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Vážení občané,
s blížícím se příchodem zimy nemohu začít jinak,
než naším odpadovým hospodářstvím. Jak jsem již
několikrát psala, naše obec velmi doplácela na
vývoz odpadových nádob. Měli jsme několik
možností – zvýšit poplatek na osobu nebo přejít na
poplatek za odpadovou nádobu nebo zpřísnit
dodržování obecně závazné vyhlášky, která
upřesňuje počet vývozů podle počtu osob v
nemovitosti. Jelikož jsme si uvědomili, že nikdo
nemá peněz nazbyt, vybrali jsme třetí možnost.
Někteří občané si myslí, že tato volba nebyla ta
správná, proto rádi přivítáme Vaše nápady.
Poplatek na jednoho občana je 400Kč /rok. Z tohoto
poplatku je hrazen vývoz odpadových nádob na
komunální odpad, tříděný odpad, biologicky
rozložitelný odpad a velkoobjemové kontejnery.
Snažili jsme se Vám tuto cenu udržet, proto jsme
raději změnili vývozy. Vycházeli jsme podle
průměru v jednotlivých nemovitostech.
Jen pro informaci uvádím, že podle § 17 odst. 5
zákona o ochraně ovzduší, je v malém kotli
zakázáno spalovat kaly.
Společnost OZO Ostrava s.r.o. avizovala pro příští
rok navýšení cen o 10% a k tomu zvýšení DPH.
V tuhle chvíli ještě nevím, jak se zastupitelstvo
rozhodne ve věci tohoto poplatku, ale určitě
nevyužijeme možnosti zvýšit až na 1.000Kč za
obyv./rok.

V současné době si nikdo neumí představit, jak to
bude vypadat v roce následujícím (ovšem pokud
přežijeme předpovídaný „konec světa“, který má
nastat 21.12.2012). Vláda pro nás přichystala tzv.
„daňový balíček“, který z našich kapes vytáhne ještě
víc penízků.
Do konce roku nám stále zbývá ještě pár dní.
Maminky a babičky budou tyto dny věnovat úklidu a
pečení a děti budou počítat dny, než přijde den D –
Štědrý den. Poté ze všech opadne ta nervozita a
stres, všichni se usadí kolem svátečně prostřeného
stolu a budou vychutnávat chvíle, kterých je v našem
životě čím dál míň. Pomalu se nám ze života ztrácí
chvíle plné radosti, pohody a blízkost rodinného
kruhu. Ještě že jsou ty Vánoční svátky, kdy se
spousta z nás snaží dohnat vše, co zmeškali přes rok.
Ještě než nastoupí nový rok, máme pro Vás
přichystáno ještě několik akcí:
- 6.12.2012 v 16h veřejné zasedání zastupitelstva
- 7.12.2012 v 16h Mikulášská nadílka
- 15.12.2012 v 9h turnaj ve stolním tenise
- 16.12.2012 v 19h Adventní koncert
- 31.12.2012 v 9h Silvestrovská kopaná
- 31.12.2012 v 17h Silvestrovský ohňostroj
Doufám, že si vyberete a přijdete se za námi podívat.
Budeme se na Vás těšit.

Zastupitelstvo obce Vám do nového roku 2013 přeje
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.
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USNESENÍ
z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 06.09.2012 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi a program
jednání.
2. Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu platnou od 01.04.2012.
3. Aktualizaci č. 1 směrnice č.2/2010 O účetnictví.
4. Aktualizaci č. 3 směrnice č.3/2010 O účtování a
oceňování dlouhodobého majetku a zásob.
5. Cenu plynu při pronájmu obecního sálu 16,90
Kč/m3.
6. Ponechání částky z vyúčtování nákladů na
dopravní obslužnost za rok 2011 na zvláštním účtu
sdružených prostředků pro snížení částky na
úhradu ztrátovosti v roce 2013.
7. Záměr firmy PROJEKT MORAVSKÁ s.r.o.
Ostrava - výstavbu bioplynové stanice - elektrárny
na pozemcích bývalého areálu zemědělského
družstva na horním konci obce směr Fulnek.
8. Navýšení kapacity mateřské školy na 28 dětí a
kapacity školní družiny na 30 dětí u
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Kujavy, okres Nový Jičín.
9. Záměr výpůjčky budovy kabin TJ, pozemku p.č.
573/4 ostatní plocha, p.č. 573/5 hřiště, p.č. 573/3
hřiště, p.č. 573/7 ostatní plocha, p.č. 573/6 ostatní
plocha, sekačky na trávu, přístřešku a laviček
organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Kujavy.
10. Záměr výpůjčky budovy hasičské zbrojnice,
požárního vozidla A30 NJ 79-41, motorové
stříkačky PPS 12, požární stříkačky PS 8, 6 ks
dýchacích přístrojů a cisternového automobilu
Tatra NJ 18-52 Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Sboru dobrovolných hasičů Kujavy.

11. Cenu pronájmu hrobového místa celkem 31,Kč/ m2/rok, z toho nájemné 3,- Kč/m2/rok a služby
s nájmem spojené 28,- Kč/m2/rok.
12. Aby pozemky obce uvedené v příloze č.1 byly
součástí honitby Mysliveckého sdružení NIVA
Kujavy. Zmocňuje starostku Petru Vojkůvkovou
k zastupování obce na valné hromadě Honebního
společenstva konané dne 15.9.2012.
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.IV.úpravu rozpočtu, rozpočt. opatření č.4
Navýšení příjmů o 102 400,- Kč na celkovou výši
5 242 760,- Kč
Navýšení výdajů o 102 400,- Kč na celkovou výši
7 498 560,- Kč
Financování zůstává nezměněno.
2.V.úpravu rozpočtu, rozpočt. opatření č.5
Navýšení příjmů o 52 040,- Kč na celkovou částku
5 294 800,- Kč
Navýšení výdajů o 52 040,- Kč na celkovou částku
7 550 600,- Kč
Financování zůstává nezměněno.
3.VI.úpravu rozpočtu, rozpočt. opatření č.6
Navýšení příjmů o 22 000,- Kč na celkovou částku
5 316 800,- Kč
Navýšení výdajů o 22 000,- Kč na celkovou částku
7 572 600,- Kč
Financování zůstává nezměněno.
4. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu
Poodří ze dne 22.6.2012.
5. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2011.
III: Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Spoluúčast obce na zbudování psího útulku
v Bartošovicích.

USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.10.2012 v obecním sále v Kujavách
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi a program
jednání.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě č.10072083 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí a pověřuje starostku podpisem
tohoto dodatku.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
1021C12/56 mezi Pozemkovým fondem České
republiky Ostrava a Obcí Kujavy na pozemku p.č.
617/1 a p.č. 617/2 – umístění vodovodního potrubí

v celkové délce 75,7m a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
4. Opatření zastupitelstva obce Kujavy č. 1/2012
Řád veřejného pohřebiště
5. Osvobození od placení nájmu a služeb
spojených s nájmem hrobového místa pro hroby č.
72,73,74 a 200.
6. 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. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č.68/2007 Sb., a v souladu
s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona
zadání Změny č.1 územního plánu Kujavy, které je
obsahem přílohy č.1 předloženého materiálu.
7. VIII.úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.8
Navýšení příjmů o 135 435,- Kč na celkovou
částku 5 497 615,- Kč
Navýšení výdajů o 135 435,- Kč na celkovou
částku 7 753 415,- Kč
Financování zůstává nezměněno 2 255 800,- Kč.
8. Aktualizaci č.1 směrnice č.1/2010 Oběh
účetních dokladů
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Uzavření dodatku č.2 k dohodě o vytvoření
pracovních
příležitostí
v rámci
veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TNJVN-16/2012 ze dne 17.4.2012
2. Zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu
zadání Změny č.1 územního plánu Kujavy
s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským

úřadem a s veřejností a vyhodnocení stanovisek,
požadavků, připomínek a podnětů, v rozsahu, která
je obsahem přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. VII. úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č.7
Navýšení příjmů o 45 380,- Kč na celkovou výši
5 362 180,- Kč
Navýšení výdajů o 45 380,- Kč na celkovou výši
7 619 980,- Kč
Financování zůstává nezměněno 2 255 800,- Kč
4. Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku
kontroly Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Nový
Jičín.
5. Žádost pana Petra Valoška o odkoupení části
pozemků.
III.Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Žádost Základní školy a Mateřské školy Kujavy,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace týkající
se uzavření Smlouvy o partnerství se Základní
školou a Mateřskou školou Hladké Životice,
příspěvkovou organizací.

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

OKÉNKO DO OBECNÍ KNIHOVNY
Nejprve něco málo ze statistiky – v naší knihovně je celkem 1.372 knih, z toho je 1057 krásná literatura pro
mládež a dospělé a 315 knih naučných.
Zaregistrováno je celkem 23 členů, z toho je 9 mládež. Za loňský rok si občané vypůjčili celkem 300 knih.
Kromě knih v naší knihovně máme ještě k dispozici tzv. výměnné
soubory knih z knihovny Nový Jičín, kterých bylo za loňský rok
celkem 1506 v celkové hodnotě 329.488 Kč. Tyto knihy máme
k dispozici po celý rok. O tyto knihy z cirkulačního souboru je velký
zájem, vesměs se jedná o knihy nové, hlavně ty pro mládež obsahují
různé encyklopedie, které by mohly být nápomocny dětem i jako
pomůcka pro učení ve škole a pro svou cenu jsou často nedostupné,
aby je mohly mít děti třeba ve své knihovně doma. A přece hlavně od
dětí je malý zájem o půjčování knížek a přitom poplatek za rok činí
jen 30,- Kč. Čtení knížek rozšiřuje jejich obzory, slovní zásobu a
napomáhá i po stránce pravopisu, k čemuž je určitě i ve škole
nabádají.
Máme i své webové stránky: www. naseknihovna.cz/kujavy.
Připomínám otevírací dobu knihovny – pondělí 15.30 – 16.30 hod.
Těším se na Vaši návštěvu.
Lyčková D. – knihovnice
****************************************************************************************
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ZMĚNA daně z nemovitostí po 1. 1. 2013
Zákonem o Finanční správě ČR došlo k organizační změně, kdy nově vznikne Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě a ze stávajících finančních úřadů vzniknou územní pracoviště.
Tato změna se nedotkne poplatníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti našeho finančního úřadu (od
1.1.2013 územního pracoviště).
U poplatníků, kteří nemají trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, je určení příslušného správce daně
složitější, doporučujeme se dotázat na kterémkoliv finančním úřadě. Informace můžete získat i na
internetových stránkách Ministerstva financí ČR: www.mfcr.cz.
Pokud poplatník bude na rok 2013 podávat přiznání k dani z nemovitostí, uvede v přiznání všechny
nemovitosti v rámci Moravskoslezského kraje.
V distribuci složenek zůstává současná praxe. Výše daně uvedená na složence bude v souhrnné částce za celý
Moravskoslezský kraj.

Povinnost podání úplného nebo dílčího
přiznání k dani z nemovitostí
Podle ustanovení § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou změny okolností rozhodných pro
vyměření daně při obnově katastrálního operátu považovány za změny na straně poplatníka. Na tyto
změny se nevztahuje ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, které taxativně vymezuje
okolnosti, kdy poplatník nemusí podávat přiznání k dani z nemovitostí, i když došlo ke změnám ve srovnání
s předchozím zdaňovacím obdobím.
! §§ ! Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu,
při které u nich došlo ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně, podat úplné nebo dílčí daňové
přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z
nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu
neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu.
Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.
Při obnově katastrálního operátu se v přiznání k dani z nemovitostí může jednat zejména o změnu výměry
parcely. Rovněž může jít o změnu plátce daně, a to v případě, kdy dosud byl tímto plátcem nájemce
pozemku a po odstranění tzv. zjednodušené evidence (§ 13 odst. 4 katastrálního zákona) se poplatníkem stane
vlastník.
****************************************************************************************

Kostel sv. Michala
Betlémské světlo:
23.12. (po mši)
Vánoční bohoslužby: 24.12. v 22.00; 25.12. v 9.15;
31.12 v 18.00.
Otevřený kostel (Betlém) 25.12. od 15 do 16 hod.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEřsKÁ
MATE sKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodiče,
toto poslední číslo Zpravodaje v roce 2012 věnuji všem mým kolegyním, které se podílejí na vzdělávání
Vašich dětí, a to s nasazením více než obvyklým. Prostě své povolání vykonávají s láskou, kreativitou,
pečlivostí, snahou. A nemyslím tím jen paní učitelky, ale celý kolektiv školy a školky.
Společně po celý rok pořádaly spoustu aktivit, z nichž mnohé připravovaly ve svém volném čase. Každoročně
v měsíci květnu nebo červnu při příležitosti AKADEMIE a pasování nových školáků děkuji pedagogickému
sboru za práci v daném školním roce. Škola ani školka by totiž bez kvalitních pedagogů fungovat nemohla
ani se sebelepším vybavením a sebelépe napsaným vzdělávacím programem.
Důležitá informace!!!
Od letošního školního roku máme pravidelně
začleněny konzultační hodiny – vždy poslední
čtvrtek v měsíci.
Mgr. Bc. Lucie Kozelská – 4., 5. ročník
Mgr. Pavla Rozsypalová – 1., 2., 3. ročník
Jste srdečně zváni – individuální konzultace
začínají v 15 hodin, konec podle potřeby.

Kontakty:
ZŠ telefon: 556 720297, 737 826 465
MŠ telefon: 552 303 660
www. zskujavy.cz
e-mail: zs.kujavy@seznam.cz

Co připravujeme?
bruslení – zimní stadion ve Studénce, od 27. listopadu do 29. ledna 2013, cena 30 Kč, rodiče vítáni
sběr a svoz papíru – naposledy v tomto kalendářním roce, prosíme občany zase o pomoc, sběrný dvůr je
v areálu ZŠ
předvánoční výlet do Opavy a Raduně – 3. prosince, cena 100 Kč
Ostrava – Divadlo loutek, představení Kocourek Modroočko - 12. prosince, cena 100 Kč, předškoláci MŠ +
1., 2., 3. ročník ZŠ
celorepubliková akce Přání k Ježíškovi a pouštění balónků – 14. prosince na zahradě ZŠ, rodiče vítáni
vánoční vystoupení a dílna v MŠ – 19. prosince
vánoční vystoupení a jarmark v ZŠ – 20. prosince
Za celý kolektiv zaměstnanců přeji obyvatelům obce krásné prožití doby adventní, vánočních svátků a klidný
rok 2013.
Kamila Demlová

V letošním školním roce budou mít žáci
1.a 3.ročníku výuku obohacenou o několik
projektových dnů.
První miniprojekt již proběhl pod názvem
„Doveď mne ke svému domu“. Naši noví
prvňáčci měli za úkol dovést paní učitelku
co nejkratší bezpečnou cestou ke svému
domečku. Zvládli to na výbornou a během
vycházky si ještě procvičili spolupráci ve
skupině, chování a bezpečnost v silničním
provozu, orientaci v okolí školy.
V nejbližších dnech nás čeká projekt
„Přijde k nám Mikuláš“. O tom Vám ale
ještě -kvůli dětem- nic neprozradím.
třídní učitelka Mgr. Pavla Rozsypalová
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Činnost sboru
Většina z Vás, rodičů a prarodičů, ví, že na naší škole mohou děti navštěvovat ve svém volném čase
„sbor“. Společně se scházíme každou středu ve třídě s klavírem, kde momentálně nacvičujeme pásmo na
vánoční představení.
Než jsme si náš sbor „vymyslely“, nácviky na vánoční a jiná vystoupení nám často chtě nechtě
zasahovaly do výuky. Jeho vznikem jsme tento problém vyřešily a spojily tak příjemné s užitečným.
Sbor funguje už třetím rokem. Schválně, vzpomenete si na naše první vystoupení? Byla to operka
Červená karkulka, kterou jsme se blýskli na vánoční besídce. Následovaly další - Budulínek, Dvanáct
měsíčků a Šípková Růženka. Záměrně jsme s paní učitelkou Rozsypalovou vybíraly taková představení, ve
kterých mohli vyniknout jak jednotlivci, tak sbor jako celek. A myslím, že výběr byl zatím vždy úspěšný.
Soudím podle ohlasů, které se k nám do školy donesly.
Máme radost z toho, že čas, který dětem věnujeme, je nějakým způsobem zúročený. Máme radost
z toho, že děti zpívání baví. Máme samozřejmě radost i z toho, že se naše vystoupení líbí. No a doufáme, že se
Vám bude líbit i to vánoční (spojené s tradičním jarmarkem), na které jste tímto všichni co nejsrdečněji zváni.
Naplánováno je na čtvrtek 20.12.2012.
Mgr. Lucie Kozelská
****************************************************************************************

Nebuďme lhostejní k přírodě kolem nás
Tohle jsou záběry z okolí obce Kujavy.
Například taková hluboká cesta, „alkoholka“ (našlo
by se i více míst) patří k nejvíce znečištěnému
prostředí v této obci. Přestaňme si z přírody dělat
smetiště a pojďme společně pomoci přírodě, aby
naše okolí bylo krásné.
Po dohodě s paní starostkou, členy MS Niva Kujavy,
předsedou Honebního společenstva p. Šteklem a
místními zemědělci a především se ZŠ v Kujavách
bych chtěl na jaře v rámci dnů, kdy budou
v Kujavách
zpřístupněny
kontejnery
na
velkoobjemový odpad, připravit akci pod názvem
„Nebuďme lhostejní k přírodě kolem nás!“
Brigáda na úklid těchto dvou nejhorších lokalit za
spolupráce občanů, členů MS Niva Kujavy, žáků starších ročníků ZŠ Kujavy a ostatních. Termín akce bude
zveřejněn v místním rozhlase a ve zpravodaji Obce Kujavy.
Zároveň bych chtěl spoluobčany upozornit, že v případě zjištění vývozu takového materiálu, který nepatří do
naší přírody, bude naše myslivecká stráž, která funguje v našem sdružení i členové MS Niva Kujavy, nabádat
tyto občany k nápravě těchto skutečností, a to i správní cestou, popřípadě i jinými možnostmi.
Děkuji všem občanům za pochopení a spolupráci při této akci.
jednatel MS Niva Kujavy
Matušik Radek a ostatní členové MS
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SPCCH
PCCH Kujavy
Ze severu už přiletěli naši „černí skřivani“, i to povětří už brzkou zimou zavání. Vánoce jsou coby dup, to mi mamko, to
mi kup! Spousta přání, spousta dárků, v peněžence zbylo už jen na Polárku. Nebojte se, netřeste se, však tu zimu nějak
přežijem a se Silvestrem na novoroční rundě si všichni vesele připijem. Než to všechno vydýcháme, do hodnocení
posledního čtvrtletí roku 2012 se s chutí dáme.
Zájezd do Kroměříže byl uskutečněn až 15. září. Naším cílem bylo zhlédnout arcibiskupský zámek se zahradami.
V zámku je k vidění obrazárna a sněmovní sál, který je jedním z nejhezčích rokokových interiérů v Česku. Zde se v roce
1848 konal říšský sněm, který rozhodl o osudu země. V zámeckém
areálu je i biskupská mincovna, kde si biskupové razili vlastní měnu.
Neminuli jsme Květnou zahradu, kterou vybudovali italští architekti
a obdivovali jsme nejen květiny, ale i sochy antických bohů.
Plný autobus kujavských pádí směrem k Ostravě. Kam jedou?? No
přece do Divadla Jiřího Myrona na divadelní představení „Noc na
Karlštejně“. Všem se líbilo a byli spokojeni.
Ve dnech 4. - 7. října se uskutečnil 4-denní rekondiční pobyt
s kurzem správné výživy, přednášejícím byla paní Hromková. Při
cestě na Horní Bečvu, do rekreační chaty Rališka, jsme se zastavili
do skláren v Karolince. Naše překvapení bylo veliké, protože výroba
skla je plně modernizována. Jemná práce a um lidských rukou je
zcela nahrazen počítačovou technikou. Ti, co výrobu skla navštívili
již dříve, kulili oči na vrch hlavy, jak se to dnes dělá.
Mezilidské vztahy nám nejsou cizí. Navštěvujeme dlouhodobě
nemocné a nechodící členy. Vnášíme do jejich života trošku lidského
tepla a pocitu, že na ně nezapomínáme.
Příjemné jsou i chvíle při poslechu rozhlasového přijímače, když
slyšíme blahopřání a písničku určenou pro nás. Přání oslavencům je
poslední sobotu v měsíci, a to od 12 do 14 hodin na stanici Ostrava.
Tímto výboru za tuto akci děkujeme. V letošním roce je 29 jubilantů,
bylo jim popřáno i předány dárky.
Opět otevírám kroniku a pročítám události, které se udály v roce 1978 a o nichž Vám budu psát.
Členská základna pomalu stárne a přicházejí mladší členové. Do našich řad přibyli – Václav Bača, Milada Davidová,
Božena Košutová a Štepánka Pokorná. Nikdo se neodstěhoval, ani nás neopustil.
Jako každý rok navštěvujeme Státní divadelní scénu v Novém Jičíně, ale o divadlo už není takový zájem. Zájezdová
kultura se však těší stálému zájmu. Byl uspořádán zájezd od Ostravy, Nových Dvorů, Gottwaldova, Vizovic a s JZD
Niva na dvoudenní zájezd do severních Čech s výjezdem do Drážďan.
Závazky, které si organizace stanovila, byly vysoce překračovány. Při práci v zemědělství v JZD Niva bylo
odpracováno 600 hodin, při sběru druhotných surovin 201 hodin a ani sběr léčivých bylin nezůstal pozadu a nasbíralo se
200 kg. Za příkladnoupráci v organizaci byla oceněna 14-denním poukazem na rekreaci paní Marie Vyhlídalová.
Zápis do kroniky připravil a zapsal Milan Šimečka za spolupráce Josefa Knebla.
Za SPCCH Kujavy zpracovala Libuše Pavlová

****************************************************************************************
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SDH Kujavy
Kujavy
Sen se stal skutečností! Naše soutěžní družstvo vyhrálo letošní ročník Novojičínské
ligy v požárním útoku. 512 tréninkových jednotek a 105 soutěží za poslední 3 roky
– to byla krůček po krůčku cesta za titulem, jenž v historii naši obce nemá obdoby.
Pro velký zájem byl dokonce na poslední kolo ligy vypraven napráskaný autobus
fanoušků, kteří mohli na vlastní oči sledovat předávání trofeje do našich rukou. Je
nám velkým potěšením, že jste díky našim kvalitním výkonům mohli pocítit hrdost
nejen na náš sbor, ale na celou obec. Všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoliv
způsobem podíleli, patří obrovské díky.
Tabulka všech 11. kol Novojičínské ligy v roce 2012:
pořadí
Družstvo
Celkem body 1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Kujavy
111
10 11 10 10 12 12 9 10 11 8
2
Závišice
102
12 9 11 8 9 10 12 6 5 9
3
Mniší
96
11 10 12 9 4 9 4 11 8 12
4
Výškovice
89
9 12 7 12 6 8 10 1 7 7
5
Tísek
83
5
6
8 11 3 2 8 12 10 11
6
Hukovice
78
1
7
9 7 8 11 11 5 1 6
7
Jakubčovice
71
1
8
6 6 10 5 7 4 12 10
8
Lubina
57
7
5
1 4 7 3 6 9 6 5
9
Libhošť
51
8
1
5 1 11 4 5 1 9 1
10
Tošovice
36
6
3
4 5 5 1 1 0 1 1
11
Vlkovice
34
1
4
1 1 0 7 1 8 4 4
12
Studénka
27
4
1
3 1 1 6 3 7 1 0

11
8
11
6
10
7
12
2
4
5
9
3
0

V uplynulém čtvrtletí naštěstí nemusela JSDH zasahovat. Ve volném čase tak velitel JSDH svolal brigádu,
kde se provedla kompletní rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice.
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
****************************************************************************************

Řád veřejného pohřebiště
V září letošního roku schválilo zastupitelstvo obce Kujavy Řád veřejného
pohřebiště. Ti z Vás, kteří uzavírali novou smlouvu na nájem hrobového
místa, zaznamenali pár změn.
Nejdůležitější změnou je tlecí doba. Podle stanoviska Hygienické stanice,
musí být 20 let, a i smlouvy musí být uzavřeny na tlecí dobu.
Nově se při uzavření smlouvy zaznamenávají údaje o zemřelých – jména, data
narození a úmrtí, rodné číslo, zdali je zemřelý pohřben do země nebo v urně.
Vaší povinností je hlásit všechny změny v evidenci, např. údaje o nových
zemřelých, ohlašovat změny v kontaktních údajích atd.
Upozorňuji na Vaši povinnost ohlašovat uložení do hrobu. Nahlásit musíte i
uložení urny, výměnu hrobového zařízení atd.
Většina z Vás má nové rámy, desky, ale nikdo z Vás tuto skutečnost na Obecním úřadě neohlásil. Nové desky
přesahují rámy a tím došlo ke zúžení cestiček. Omezila se průchodnost a ztížila se údržba.
Prosíme tedy o dodržování Řádu veřejného pohřebiště.
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SOKOL KUJAVY
Zápasy mužů:
25.8. Odry-Kujavy
4:2
1.9. Kujavy-Bernartice 2:4
9.9. Děrné-Kujavy
1:4
15.9. Kujavy-Vražné
4:1
22.9. Mankovice-Kujavy 2:3
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Družstvo
Pustějov
Odry B
Hladké Životice
Bravinné
Děrné
Bernartice n/O
Kujavy
Heřmanice
Vražné
Mankovice

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
7
6
5
4
3
3
2
1
1

29.9. Kujavy-Bravinné
6.10. Heřmanice-Kujavy
13.10.Pustějov-Kujavy
20.10.Kujavy-Hl.Životice

R
0
0
2
0
1
1
0
3
1
0

Družstvo
Bílovec B
Jeseník n/O
Kujavy
Bartošovice
Pustějov
Tísek
Suchdol n/O

Záp.
6
6
6
6
6
6
6

V
6
5
3
3
2
2
0

37:10
39:15
25:15
26:22
17:19
19:27
20:29
11:24
11:25
15:34

Body
27
21
20
15
13
10
9
9
4
3

Body pravdy
(12)
(6)
(8)
(3)
(-2)
(-2)
(-3)
(-6)
(-8)
(-12)

Zápasy žáků:
27.9. Tísek-Kujavy(18.10.) 0:9
5.10. Kujavy-Suchdol
22:2
19.10.Kujavy-Jeseník
2:4

7.9. Kujavy-Bartošovice 4:2
14.9. Pustějov-Kujavy
2:1
21.9. Kujavy-Bílovec
1:11
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P
0
2
1
4
4
5
6
4
7
8

1:3
2:1
7:2
1:5

R
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
3
3
4
4
6

95:3
53:7
39:21
30:31
28:30
22:55
6:126

Body
18
15
9
9
6
6
0

Body pravdy
(12)
(9)
(-3)
(-3)
(-3)
(-3)

Obec Kujavy a TJ Sokol Kujavy pořádá dne 15.12.2012 turnaj ve stolním tenise. Tímto srdečně zveme
občany od 6 do 70 let na sportovní zážitky a souboj o poháry a ceny.
za TJ Sokol Kujavy předseda Dominik Gontkovič
***************************************************************************************

Dovolená o vánočních svátcích

Oznamuje občanům, že od pátku 21.12.2012 do 1.1.2013 bude
Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
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Tříkrálová
sbírka 2013

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2013 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do
Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší
přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Eliška Mrázková
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Kujavy

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2012
V Kujavách se vykoledovalo celkem 17.851 Kč. Charita Odry vykoledovala celkem 1 206.401 Kč. Částka,
která připadla na Charitu Odry, činila 794.957 Kč. Tyto prostředky z Tříkrálové sbírky byly použity na
podporu péče o seniory a handicapované osoby, podporu domácí hospicové péče, rozšíření a údržbu
půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek. Zbylé peníze byly rozděleny dle předem stanoveného
vzorce na humanitární pomoc, na činnost DCHOO a Charity ČR.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.
Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku. Pokladnička bude
zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na obecním nebo městském úřadě a
rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2013
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou,
ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních a
zdravotních pomůcek a na pomoc lidem bez přístřeší
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz,
www.odry.charita.cz
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Vítání občánků
V sobotu 24.11.2012 bylo mezi občany Kujav přivítány
4 děti:
Patriček Dragoun
Rozálie Družbíková
Terezka Bučková
Vojtíšek Zajonc

Jubilanti 2012
60 let
Blahetová Květoslava
Přibylová Blažena
Šesták Jaroslav
Zuzaňák Jan
Pavlíková Zdeňka
Stiborová Božena
Glacová Danuše
Vahalová Milada
65 let
Návrat Pavel
Lyčková Drahomíra
Lišková Marie
Šuláková Alžběta
Štrauch Emil

70 let
Grellová Alena
Lyčková Zdenka
Mrázková Ilona
Grell Dezider
Šulák Karol
75 let
Filipec Leo
Ivánek Jaroslav
80 let
Šimečka Milan
Tvardková Libuše
Pospišilová Věra
Jurášková Zdenka

Nad 80 let
Demel Vilém
Weissová Zdenka
Rozsypal Jiljí
Dejová Ludmila
Dragounová Evženie
Mrázek Jaroslav
Golková Zdenka
Wilčková Věra
Poláček Rudolf
Weiss Ferdinand
Poláčková Erika
Trčka Josef
Kempová Marie

Jménem obce Kujavy
přejeme k Vašemu
životnímu jubileu
hodně štěstí,
zdraví, lásky a
mnoho dalších let.
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