Zpravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
léto pomalu končí, začíná školní rok a my se
připravujeme na chladné podzimní měsíce. Letošní
léto bylo oproti jiným rokům jiné. Zpočátku nás
potrápily deště, které dokonce zvedly hladinu našeho
toku až na 1. povodňový stupeň. Naštěstí voda
nezatopila rodinné domy a vylila se pouze na louky a
komunikace. Přesto byla povolána naše jednotka
hasičů. Bohužel mohli situaci pouze monitorovat a
hlídat, aby se koryto neucpalo. Byli jsme rádi, že nám
voda nezpůsobila žádné škody, protože stačilo pouze
umýt bahno z komunikací, o což se postarali naši
hasiči z jednotky a moc jim za jejich ochotu děkuji.
V posledních letech nás ale trápí voda z polí. V obci
je několik míst, kde při větších a prudších deštích se
splachuje voda z polí. Situaci monitorujeme a
hlásíme tyto splachy do registru erozních událostí, ale
nikdo jiný s tím nic nedělá. Hasiči z jednotky bahno
odklidí a celá věc tak utichne. Bohužel v letošním
roce voda z polí způsobila škodu na místní
komunikaci, jelikož proud vody poškodil i její
podloží a oprava je oceněna na 236 tis. Kč. Svolali
jsme tedy jednání se zemědělci, kteří zde hospodaří a
Státním pozemkovým úřadem, který v obci realizoval
komplexní pozemkové úpravy, které měly vyjasnit
nejen vlastnické vztahy, ale měly řešit právě i eroze.
Bylo dohodnuto, že v inkriminovaném místě
prozatím nebudou vysazovány problémové plodiny a
také se zjistí další možnosti řešení těchto splachů.
Bohužel je to ale běh na dlouhou trať. My nyní
musíme komunikaci opravit a vyvstává otázka, kdo
to zaplatí. Nechce se nám tyto peníze dávat z našeho
rozpočtu, protože vina není na nás, my jsme tam tu
kukuřici nenasadili. Myslím si, že tyto problémové
pole by měl vlastnit stát a měly by být zatravněny.
Následně na údržbu těchto pozemků by měly být
poskytovány dotace. Zadarmo to totiž nikdo dělat
nebude. Bohužel na změnu politiky jsme moc krátcí,
ale budeme se snažit situaci nějak řešit.
ČTVRTLETNÍK

3/2020 ZÁŘÍ

Se začátkem školního roku se nám opět vrací
povinnost nošení roušek. Kde je ovšem budeme
muset nosit, si netroufám napsat, jelikož se to stále
mění. Mnoho lidí má v jednotlivých nařízeních
chaos, právě proto, že se neustále mění, udělují
výjimky apod. Bohužel se to lidem přestává líbit. Ze
začátku se to dalo pochopit, ale už nastavení
rozvolňování nedávalo smysl. Nechci zpochybňovat
jednotlivá rozhodnutí, ale vše by mělo mít hlavu a
patu a především by se měl používat zdravý selský
rozum. Dělat věci tak, aby je lidé byli schopni
pochopit a vyznali se v tom. Pokud někdo v průběhu
léta cestoval po naší republice, tak asi ví, o čem píšu.
Někde totiž byly roušky povinné, někde být
nemusely. Vždy je potřeba mít roušku někde u sebe.
Chápu, že se musí udělat nějaké opatření, ale jak to
bude dál? Koronavirus tady bude i nadále, nezmizí
mávnutím proutku, a proto se musíme naučit s ním
žít. Jenže to si zatím nikdo z těch nahoře
neuvědomuje, a proto nám nezbyde nic jiného, než
dodržovat jednotlivá opatření. Snad nastaví taková
opatření, která se nebudou ze dne na den měnit. Vím,
že je složité se v tom vyznat. Stejný problém máme i
my na úřadě, protože nám posílají pouze některá
opatření. Aktuální opatření a rady najdete na
www.koronavirus.mzcr.cz. Ti, co nemají internet,
mohou sledovat televizi, poslouchat rozhlas nebo
zavolat k nám na úřad, určitě se budeme snažit jim
poradit.
Na závěr Vám přeji krásné podzimní dny, hlavně
hodně zdraví a dětem úspěšný vstup do nového
školního roku.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2020 – 8/2020
Koncem května jsme podali žádost na změnu dopravní značky, abychom následně vyměnili všechny dopravní
značky na komunikacích obce. Povolení jsme dostali až v polovině srpna, protože většina úřadů měla omezený
provoz a následně byly dovolené. Nyní už jsou dopravní značky objednané a nejpozději v září by měly být
vyměněny.
Opětovně se začala řešit rekonstrukce mostu směrem na Jílovec, která by měla proběhnout v příštím roce kolem
prázdnin. Tento most bude uzavřen a doprava bude odkloněna přes místní komunikaci. Prozatím se
předpokládá, že provoz na místní komunikaci bude řízen semafory. Ovšem to jsou pouze předběžné informace,
bude záležet na vyjádření Policie. Občané budou dopředu informováni. Je to sice velká komplikace, ale jiná
možnost není. Do Jílovce jiná cesta nevede.
Na červnovém zasedání zastupitelstva se schvalovala účetní závěrka obce a závěrečný účet obce za rok 2019,
záměr pronájmu části pozemku p.č. 480/1 a pachtu části pozemku č. 577, kupní smlouvu na pozemek p.č. 193/2,
změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ a vyřazení nefunkčního majetku.
Na začátku července byl proveden firmou DERKILL SERVICES postřik proti dospělcům komára. Už dopředu
jsme byli firmou upozorněni, že vzhledem k vývoji počasí nebude mít postřik dlouhou účinnost. Stále bylo totiž
mokro a vlhko, což komárům vyhovuje. Přesto postřik počet komárů snížil. Vzhledem k ceně postřiku (28 tis.
Kč) jsme již další postřik nerealizovali.
V průběhu celého období se zpracovával program rozvoje obce Kujavy na roky 2021 – 2027, který obec pokud
chce čerpat dotace, musí mít zpracován. Bohužel o zapojení se do zpracování tohoto programu projevili občané
velmi malý zájem, jelikož se nám vrátilo od občanů pouze 28 vyplněných dotazníků a za spolky vyplnil
dotazník pouze jeden. Za podnikatele žádný dotazník vyplněn nebyl. Přesto z dotazníků lze využít pouze málo
návrhů, jelikož nejsme schopni zajistit služby poskytované soukromníky (např. kadeřník, lékař, restaurace).
Jsme malá obec a žádnému podnikateli se nevyplatí tady takové služby provozovat. Totéž platí pro kryté
sportoviště nebo cyklostezky (musí souhlasit i okolní obce, protože na svém katastru by to musely vybudovat
ony). Při podávání návrhů, co by se v obci mohlo realizovat, se musí přihlédnout na velikost obce, velikost
jejího rozpočtu, budoucí náklady a rentabilitu. Také bychom chtěli v obci vybudovat kanalizaci, ale první
problém je v penězích. V současné době jsou dotace poskytovány ve výši 60 % uznatelných nákladů
(neuznatelné si musí hradit obec), což v případě nás, kdy máme odhad na realizaci kanalizace 50 mil. Kč,
bychom získali dotaci 30 mil. Kč a 20 mil. Kč + neuznatelné náklady bychom museli dát z našeho rozpočtu. To
pro nás není reálné, roční příjmy jsou cca 10 mil. Kč. V půlce září bude na webových stránkách obce zveřejněn
návrh programu rozvoje obce, ke kterému se mohou občané vyjádřit, ale prosím, abyste zvážili všechny
možnosti naší obce.
Opět se nám blíží volby, v letošním roce jsou to volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se
budou konat 2. a 3. října. Ačkoli se zdá, že jsou až za dlouho, my jsme už s přípravami museli začít. Nejhorší je
vždy sehnat členy komise. Zapisovatelku už máme a ostatní členy komise budeme řešit, protože pokud si
jednotlivé volební strany nedelegují své zástupce, tak musíme členy delegovat my. Jenže o tyto funkce není
v naší obci zájem.
Bohužel se nám před létem nepodařilo dokončit rozpracované projektové dokumentace. Žádost o stavební
povolení na opravu moštárny, která byla podána v polovině února, nám byla schválena až v polovině srpna, což
je 6 měsíců. Úprava nivelety hřiště se zasekla na způsobu likvidace zeminy, protože ji nechceme ukládat na
skládku. Hledáme různé možnosti, jak ji využít a hlavně ušetřit. Navíc se nám celá záležitost komplikuje,
protože je na sezónu přihlášeno pouze mužstvo žáků a máme tak malou šanci získat dotace.
V červenci byla také dokončena úprava Děrenského potoka. Mnoho lidí volalo, proč se dělají pouze některé
části a proč se to dělá tak a tak. My jsme ale nebyli zadavatelé. Potok vlastní Lesy ČR a celá stavba byla jejich.
My jsme jim pouze pronajali některé obecní pozemky, aby se mohli k potoku dostat. Pokud tedy máte dotazy
nebo stížnosti ke stavbě, obracejte se na Lesy ČR.
Jelikož byly v důsledku koronaviru zrušeny všechny akce, přišel Zdenek Pavlík s nápadem uspořádat letní kino.
Ještě lepší to bylo, když přišel s tím, že bychom mohli promítat českou komedii 3Bobule. Domluvil, že
s realizací pomůže TJ Sokol, který zároveň s letním kinem připraví pro děti různé soutěže a skákací hrad.
Zajistit projekci sice nebylo nic jednoduchého, jelikož byrokracie je obrovská, ale podařilo se, a pokud nám
s tím nějaký spolek pomůže, můžeme to někdy příště zopakovat.
Připravujeme také podklady na zářijové zasedání zastupitelstva, kde bychom měli projednávat pozemky pod
chodníky a komunikacemi, které se nám podařilo dohodnout, dále také bezúplatný převod bezdrátového
rozhlasu a digitálního povodňového plánu, který musel být z důvodu dotace v majetku obce Petřvald, budoucí
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darovací smlouvu na místní komunikace se společností NOVÉ DOMY NA ROVINCE, zprávu o uplatňování
územního plánu obce Kujavy, návrh programu rozvoje obce, ale především také úpravu rozpočtu, jelikož
z důvodu koronaviru budeme mít nižší daňové příjmy, což se také odrazí na investicích.
Zpracovala Petra Vojkůvková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020
V úterý 30. června jsme se téměř všichni sešli na školní zahradě, abychom slavnostně zakončili tento
školní rok. Žáci si přišli pro vysvědčení. I když všichni věděli, že vysvědčení dopadne dobře, bylo ve
tvářích některých dětí vidět kapku nervozity. Děti si odnesly také pochvaly třídní učitelky a ředitelky
školy za práci během výuky na dálku. Vysvědčení si k velkému překvapení odnesli i někteří rodiče,
dostali ohodnocení od svých dětí za to, jak pomáhali s domácí výukou, jak vysvětlovali učivo nebo
třeba jaké chystali svačinky. Paní učitelky dostaly od dětí spoustu krásných květin a dárečků, což jim
udělalo obrovskou radost. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří naši školu v Kujavách od příštího
školního roku již nebudou navštěvovat. Věříme, že zde prožili krásné roky, na které budou po celý
život vzpomínat. Po dojemném loučení jsme se všichni rozběhli na prázdniny, užít si plno radosti,
výletů a letního sluníčka.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Kujavy

Základní škola
Zahájení nového školního roku
V úterý 1. září v 8,00 hodin přivítáme v prostorách naší malé a útulné základní školy opět všechny
naše žáky. Srdečně zváni jsou také všichni rodiče, prarodiče či přátelé školy. Přijďte se k nám podívat.
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Tento den bude výjimečný především pro naše nové prvňáčky. Už se na ně moc těšíme a přejeme jim
jako ostatně všem našim žákům, ať se jim v naší škole líbí, chodí zde rádi a jsou u nás spokojeni.
Naše škola je malá vesnická škola, kde preferujeme individuální přístup ke všem žákům. Paní učitelky
se neustále vzdělávají a při práci s dětmi používají moderní formy a metody výuky. Žáky vedeme
k sebehodnocení, třídní schůzky probíhají formou partnerského pohovoru samozřejmě za přítomnosti
žáka. Dbáme na bezpečné a výchovné prostředí. Všechny problémy, které nastanou, řešíme rychle a
účinně. Na děti čeká skvělá školní družina a mohou zcela zdarma navštěvovat myslivecký kroužek,
využívat doučování či navštěvovat Klub deskových her nebo Čtenářský klub. Rodiče jistě uvítají
příspěvek zřizovatele pro všechny žáky. Žáci 1. ročníku dostávají balíček v hodnotě 1500 korun,
všichni žáci pak dostávají zdarma pracovní sešity po celou dobu školní docházky.
Více informací o naší škole a o tom co se u nás děje, naleznete na www.zskujavy.cz, popř. nás můžete
oslovit a přijít se k nám po domluvě do školy podívat, jak to u nás chodí. Dovolujeme si upozornit na
novou emailovou adresu: skola@zskujavy.cz.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kujavy

Projektový den ve školní družině
I v tomto školním roce čeká na děti, které budou navštěvovat školní družinu mnoho zábavy,
dobrodružství a soutěží. Zde nabízíme pouze malou ochutnávku, kterou chystáme na září.
Děti se v druhém zářijovém týdnu mohou těšit na projektové odpoledne s názvem "Buďme kamarádi".
Jedná se o prožitkový program o životě s postižením. Děti si vyzkoušejí jaké to je jezdit na vozíčku,
dorozumívat se znakovou řečí, zjistí, jak se maluje nohama, jak se chodí s bílou holí, ohmatají si
Braillovo písmo a ještě mnoho dalšího. Tento program bude financován z projektu Šablony II. a pro
děti bude zcela zdarma.
Školní družina je v provozu ráno od 6,15 – 7,45 a odpoledne přicházejí děti do družiny po vyučování a
provoz končí 15,45. Využijte volnou kapacitu a přihlaste své dítě do naší školní družiny.
Lenka Šimečková, vychovatelka

Mateřská škola uvítá opět nové děti
V červenci jsme se rozloučili se školním rokem a také
s předškoláky.
Slavnostní
pasování
proběhlo
v omezeném počtu na školní zahradě, kde byly přítomny
paní učitelky, rodiče a budoucí školáčci. Na děti čekaly
různé sportovní disciplíny jako např. střelba z luku,
slalom na koloběžkách, skládání jmen z písmenkových
kamínků apod. Poté byly předškolákům předány
upomínkové předměty. Celou akci jsme zakončili
společným opékáním špekáčků. Fotografie z tohoto
zábavného odpoledne můžete najít na www.zskujavy.cz.
Nyní se těšíme na zahájení nového školního roku. Všichni doufáme, že proběhne již v běžném režimu.
Přivítáme několik nových dětí i z okolních vesnic a budeme mít velmi silný tým předškoláků. Věříme,
že se děti brzy skamarádí a zvyknou si na nové prostředí. I tento školní rok plánujeme mnoho akcí,
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např. divadelní představení, exkurze, výlety za poznáním, Drakiádu, Svatomartinskou jízdu,
Vydlabávání dýní, Tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi, besídky aj.
Na všechny děti se už moc těšíme.
Jana Dubcová, Karin Rozsypalová, učitelky MŠ

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odpad
Upozorňujeme, že dne 31.8.2020 uplynula splatnost místního poplatku za odpad dle OZV č. 4/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek za odpad pro rok 2020 je ve výši 550,- Kč/osobu/rok.
Poplatek lze 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 telefonické
nebo emailové žádosti.

Poplatek za psa
Dnem 31.8.2020 uplynula také splatnost místního poplatku za psa dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů. Při nedodržení termínu splatnosti jsou poplatky navyšovány. Pro rok 2020 byly stanoveny tyto sazby:
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.
Údaje rozhodné pro osvobození nelze nyní uplatňovat, jelikož je musel poplatník ohlásit do 15.1.2020.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na účet č. 9388020227/0100.
Stejně jako u poplatku za odpad je při platbě na účet nutno zadat variabilní symbol, který Vám na základě
telefonické nebo emailové žádosti sdělíme.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vývoz komunálního odpadu
Opět připomínáme, že VÝVOZ POPELNIC S TYPEM VÝVOZU 1X ZA 14 DNÍ

PROBÍHÁ V SUDÉ TÝDNY!!
Máte-li poškozenou popelnici, musíte její poškození nahlásit na obecní úřad, který u svozové
společnosti zajistí její výměnu. Také nevyvezení popelnice je potřeba nahlásit na obecní úřad.
Velkoobjemové kontejnery
Svoz velkoobjemových kontejnerů je v sobotu 31.10.2020 od 8 do 11 hod.
Velkým problémem jsou pneumatiky, které svozová firma svážet nemá, jelikož je mají likvidovat
pneuservisy. Jelikož v letošním roce byly svezeny pneumatiky v objemu 15 m3, budeme tuto záležitost
muset řešit.
Měsíční odvoz nádob do konce roku 2020
pátek 18. 9.
pátek 13. 11.
pátek 16. 10.
pátek 11. 12.
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ČIPOVÁNÍ PSŮ
Stále nemáme nahlášeny čipy všech psů v obci. Žádáme proto občany, kteří nám dosud nenahlásili číslo čipu
svého psa, aby tak neprodleně učinili. Formulář je k vyzvednutí na obecním úřadě nebo na webových
stránkách obce a je možné ho poslat i prostřednictvím emailu. V případě, že majitel psa nesplní tuto
povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, dopustí se přestupku podle § 4 odst. 2 zákona č.
251/2016 Sb.

KLID O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH
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.

JUBILANTI A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oslava jubilantů patří neodmyslitelně k historii samostatné obce. Od zavedení této tradice uplynulo mnoho
let a změnil se také věk odchodu do důchodu. Z tohoto důvodu jsme rozhodli, že od letošního roku se mohou
na oslavy jubilantů přihlásit občané, kteří daném roce dovrší tohoto jubilea: 65, 70, 75, 80 a více let.
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ V ROCE 2020 DOVRŠÍ TOHOTO JUBILEA 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.
Jakou formou se oslavy uskuteční, zatím nevíme, vše závisí na vývoji situace.

HROBOVÁ MÍSTA
Žádáme občany, aby všechny opravy a další zásahy do hrobů hlásili na obecní úřad. Vše podléhá
evidenci. Taktéž uložení do hrobu (i uren) se musí hlásit. Potřebné formuláře najdete na webu obce nebo
si je můžete vyzvednout na obecním úřadě. Taktéž žádáme, aby si nájemci průběžně zajišťovali údržbu
hrobového místa, odstraňovali včas veškeré předměty narušující estetický vzhled pohřebiště a zajišťovali
opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita
Stále se nám objevují případy, kdy kameníci nabídnou opravu hrobového zařízení a hrob udělají větší než by
dle nájemní smlouvy měl být. Zúžují se tak průchozí uličky, ostatní lidé nadávají, ale kameník je spokojený,
protože je to pro něj jednodušší a také získá více peněz.
My máme právo zařízení odstranit, proto nájemníky hrobových míst upozorňujeme, aby si kameníky hlídali.
Kameníci musí vědět, že podle zákona o pohřebnictví musí být uličky minimálně 50 cm a podle občanského
zákoníku musí zase sedět předmět nájmu, tedy rozměry hrobu. Bohužel naše právní úprava staví nájemce do
pozice, že neznalost zákona neomlouvá a nelze tedy uznat to, že někdo přijde a řekne „já jsem nevěděl“.
Je nám to líto, ale my jsme povinni dodržovat stanovená pravidla. Proto tyto informace neustále uvádíme ve
zpravodaji.
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SENIOR KLUB KUJAVY
Je tady další číslo Zpravodaje a my byli vyzváni, abychom napsali něco ze své činnosti. Ale co vlastně psát,
když se nic neděje?
Panika kolem koronaviru pokračuje.
Zájezd, který jsme měli komplet zajištěný na 16.6. jsme museli zrušit. Nikdo, kromě několika členů rady
spolku, se nepřihlásil. Přesto se rada spolku Senior klub Kujavy rozhodla, i vzhledem k hlasování členské
schůze, že v sobotu 22. 8. uspořádá zájezd na letní Flóru Olomouc, spojenou s následnou prohlídkou
Hanáckého muzea v Příkazech. Bohužel, nevíme, je-li to panika, strach nebo pohodlnost, na zájezd se
přihlásilo z celých Kujav jen 17 zájemců. Přesto zájezd uskutečníme – vše je zařízeno, vstupenky na Flóru,
do muzea jsou zajištěny, oběd objednán, stejně jako posezení na konec zájezdu nad sklenicí piva, vína či
něčeho úplně jiného.
Na říjen jsme na neděli 11.10., zajistili vstupenky na divadelní představení Květiny pro paní Harrisovou. A
jen doufáme, že zvítězí selský rozum nad vyvolanou panikou a přihlásí se dost zájemců.
Pokud ne, nastupuje otázka, zda vůbec organizovat nějakou aktivitu, udržovat při životě jakýsi spolek, nebo
se uzavřít do svých soukromých bublin.
Bohužel, život přináší i smutnější události.
A tak jsme se museli v červnu 2020 vyrovnat s náhlým úmrtím naší členky, členky Rady spolku, paní
Zdeňky Kostelníkové.
Paní Kostelníková byla nejen jedním ze zakládajících členů spolku Senior klub Kujavy, kde působila jako
pokladní, ale byla dlouholetou členkou předchozího sdružení, SPCCH - Spolek postižených civilizačními
chorobami, kde rovněž vykonávala funkci pokladníka. Byla zodpovědnou pokladní, členkou spolku, na
kterou se mohl kdokoli s důvěrou obrátit. Zároveň byla veselá a přátelská, takže v její společnosti bylo vždy
příjemně. S jejím odchodem jsme se ještě jako spolek, ale i jako lidé, nevyrovnali. Bude nám hodně chybět.
Čest její památce.
Za Senior klub Kujavy předsedkyně Danuše Glacová

JSDH KUJAVY
V minulém období postihly naší obec vytrvalé deště, které způsobily menší záplavy a nám zvýšený počet
výjezdů. Od 8.6 do 1.7.2020 jsme vyjížděli 8x. Všechny výjezdy byla technická pomoc.
8.6.2020 úklid komunikace u č.p. 98,
19.6.2020 zaplavovala voda z pole vchod do bytovky č.p. 204. Obyvatelům domu jsme zapůjčili kalové
čerpadlo na průběžné odčerpání vody. 19.6. jsme vyjížděli ještě jednou a to k ucpanému korytu potoka u
č.p.216.
21.6.2020 jsme spolu s hasiči z Bílovce odstranili strom přes cestu u č.p. 167
27.6.2020 jsme krátce po půlnoci prováděli monitoring potoka a od 8 hod. jsme myli komunikace po
zaplavení. Potom jsme začali odčerpávat lagunu u rybníka na dolním konci Kujav.
28.6.2020 jsme pokračovali v odčerpávání laguny u rybníka. Zde jsme dokonale odzkoušeli naši techniku.
Čerpali jsme s plovoucím čerpadlem, PPS 12 i PS8. Všechny stroje čtyřhodinovou zátěž zvládly.
1.7.2020 jsme čistili kanál u č.p.185
velitel JSDH Kujavy Miroslav Mrázek
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TJ SOKOL KUJAVY, z.s.
25.7.2020 se uskutečnil na místním hřišti nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se 9 družstev.
Umístění:
1. Demos - Radek Svačina, Libor Návrat, Radek Šubrt
2. FC Pačo – Adam Pavlík a spol.
3. Martin Blaheta, Petr Jochman, Denis Pavlík
4. Bohdal team
Do nového soutěžního ročníku fotbalové sezóny bylo letos přihlášeno pouze družstvo přípravky. Přikládáme
plánovaný rozpis zápasů, který se může podle vývoje onemocnění Covid-19 měnit:
Datum a čas
Domácí
Hosté
Hřiště
28.08.2020 17:00
Sedlnice
Kujavy
Sedlnice
04.09.2020 17:00
Kujavy
Jistebník
Kujavy
09.09.2020 17:00
Pustějov
Kujavy
Pustějov
11.09.2020 17:00
Kujavy
Bartošovice
Kujavy
20.09.2020 10:00
Petřvald
Kujavy
Petřvald
25.09.2020 17:00
Kujavy
Pustějov
Kujavy
02.10.2020 17:00
Kujavy
Sedlnice
Kujavy
07.10.2020 17:30
Jistebník
Kujavy
Jistebník
16.10.2020 17:00
Kujavy
Petřvald
Kujavy
21.10.2020 17:00
Bartošovice
Kujavy
Bartošovice
Tréninky dětí budou opět probíhat v pondělí a ve středu od 17:00 na místním hřišti.
Noví zájemci jsou stále vítáni.
Pro nedostatek hráčů nebylo letos přihlášeno do soutěže družstvo mužů. To neznamená, že sport v obci
zanikl nebo zaniká. Dále se hraje tenis, nohejbal, stolní tenis, i když pouze turnajově.
TJ Sokol Kujavy plní i nadále své motto, a to: „ podpora sportovních, tělovýchovných, kulturních a
turistických aktivit“.
Obracím se tímto na všechny členy i nečleny TJ Sokol Kujavy s žádostí o podporu naší nové fotbalové
generace.
Prosím rodiče starších dětí, které využívají místní hřiště ke svým odpoledním/večerním aktivitám, aby
děti poučili o tom, že vybavení hřiště se nemá ničit a odpad se ukládá na místa k tomu určená (do
popelnic, není-li popelnice je u cesty kontejner).
Na konec Vás chci požádat o dodržování hygienických pravidel na hřišti i mimo něj, aby se nám
onemocnění Covid- 19 co nejdéle vyhýbalo.
Za TJ Sokol Kujavy, z.s., Oldřich Gebauer, ml.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Vážení občané,
v návaznosti na kotlíkové dotace bych Vás chtěla informovat o následujících skutečnostech ve 3. vlně
kotlíkových dotací a výhodných bezúročných půjček v obci Kujavy, kdy tyto půjčky obcím poskytuje Státní
fond životního prostředí na výměnu nových kotlů. Po zrealizované výměně většinu půjčky splatíte z
kotlíkové dotace.
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V Moravskoslezském kraji bylo podáno 10 000 žádostí, ze kterých je prozatím 8060 podpořeno z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Nyní je postupně zasíláno žadatelům oznámení o přiznání dotace a budou tak ze
strany žadatelů postupovat další kroky k výměně a profinancování.
Tyto výměny ekologických zdrojů vytápění musí být zrealizovány do 30. 6. 2021.
Na webových stránkách obce najdete dokumenty, které je nutno vyplnit a podat s povinnými přílohami na
podatelně obce. Před podáním dokumentů mne prosím kontaktujte pro další kroky. V případě, že si
nebudete vědět rady s vyplněním formulářů, zavolejte mi nebo napište, pomohu Vám s vyplněním.
Vzhledem k tomu, že existují další možnosti k financování ekologických opatření, například Nová
zelená úsporám, ke které se váže i dotační bonus ke kotlíkovým dotacím, neváhejte a kontaktujte mě
s jakýmkoliv dotazem telefonicky nebo emailem.
Mgr. Žaneta Marková, MBA, Kotlíkový specialista, ekologické poradenství
tel.: 775 261 646, zanet.markova@seznam.cz

MAS REGIONU POODŘÍ
MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova
MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území. A kdo nebo co je MAS?
MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský
region, v rámci EU také prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již
prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované strategie CLLD snaží
podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální potřeby regionu. Území regionu, ve kterém MAS nyní
působí, sdružuje 39 obcí s více než 68 000 obyvatel. V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke
zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za Program rozvoje venkova,
Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní
prostředí. Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce,
neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající programové období a
MAS má v harmonogramu vyhlašování posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření
Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.
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MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny příznivce našeho venkova na 6. ročník
akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ, který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce
Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na webových stránkách www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na
sociální síti Facebook - MAS Regionu Poodří.
Vaše MAS Regionu Poodří, z.s.
Region Poodří sobě!

ZA TRADICÍ MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA DO POODŘÍ
Venkovská krajina turistické oblasti Poodří, oblast horního toku řeky Odry a podhůří Nízkého
Jeseníků je často nazývána Moravské Holandsko. Projekt Moravskoslezského kraje Technotrasa –
surová krása nabízí malým i velkým návštěvníkům zažít atmosféru starých časů. Poznat um
(zručnost) starých mistrů, vyzkoušet si řemeslo i ochutnat regionální produkty.
Mlýn, který putoval krajinou
Na svých toulkách Poodřím – Moravským Kravařskem doporučujeme
navštívit kostýmované prohlídky větrného mlýna tzv. větřáku na Nových
Dvorech u Bílovce s ochutnávkou ekologických potravin, během kterých
se dozvíte zajímavosti ze života mlynářů
Průvodce v kostýmu mlynáře vám poví, komu se říkalo prášek a prozradí
mnoho dalších tajemství. Sami si vyzkoušíte umlít trochu mouky a
ochutnáte domácí chleba z ekologického zemědělství. Setkáte se také se
skřítkem Jeronýmem z rodu mlynářů, který je ochráncem tohoto mlýna.
Víte, že větřáky se často stěhovaly, když majitel mlýn prodal, nebo se pro něj našlo vhodnější místo. Na
malé vzdálenosti se posunoval pomocí dřevěných válců. V případě větších vzdáleností se rozebral a na
novém místě složen. (www.Technotrasa.cz).
Mlýn, kde vládne pan Král
Kdo by nechtěl zažít speciální prohlídku starobylého mlýna Wesselsky
v Loučkách u Oder a získat řidičák na koňskou bryčku. Pan Král s
rodinou vás seznámí se zajímavostmi mlynářského řemesla. Odvážní se
můžou podívat do lednice k vodnímu kolu.
Dospělí ochutnají calvados ze zásob pana mlynáře nebo vynikající sladké
Podvodnice paní mlynářky. Děti se setkají se skřítkem Raráškem a budou
si moci vyrobit dopis z břidlice, která patří k pokladům našeho kraje. K
mání jsou taky vynikající domácí produkty. (www.Technotrasa.cz)
Oživlý mlýn
Na vodním mlýně v Bartošovicích se dozvíte mimo jiné, co znamená "mít
za lubem" Ten náš, který leží na staré zemské
hranici mezi Moravou a Slezskem, vlastníma
rukama opravil pan Mácha. A sám také provází.
Během prohlídky vám i vašim dětem ukáže, jak
to všechno funguje a poví zajímavé příběhy. Třeba o tom, co má jeho mlýn
společného s kopřivnickou Tatrovkou. Ochutnáte ovoce sušené tradiční metodou a
taky vynikající med vlastní výroby. (www.Technotrasa.cz)
Nej… ve Spálově
Na svých toulkách Poodřím neopomeňte navštívit Balerův mlýn. Jedná se o
nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v Česku, který se nachází
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v polích nad obcí Spálov.
V roce 2019 byl právem zařazen v anketě Ceny cestovního ruchu v MSK mezi pět nejromantičtějších míst
Moravskoslezského kraje. (www.mamesvetovykraj.cz)
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
www.poodri.com , FB Poodří – Moravské Kravařsko

HASIČI VARUJÍ – POZOR NA LESNÍ POŽÁRY!
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na
jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk, vysoké teploty), ale v naprosté
většině se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety nebo
nesprávně založený či nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese či v jeho blízkosti. Příčinou požáru se může
stát i pohozené sklo, které za slunečného počasí funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde
nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí.
Navíc chování ohně v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je pak
velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi
náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace lesních požárů si
vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často velice komplikovaně k místu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa a to až
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající
předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo zakazuje vypalování
trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až
do prostoru lesa. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat
oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí,
jehličí nebo rašelině.
Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by se oheň vymykal
kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního
zdroje. Mějte na paměti, že půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková,
protože hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a oheň se může
nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a
jeho okolí opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může znovu rozdmýchat a
oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti by neměly nikdy samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u
hořícího ohniště bez dozoru dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu
zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější utéci do dostatečné
vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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