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Vážení občané,
tři měsíce utekly a znovu píši úvodní stránku.
Jak to uteklo.
Blíží se konec školního roku a s ním spojené
rozdávání vysvědčení. Rodiče i prarodiče jsou
zvědaví, jaképak známky přinese jejich dítě na
vysvědčení. Dokážete si vzpomenout na své
vysvědčení, jaké známky jste měli a vzpomněli
byste si i na probírané učivo?
Děti za pár dní odloží aktovky a budou si užívat
svého zaslouženého volna. Někteří se svými
rodiči odjedou na dovolenou, jiní odcestují za
prarodiči a někteří sice zůstanou doma, ale to
nevadí, hlavně, že se nemusí učit. Jak jim
závidíme, mnozí z nás by se nejraději vrátili do
dětských let a užívali si všech výhod dětského
věku. Bohužel dětství je za námi.
Práce na zahrádkách je v plném proudu. A
protože začala sezóna sekaček a křovinořezů,
mám na Vás občany jednu prosbu, která je
zároveň i varováním. Při kontrolách vodního
toku jsme zjistili, že někteří z Vás sypou
posekanou trávu na břeh Děrenského potoka. Při
zvednutí toku Vám sice voda trávu odplaví, ale
ostatním občanům na dolním konci to může
způsobit nemalé potíže. Dochází k porušení
zákazu uvedeného v zákoně o vodách a může
Vám být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.
Toto se týká veškerého odpadu, který sypete
k vodnímu toku. Pokud naší prosby nevyslyšíte,
budeme muset informovat vodoprávní úřad.

V tomto zpravodaji se také dočtete o
rekonstrukci sociálních zařízení na kabinách,
kde všichni děkují ostatním, ale to
nejdůležitější neuvedl nikdo. Materiál byl
hrazen z peněz nás všech, tzn. z peněz
rozpočtu Obce Kujavy. Proto si myslím, že
nejdříve mělo být děkováno Obci Kujavy (nám
všem), protože uvolnila finanční prostředky na
nákup potřebného materiálu. Musíme si
uvědomit, že se na tom podílíme všichni.
Za poslední dobu se na hřišti vybudovalo
asfaltové hřiště - zde nám finančně pomohli
naši hasiči – děkujeme, zakoupil se nový
bojler – na nákupu se podílela firma Pars
Komponenty, zakoupila se barva na nátěr
přístřešku, vyměnily se vchodové dveře a jak
už bylo zmíněno, zrekonstruovaly se sociální
zařízení na kabinách – tady bych chtěla
poděkovat panu Vahalovi – za poskytnutí
finančního daru, Zdeňkovi Ďurišovi za nová
zrcadla a ještě jednomu mi neznámému dárci
(nechtěli říct, kdo to je) za novou dlažbu.
Na závěr bych Vám chtěla popřát hezké
prázdniny, odpočinkovou dovolenou a hlavně
krásné léto …

Petra Vojkůvková
starostka obce
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USNESENÍ
z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.03.2012 v obecním sále v Kujavách
I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a
program jednání.
2.Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou GConsult, spol. s r.o. Ostrava-Přívoz na
zhotovení projektové dokumentace včetně
všech vyjádření dotčených orgánů a
správců inženýrských sítí potřebných pro
vydání stavebního povolení pro akci
„Kujavy-zabezpečení sesuvu u č.p.111“ za
cenu 15 000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
3.Mandátní smlouvu s firmou C.E.I.S. CZ
s.r.o. Český Těšín na zadávací řízení na
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
služby v rámci projektu „Kujavy –
zabezpečení sesuvu u č.p. 111“ v ceně
40 000,- Kč bez DPH a pověruje starostku
podpisem této smlouvy.
4.Zprávu o hospodaření se sociálním
fondem za rok 2011.
5.Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
nakládání s komunálním odpadem na
území obce Kujavy.
6.Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o
místních poplatcích
7.Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1989 o
chovu psů, koček a jiných domácích
hospodářských zvířat
8.Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/1991 o udržování čistoty, ochraně
zeleně a ochraně ovzduší na území města
Fulneku.
9.Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/1993 o hospodaření s byty na území
města Fulneku
10.Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/1993 o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol a školních družin.
11.Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 4/1994 o vylepování plakátů a
umísťování reklam na území města
Fulneku

12.Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/1995 o úpravě základního nájemného
podle polohy domu
13.Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 4/1995 o vytvoření „Fondu rozvoje
bydlení města Fulneku“
14.Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/1996 o regulativech územního rozvoje
města Fulneku.
15.Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/1997 o vytvoření a použití účelového
fondu
města
v rámci
Programu
poskytování státních půjček na opravy
bytového fondu pro rok 1997 určeného pro
obce postižené záplavami a o postupu
poskytování úvěrů vlastníkům obytných
budov a bytů poškozených živelnou
pohromou – záplavami.
16.Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/1998 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
17.Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 5/1995 o stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí v jednotlivých
částech města Fulneku.
18.Přijetí neinvestiční dotace v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost ve výši 190 416,80
Kč pro Základní školu a Mateřskou školu
Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkovou
organizaci.
II.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.II.úpravu rozpočtu Rozpočtové opatření
č.2
Navýšení příjmů o 193 300,- Kč na
celkovou částku 4 897 200,- Kč
Navýšení výdajů o 193 300,- Kč na
celkovou částku 5 598 300,- Kč
Financování zůstává nezměněno
701 100,- Kč
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2.Protokol o výsledku kontroly Oblastního
inspektorátu práce pro Moravskoslezský
kraj a Olomoucký kraj týkající se
dodržování
povinností
vyplývajících
z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
práce.

3.Zápis z jednání kontrolního výboru
Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
ze dne 8.prosince 2011.

USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.05.2012 v obecním sále v Kujavách
I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Mandátovou a návrhovou komisi a
program jednání.
2.Záměr prodeje pozemků p.č. PK 366 o
výměře 259 m2, PK 846 o výměře 1047
m2, p.č. 365 o výměře 1122 m2 a p.č. GP
851/2 o výměře 2112 m2 za cenu 40,Kč/m2.
3.Po projednání dle ustanovení § 84 odst.2
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní
zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
pořízení změny č. 1 Územního plánu
Kujavy v rozsahu pozemků par.č. PK 366,
PK 846 (pozemky budou zařazeny mezi
plochy ZS – PLOCHY ZELENĚ
SOUKROMÉ), par.č. 365 a GP 851/2
(pozemky budou zařazeny mezi plochy SO
– PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ), PK
854 a KN 853 (pozemek bude zařazen
mezi
plochy
TI
–
PLOCHY
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY pro
účely umístění stavby centrální ČOV), PK,
847, PK 851/1, PK 850 a PK 855
(pozemky budou zařazeny mezi plochy VV
–
PLOCHY
VODNÍ
A
VODOHOSPODÁŘSKÉ) vše v kat.území
Kujavy s tím, že úhradu nákladu spojenou
s pořízením změny územního plánu hradí
žadatel o tuto změnu územního plánu,
kterým je Ing. Jiří Matuš, bytem Příbor.
4.„Smlouvu o úhradě nákladů na pořízení
změny č. 1 Územního plánu Kujavy“ mezi
obcí Kujavy, Kujavy 86, IČ 67340474 na
straně jedné a Ing. Jiřím Matušem,
Bonifáce Buska 97, 742 58 Příbor na
straně druhé a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.

5.„Smlouvu o dílo na změnu č.1 Územního
plánu Kujavy“ mezi obcí Kujavy, na straně
jedné a Urbanistické středisko Ostrava,
s.r.o., Ostrava-Poruba, IČ 00562963 na
straně druhé a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.
6.Smlouvu o úvěru č. 0349009489
uzavřenou mezi Obcí Kujavy na straně
jedné a Českou spořitelnou na straně druhé
na financování projektu „Kujavy –
zabezpečení sesuvu u č.p.111“ a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
7. Podání žádosti o dotaci z OPŽP,
prioritní osa 1, podoblast 1.3.1. „Varovný
protipovodňový systém pro obce
v mikroregionu Poodří“
8.Smlouvu o společné úhradě nákladů
vynaložených na projektovou přípravu
akce „Varovný protipovodňový systém pro
obce v mikroregionu Poodří“ a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
9.Výpověď smlouvy uzavřené s Martinem
Matouškem na právu daní a poplatků a
uzavření nové smlouvy s firmou TOPSPIN
Solutions, s.r.o. na program správa daní a
poplatků a na poskytnutí služeb k tomuto
programu a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.
10.Finanční dar ve výši 7 000,- Kč pro
obvodní oddělení Policie ČR Fulnek a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
11.Dodatek ke smlouvě o bezplatném
užívání propustě pod místní komunikací
uzavřený s Oldřichem
a Markétou
Gebauerovými, Kujavy 4 a pověřuje
starostku podpisem tohoto dodatku.
12.Dohodu o realizaci školního sběru
papíru uzavřenou se Základní školou a
Mateřskou školou Kujavy, okres Nový
Jičín, příspěvkovou organizací a pověřuje
starostku podpisem této dohody.
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13.Licenční smlouvu o užití historické
ortofotomapy č. 12162 uzavřenou s firmou
GEODIS BRNO spol. s r.o. Brno a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
14.Předběžný návrh změny hranice obce
Kujavy, obce Pustějov a obce Fulnek.
15.Závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce – s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad dle par. 17 odst.7 písm.a) zákona č.
250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
16.III.úpravu rozpočtu rozpočtové opatření
č.3
Navýšení příjmů o 243 160,- Kč na
celkovou částku 5 140 360 Kč
Navýšení výdajů o 1 797 860,- Kč na
celkovou částku 7 396 160 Kč
Navýšení financování o 1 554 700,- Kč na
celkovou částku 2 255 800 Kč
17.Žádost Základní školy a Mateřské školy
Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizaci na pořízení infračervené kabiny
do budovy MŠ z nadačního fondu Kousek
po kousku, s podmínkou, že nebude žádný
finanční příspěvek od obce.
18.Změnu Přílohy č. 1 k organizačnímu
řádu Obecního úřadu Kujavy od 1.5.2012.
19.Směrnici č. 3/2012 stanovující
minimální sazby za pronájem pozemků
v majetku obce Kujavy.
20.Ceník pronájmu obecního sálu a
vnitřního inventáře.
21.Obecně závaznou vyhlášku č.14/2012,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.
1/2012 ze dne 15.3.2012 o nakládání
s komunálním odpadem na území obce
Kujavy
22.Mgr. Kamilu Demlovou v souladu s §
166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, od
1.srpna 2012 ředitelkou Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové
organizace
v pracovním
poměru na dobu určitou 6 let.
23.Navýšení částky na pořízení pohárů pro
hasičskou soutěž na 3 000,- Kč.
24.Zpracování projektu na výměnu oken a
dveří v budově základní školy a s podáním
žádosti
o dotaci z programu rozvoje
venkova
II.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací mezi Obcí Kujavy na straně jedné a
Úřadem práce ČR na straně druhé.
2.Protokol o výsledku kontroly ZŠ a MŠ
Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace na vyúčtování příspěvku na
dětský ples.
3.Protokol o kontrole provedené odborem
financí
Krajského
úřadu
Moravskoslezského kraje.
4.Návrh zadání územní studie zastavitelné
plochy za hřištěm Z30.
5. Informace týkající se akce sesuvu.
III.Zastupitelstvo pověřuje:
1.Na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm.
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění
předpisů
ke
spolupráci
pozdějších
s pořizovatelem změny č. 1 územního
plánu obce Kujavy ve smyslu § 47 odst.4,
§ 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona
č.183/2006
Sb.
starostku
Petru
Vojkůvkovou.

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

NAPOUŠTěNÍ
NAPOUŠT NÍ BAZÉNů
BAZÉN
Chtěla bych upozornit všechny občany, že naši hasiči již nebudou moci napouštět bazény
hasičským autem. Hydrant slouží pouze pro požáry a odjinud nelze vodu brát.
Naplnění bazénu vodou si můžete objednat u SMVAKu, ale upozorňuji – pozor na cenu!
Další možnost je pro ty, kteří jsou už napojeni. Bazén si mohou naplnit z řadu, ale vodaři
upozorňují, aby bazény napouštěli pomalu a mimo odběrové špičky (ty jsou v odpoledních a
podvečerních hodinách).
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEřsKÁ
MATE sKÁ ŠKOLA iNFORMUJE
Vážení rodiče,
konec školního roku je vždy spjat
s bilancováním a hodnocením. Bývá
zvykem, že uveřejňujeme úspěchy našich
dětí zapojených do soutěží tak, aby
motivovaly své spolužáky a reprezentovaly
školu na veřejnosti.
výtvarná soutěž Butovická
hvězdička ve Studénce
Gabriela Kondrčíková – 2. místo
pěvecká soutěž Butovická
hvězdička ve Studénce
Štěpán Vorlický – 1. místo
Richard Kurečka – 1. místo

Lukáš Lyčka – z 3 769 obrázků, které do
Adry dorazily, bylo vybráno 100
nejlepších a mezi nimi i obrázek Lukáše
Požární ochrana očima dětí
Denisa Kondrčíková – 3. místo v kat. ZŠ 1
Laura Vavrečková – 1. místo v kat. ZŠ 2
Sabina Strnadelová – 1. místo v kat. ZŠ 2
Svět slova – výtvarná tvorba,
Fulnek
Nikola Pavlíková – cena poroty
Matematická soutěž
Pythagoriáda, Nový Jičín
Štěpán Vorlický a Jaromír Beránek –
postupující do okresního kola

ADRA, výtvarná soutěž
Sportovní turnaj McDonalds-cup Bartošovice,
Odry
Martin Blaheta, Viktor Berka, Jarek Návrat, Jakub Návrat,
Vašek Štekl, Ríša Kurečka, Matyáš Rulíšek, David Wilček,
Láďa Jochman, Martin Málek, Libor Bělíček a Lukáš Zajíček
Odry – 2. místo, postoupili jsme do semifinále v Bartošovicích
a když uvážíme, že nás bylo málo a téměř jsme se nestřídali, je
to výkon vynikající!!!
Bartošovice – 4. místo, bohužel bez dalšího postupu, pro naše
kluky to bylo velké zklamání, postup měli nadosah……
Děkuji našemu skvělému doprovodu na oba zápasy, jmenovitě
panu Liboru Bělíčkovi, Oldřichu Gebauerovi a Ivu Pospíšilovi.
Bez jejich přičinění a organizace střídání bychom možná na
postup v prvním kole nedosáhli a konečně paní Katce Lyčkové,
která se postarala o čisté dresy.
Z ostatních akcí vybíráme ty nejzdařilejší:
Pálení čarodějnic ve školní družině
Veselé zoubky pro děti MŠ a 1. – 3. ročníku ZŠ
Poděkování patří panu Rulíškovi za zprostředkování akce a zajištění dárků pro děti.
Eko programy – Hájenka s paní Bakalovou - Tyto programy budou od září obohaceny
terénními výjezdy do přírody opět s paní Bakalovou, která garantuje odbornost současně se
zajímavým podáním. Spolupráce s ní je na vysoké úrovni a bude pokračovat i nadále.
Co chystáme na poslední měsíc školního roku?
13. 6. Preventivní program organizovaný Policií ČR v Novém Jičíně a prohlídku zámku
v Novém Jičíně
13. 6. Atletická olympiádu ve Fulneku – hodně věříme Lukáši Zajíčkovi nadanému snad ve
všech disciplínách, Míšovi Kleinovi ve skoku do dálky, Vaškovi Šteklovi ve vytrvalostním
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běhu a hodu míčkem, Matyáši Rulíškovi rovněž ve vytrvalostním běhu a skoku do dálky,
Lukáši Lyčkovi ve sprintu na 50 m a skoku do dálky, Kubovi Návratovi ve skoku do dálky a
Štěpánu Vorlickému ve sprintu na 50 m a hodu míčkem.
21. 6. tradiční AKADEMIE 2012 spojená s pasováním budoucích prvňáčků, vyhodnocením
nejlepších žáků a rozloučením se s páťáky. Kulturní část vyplní školní pěvecký sbor s novou
dětskou operou. Srdečně Vás zveme.
27. 6. Školní výlet 3. ročníku na Klokočůvky
29. 6. Vysvědčení a konec školního roku
Další organizační oznámení:

Provoz MŠ v době letních prázdnin
1. 7. 2012 – 20. 7. 2012
Školní rok začne v pondělí 3. 9. 2012 přivítáním nových žáků:
Těšíme se na:
Kryštofa Kurečku, Patricii Vojkůvkovou, Vendulku Beránkovou, Elišku Vorlickou, Vašíka
Bajgara, Aničku Vavrečkovou a Matýska Janečku. Třídní učitelkou bude opět paní Pavla
Rozsypalová.

Děti MŠ nám popsaly a paní učitelky zaznamenaly jejich výlet do Dinoparku.
Výlet do Dinoparku
Ve středu 23.5.2012 jsme si s dětmi naplánovali výlet do Dinoparku v Ostravě. Děti se tak
těšily, že už nemohly ani dospat.
S batůžky na zádech a skvělou náladou jsme vyrazili v 8hodin k autobusu a společně
s 1.-2.třídou ZŠ v Kujavách
jsme se vydali na cestu směr
Dinopark.
U vstupu do Dinoparku nás
vítala hudba a velká vstupní
brána s nápisem Dinopark.
bylo
mnoho
K vidění
pravěkých dinosaurů, hnízda
s vejci,
vodopád,
někteří
dinosauři byli i v pohybu a
některé z nich doprovázely i
zvukové efekty. Navštívili
jsme i 3D kino. Děti se
vyřádily na skluzavkách,
lanových
průlezkách
a
kolotoči.
Velký zážitek měly děti i z jízdy v Dinoexpresu, odkud jsme mohli sledovat další dinosaury i
s výkladem.
Také nechyběla kamenná stezka do kopce, kdy si děti ověřily svou zdatnost, rychlost a
odvahu.
Na závěr, kdy už byli všichni unaveni, jsme celou cestu završili odpočinkem
u občerstvení s posezením pod slunečníky, kde děti posvačily a mohly si ještě v písku zahrát
na paleontology a odkrýt kostru dinosaura. A v obchůdku si někteří koupili na památku
nějakého toho malého dinosauříka.
Počasí nám opravdu přálo, děti byly příjemně unavené a spokojené. Výlet se nám vydařil.
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Děkuji rodičům za podporu, kterou cítíme a které si nesmírně vážíme, zejména v dnešní
náročné době.
Kontakty:
ZŠ – 556 720 297, 737 82 64 65
MŠ – 552 303 660
www.zskujavy.cz
e-mail: zs.kujavy@seznam.cz
Kamila Demlová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
***************************************************************************

SPCCH
PCCH Kujavy
Jak ten čas letí vážení, v letošním květnu jsme se dočkali i sněžení. Naše zahrádky to neminulo,
pořádně nám z toho nanic bylo. Nad rozmary počasí nezoufejme, zlobivé klouby kafrem natírejme a
pak do práce hurá, huráá, vždyť ji na náš čeká fůra.
Výboři se snažili a na 16. března výroční členskou schůzi připravili. Jejich úsilí marné nebylo, neboť
všem se tam líbilo. Zejména kulturní vložka školních dětí, pod vedením paních učitelek Rozsypalové a
Kozelské, upoutala pozornost všech a pochvala za hezký zážitek z vystoupení, určitě všechny
účinkující potěšila.
Chutné pohoštění, bohatá tombola a hudební produkce manželů Heryánových, toť vše přispělo k dobré
náladě a příjemnému posezení při setkání členů naší organizace.
Děkujeme za hojnou účast, která je poděkováním členům výboru, v čele s předsedkyní Miroslavou
Newmanovou, za jejich obětavou práci v organizaci.
Ani kulturní život není opomíjen, když den končí, na zastávkách něco hrčí, je to přece autobus, kterým
kujavští důchodci do divadla frčí. Nádherné melodie v operetě Polská krev nám zpříjemnily sobotní
večer.
Ukončíme povídání a otevřeme vzpomínání na události z let 1975 a 1976.
V roce 1975 slavíme 30. výročí osvobození naší republiky Rudou armádou. U příležitosti tohoto
výročí nám bylo uděleno Čestné uznání. Naše činnost je ohodnocena I. místem v soutěži OV Svazu
invalidů a také odměněna Čestným uznáním MNV a NF v obci. Za obětavou práci v akci „Z“ a při
výstavbě kulturního domu převzalo Čestné uznání deset členů.
Pamětní plaketa za mimořádnou aktivitu byla předána předsedovi naší ZO, Adolfu Bártkovi. Pamětní
medaile k 30. výročí osvobození z ÚV KSČ a ÚV NF obdrželi Richard Gebauer a Josef Knebel. Za
obětavou práci byla Anežka Šimečková odměněna 14-tidenní rekreaci a Čestné uznání bylo předáno
Boženě Solanské.
O pomník padlých rudoarmějců v naší obci se pečlivě starala Ludmila Benešová a v Pohořílkách
Marie Michálková. O růžový trojúhelník, na dolní křižovatce, vzorně pečovali Oldřich Skotnica a
Helena Beránková.
Opět se odpracovalo hodně brigádnických hodin, ať již v akci „Z“, v zemědělství, při zvelebování
obce, nebo sběru druhotných surovin. Sběrem získala organizace do pokladny 4.396Kčs. Kulturní
život byl naplňován návštěvami divadla, uspořádany zájezdy na Slovensko a Floru Olomouc, zajištěny
oslavy MDŽ a v květnu se konala beseda na téma Osvobozovací boje o Opavsko a Ostravsko, tzv.
Ostravská operace.
V listopadu tohoto roku jsme se přidali k řadě gratulantů a popřáli manželům Karlovi a Bedřišce
Zuzaníkovým, k výročí jejich „Zlaté svatby“.
V soutěži „Akce Z“ se umisťujeme na I. místě s odměnou 100 Kč. Z obce se odstěhovala Naděžda
Řehounková a do domova důchodců odešla Marie Tenglerová.
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Tichou vzpomínku věnujme těm co nás navždy opustily, jsou to Karla Konečná, Julie Vidélková a
Antonie Bačová.
Společenskými akcemi žila organizace Svazu invalidů i v roce 1976. Zapojili jsme se do soutěže
k XV. sjezdu KSČ a získali v ní I. místo s odměnou 250 Kč, v soutěži vyhlášené Svazem invalidů
jsme obsadili II. místo s odměnou 150 Kčs.
Březnová oslava MDŽ byla pro 11 členek významnou událostí, neboť převzaly Čestné uznání za
obětavou práci v akci „Z“ a při sběru surovin. Do pokladny tak přibylo 3.637 Kčs.
Do Stálé divadelní scény v Novém Jičíně se členové SI vypravovali každý měsíc, aby využili
předplatné na devět představení. Ostravská operace, a to ze směru Sudice, Bolatice, Kravaře, Ostrá
Hůrka směr na Ostravu, kde se seznamujeme s historií houževnatých bojů proti odporu německé
armády. Byly to těžké boje, jejichž připomínkou je Památník ostravské operace v Hrabyni.
Za poznáním krás je navštíveno malebné městečko Kroměříž s jeho proslulými zahradami a konečnou
zastávkou je město Baťových bot – Gottwaldov.
Pod vedením předsedy JZD Niva, Josefem Bajerem, se uskutečnil listopadový zájezd do neznáma.
Kráčíme po partyzánských stezkách velitele brigády Jana Žižky, kapitána Ušiaka, směrem k pomníku.
Je nám připomenuta historie partyzánských bojů v horách na moravskoslezském pomezí a k uctění
památky padlých partyzánů pokládáme na pomník kytici rudých karafiátů.
Návštěvou muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, s odborným výkladem průvodkyně, jsme se
přesvědčili o zručnosti a citu pro práci se dřevem u našich předků.
Navštívili jsme patronátní závod JZD Niva, Dopravní podnik města Ostravy a pozvání na prosincový
kulturní večer pro důchodce JZD přijalo 36 členů.
Výroční členská schůze se konala 10. listopadu. Zprávu o činnosti přednesl jednatel Josef Knebel,
předseda MNV poděkoval členům za příkladnou práci, pionýři a svazáci potěšili účastníky kulturním
programem.
Hlavním bodem byla volba výboru. Zvoleni a následovně jmenováni do funkcí byli takto: předseda
Adolf Bártek, místopředseda Oldřich Skotnica, jednatel Josef Knebel, pokladní Božena Solanská,
kulturní Anděla Vjaclovská, sociální Anna Satrapová, náhradníci Marie Michálková, Marie
Vyhlídalová a Helena Beránková, revizní komise Lýdie Gebauerová, Anna Kutějová a Anežka
Šimečková.
Významného životního jubilea se dožili: 65 let Adolf Bártek a Josef Knebel, 70 let Miloslava
Smékalová, 75 let Václav Kopecký.
Nelze opomenout záslužnou práci Jaroslavy Hradilové, administrativní pracovnice JZD Niva, že nám
v letech 1971 až 1976 psala kroniku, za což ji ještě jednou děkujeme.
Z Kujav se odstěhovala Anastázie Kopicová a do domova důchodců odešla Anna Svobodová.
Rozloučili jsme se s Adolfínou Pařenicovou.
Na závěr bych chtěla poděkovat za zájem o čtení těchto událostí, neboť mnozí z Vás četli o svých
příbuzných či známých, kteří nejsou zapomenuti.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová

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

SDH Kujavy
V jarních měsících se hasiči zaměřili na dokončení terénních úprav kolem nově
vybudovaného asfaltového hřiště. Spousta práce byla vykonána pomocí ručního nářadí a
dobrovolných hasičů, avšak bez laskavé pomoci Ing. Jaromíra Heryána, společností DLF
Trifolium, s.r.o. Hladké Životice a Genoservis, a. s. bychom nesvedli takřka nic. Ing. Heryán
poskytnul zadarmo zemědělskou techniku a hnojení, Genoservis, a. s. traktor s vlečkou a
firma DLF-Trifolium, s.r.o. osivo travní směsi, secí stroj a Ing. Ivan Houdek odbornou radu.
Po zasetí a uválcování nám patron hasičů Sv. Florián zajistil každodenní přepršky, navíc nám
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TJ Sokol umožnila využít studnu v areálu hřiště
k zalévání v době sucha. Výsledkem snad bude kvalitní
trávník, který chceme poprvé zatížit na noční soutěži
v pátek 10. srpna.
Nejdříve však pořádáme v sobotu 9. června na
fotbalovém hřišti tradiční denní soutěž, na kterou Vás
srdečně zveme. Soutěž se uskuteční v rámci druhého
kola prestižní Novojičínské ligy. Po prvním kole je naše
družstvo na třetím místě a je jasné, že bude chtít
v domácím prostředí podat co nejlepší výkon a posunout
se v celkovém pořadí ještě výš. Bez Vaší podpory to
členové družstva zvládnou velmi těžko.
V sobotu 26. května jsme uspořádali v areálu TJ Sokol
Den obce – Hasičský den s oslavou MDD, na kterém
nás velmi potěšila vysoká účast našich spoluobčanů.
Bohužel se ještě jednou omlouváme za nedodržení
programu. Nepřítomnost techniky záchranného útvaru z Hlučína a hlavně vrtulníku letecké
záchranné služby byla zapříčiněna obrovským požárem na Bzenecku. Byli jsme tak vděční za
statické ukázky techniky HZSMSK a ÚSZSMSK, protože i jejich technika se podílela nebo
ještě podílí na likvidaci této přírodní katastrofy. Všichni návštěvníci hasičského dne si určitě
všimli nově vybudovaných sociálních zařízeních na kabinách TJ Sokol. Sportovci každodenně
ve svém volném čase pracovali na přestavbě kabin a opravdu jim moc děkujeme, že vše stihli
dokončit a uklidit. Na oplátku jsme se domluvili, že využijeme část výtěžku z našich akcí na
zakoupení skákací trampolíny a budeme ji poskytovat ostatním složkám na jejich akce
zdarma. Mysliveckému sdružení děkujeme za zapůjčení stolů z Jílovecké chaty. I zde máme
v plánu najít nějaké řešení, abychom do budoucna nemuseli každoročně shánět dopravce a čas
k převozu. V letošním roce nám bezplatně vypomohla společnost Genoservis, a. s. a
společnost R Fin, s.r.o. Fulnek.
Sponzorsky akci podpořili: GENERALI pojišťovna, a.s., Pars Komponenty, s.r.o.,
HOPLITE Elite Protectors, Ltd., Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., NC Line, s.r.o.,
VVM IPSO, s.r.o., Sklenářství Jiří Návrat a syn.
JSDH měla za uplynulé období tři zásahy. Dne 30. dubna byla povolána k požáru lesa do
Dobešova, 27. dubna k protlačení zaneseného kanálu po zimním posypu cest a 4. května
k vyčistění propusti po prudkém dešti.
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
***************************************************************************

SOKOL KUJAVY
Muži a výsledky IV.třídy
So Olbramice - Kujavy
So Kujavy - Odry B
So Kravín - Kujavy
So Kujavy - Lubojaty
So Mankovice - Kujavy

14.4.12 1:1
21.4.12 4:1
28.4.12 8:0
5.5.12 1:1
12.5.12 3:2

So Kujavy - Bravantice
19.5.12 2:2
Ne Pustějov B - Kujavy
27.5.12 3:0
So Kujavy- Vel.AlbrechticeB 2.6.12 17:00
Ne Vrchy - Kujavy
0.6.12 17:00
16.6.12 17:00
So Kujavy - Děrné
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Příští zápasy žáci jaro 2012 a odehrané:
Kujavy-Nový Jičín
Kujavy-Starý Jičín
Kujavy-Skotnice
Zbyslavice-Kujavy
Fulnek-Kujavy

O:1
2:4
3:1
0:5
2:1

Kunín-Kujavy
5:0
Kujavy-Skotnice
3:1
pá 1.6. Bernartice-Kujavy
17 00
pá 8.6. Kujavy-Vel.Albrechtice 17 00
pá 15.6. Veřovice-Kujavy
17 00

Ve dnech 16.5. až 25.5. proběhla rekonstrukce vody a sociálního zařízení na kabinách Sokolu
Kujavy. Hráči mají nové sprchy a WC. Kabiny byly napojeny na vodovodní řad obce a přestanou
tak problémy s železem ve vodě. Před časem byly vyměněné také oba boilery. Děkuji všem co se
zúčastnili brigády na kabinách a zvlášť panu Jaroslavu Vahalovi, Oldřichu Gebauerovi, Radku
Svačinovi, Jiřímu Pospíšilovi a Kateřině Lyčkové.Ostatní nebudu jmenovat popsal bych stránku.
Žáci naší obce si vedou v okresní soutěži dobře a jsou na 4.místě s 19 body. Muži při
nevyrovnaných výkonech jsou na 9.místě s 21 body. Družstvo mužů hraje pokaždé v jiné sestavě a
proto výsledky tomu odpovídají. Návštěvy na utkáních jsou velmi slabé a vstupným se nevybere
ani na rozhodčí.
za TJ Sokol Kujavy předseda Dominik Gontkovič
***************************************************************************
Prázdniny jsou na dohled …
Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně k odpočinku a různým radovánkám
na suchu i ve vodě, nemůžeme bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat
pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Ne vždy se podaří pro děti vytvořit
dostatečnou náplň pro volné dny a tak se zde objevuje prostor pro jejich fantazii a uskutečňování
různých „hrdinských“ činů. Proto v případě, že ponecháváme děti úplně nebo částečně bez dozoru
měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechávali zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem
experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí.
Důrazně upozornit děti na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou
určeny ke hraní. Aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny elektrické a plynové
spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při
vycházení z bytu mají v ruce klíče.
Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro děti, ale i dospělé, mohou
alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku požáru a případnému zranění nebo usmrcení osob a ke
škodám na majetku.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně
nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného
větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně
pro
případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí
vznícení šatstva),
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- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů
apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají,
ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před
nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních
dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem a že plynový zapalovač položený
volně za oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost
v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a
grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy
vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. A
v případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události,
volejte hasiče na linku 150 nebo 112.

Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín
*******************************************************************************
Placená inzerce:
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY,
KTEŘÍ SE NAPOJUJÍ NA VODOVODNÍ ŘAD
Občané, kteří se napojují na hlavní vodovodní řad na „malé“ straně, si musí na Obecní úřad podat
žádost o užívání místní komunikace. K této žádosti je nutné přiložit vyjádření Policie ČR – dopravního
inspektorátu v Novém Jičíně. V této žádosti je nutné uvést termín užití místní komunikace, proto je
dobré, se dopředu domluvit se SMVAKem na termínu napojení.

Akce oprav

šicích strojů
v bytech zájemců
V Kujavách i okolí budu
opravovat, jakmile vyjde
tento váš zpravodaj.
Nabídka platí po dobu
dostatečného zájmu.
Volejte nejlépe mezi 18,30 až 21,30 hodinou na tel.
číslo:

553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz
na mobil 776 034 373 raději SMS
Výhody :
Záruky časově téměř neomezuji .
Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do
dílny
Ponechávám na sebe kontakt.
Benzín při této akci neúčtuji.
Prodej náhradních dílů.
Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller
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