nám nepřálo
počasí, zajistíme náhradní program, a to buď návštěvu muzeí v Uničově – muzeum vězeňství a muzeum
historie a baroka oblasti Uničovska nebo návštěvu soukromého muzea veteránů v Olomouci. V závěru
zájezdu je plánováno posezení v hospůdce nad sklenici piva, číši vína, šálkem kávy či čaje nebo jiného
potěšení.
Dovolujeme si tímto pozvat na obě akce všechny občany Kujav, kteří se v případě zájmu mohou přihlásit
jednak u členů rady spolku (p. Květoslava Vavrečková, p. Alena Návratová, p. Libuše Kleinová, p.
Drahomíra Lyčková, p. Marie Šichorová, p. Zdenka Kostelníková) nebo přímo na tel. č. 736174818.
za Senior klub Kujavy předsedkyně Danuše Glacová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A OSLAVY JUBILANTŮ
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. Formulář je na webu obce nebo na obecním úřadě.
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TJ SOKOL KUJAVY, zs.
Dne 28. 12. 2019 se za podpory Obce Kujavy uskutečnil tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise v
kategoriích mladší děti, starší děti a dospělí. Jelikož se nedostavily žádné děti, proběhl pouze turnaj
dospělých. Všichni se dobře pobavili, poháry a ceny byly rozdány.
1.
Jiří Pospíšil
2.
Jan Málek
3.
Martin Mrázek

Zápasy mužů IV třída - jarní část soutěžního ročníku 2019/2020
Datum a čas
22.03.2020 15:00
28.03.2020 15:30
04.04.2020 15:30
11.04.2020 16:00
19.04.2020 10:15
25.04.2020 16:30
02.05.2020 16:30
09.05.2020 16:30
16.05.2020 17:00
23.05.2020 17:00
30.05.2020 17:00
06.06.2020 17:00

Domácí
Hladké Životice
Kujavy
Mořkov B
Kujavy
Žilina B
Kujavy
Nová Horka
Kujavy
Bílov
Kujavy
Kujavy
Vražné

Hosté
Kujavy
Jistebník B
Kujavy
Pustějov B
Kujavy
Straník
Kujavy
Ženklava
Kujavy
Lubojaty
Skotnice B
Kujavy

Hřiště
Hl. Životice
Kujavy
Životice u NJ
Kujavy
Žilina
Kujavy
Nová Horka
Kujavy
Bílov
Kujavy
Kujavy
Vražné

Zápasy starší přípravky Corgon liga - jarní část soutěžního ročníku 2019/2020
Datum a čas
10.04.2020 17:00
16.04.2020 17:00
24.04.2020 17:00
30.04.2020 17:00
16.05.2020 10:00
22.05.2020 17:00
29.05.2020 17:00
05.06.2020 17:00

Domácí
Kujavy
Děrné
Kujavy
Kunčice p/Ondř.
Bludovice
Kujavy
Veřovice
Kujavy

Hosté
Bludovice
Kujavy
Veřovice
Kujavy
Kujavy
Děrné
Kujavy
Kunčice p/Ondř.

Hřiště
Kujavy
Děrné
Kujavy
Kunčice
Bludovice
Kujavy
Veřovice
Kujavy

Za TJ Sokol Kujavy, z.s. Gebauer Oldřich, ml.
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MOBILNÍ TÍSŇOVÁ PÉČE ANDĚL STRÁŽNÝ
Vhodná pro:
• pro aktivní seniory, pro klienty s rizikem zdravotních komplikací
• pro klienty se zdravotním postižením
• pro klienty, kteří jsou aktivní ale i pro méně aktivní a tráví většinu času ve svém přirozeném
prostředí doma nebo i venku
• pro klienty, kteří se mohou dostat do krizové situace – služby pro organizace
Mobilní monitorovací zařízení pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí
doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí.
Co přinese služba klientovi či jeho rodině
• Bezpečí a podporu plnohodnotného života ve stáří.
• Oddálení přechodu do hospitalizační péče (domovy seniorů, pečovatelské domy, LDN).
• Nepřetržitou jistotu, že je blízký v pořádku.
Více najdete na www.andelstrazny.eu
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Vážení spoluobčané,
tak nám skončila dvacátá jubilejní Tříkrálová sbírka. V této chvíli se měsíce příprav, starostí, chystání a
nejistoty přetavili pomocí koledování tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do jistoty finanční
částky, kterou jste darovali. Tato finanční částka bude rozdělena podle již známého vzorce na různé
potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625.000 Kč.
Tato částka bude v letošním roce použita na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný
počet spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno a bez obav sloužit našim klientům (Vám
občanům).
Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali našim všem asistentům v jednotlivých městech a obcích,
že zajistili a zorganizovali tříkrálové skupinky koledníků a zabezpečili hladký průběh koledování. Všem
koledníkům děkujeme za jejich obětavost a nasazení při koledování. A Vám všem dárcům děkujeme za
Vaši štědrost, pohostinnost a laskavé přijetí koledníků. Nesmíme a nechceme zapomenout poděkovat také
našemu nebeskému Otci za dobré počasí a taky za to, že se nikomu nic nestalo a vše proběhlo ke
spokojenosti všech zúčastněných stran.
Nyní nám nezbývá než Vám popřát ještě jednou spolu s Třemi králi „Bůh žehnej tomu domu” neboli „Bůh
žehnej Vám, Vašim rodinám a všemu co děláte”.
S úctou
Jiří Rosenstein, koordinátor Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry
oblastních charit
15 % výnosu sbírky připadá na projekty
diecézních charit
10 % výnosu sbírky je věnováno na
humanitární pomoc do zahraničí
5 % výnosu sbírky připadá na podporu
projektů Charity Česká republika
5 % výnosu sbírky je v souladu se
zákonem určeno na režie sbírky
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Záměry Charity Odry na využití sbírky
pro rok 2020:
(tedy 65 % z celkové vykoledované
částky za Charitu Odry)

1. Obnovení autoparku Charity Odry pro
sociální služby
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