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Vážení občané,
jaro uteklo jako voda a nastává nám další roční
období. Ačkoli už na jaře se nám mohlo zdát, že
místo jara přišlo léto. Jaro bylo velmi suché a snad
se to v průběhu roku změní. Mnoho lidí se z důvodu
obav o vodu, připojilo na vodovodní řad a v případě
nedostatku vody tak mají rezervu. Byla to sice
nějaká investice, ale nikdo z nás neví, jak to bude
s vodou do budoucna.
Čeká nás léto, čas prázdnin, dovolených, grilovaček
a různých dalších akcí. Mnozí se na toto období
velmi těší. Nejvíce ovšem děti, které mají dva
měsíce prázdnin, bez školy a bez učení. Ale než
prázdniny přijdou, musí děti nejdříve dostat
vysvědčení, kde učitelé ocení jejich celoroční snahu
nebo naopak. Vysvědčení není obrazem snahy
pouze dětí, ale také rodičů. Je to také výsledek toho,
jak se rodič dítěti věnuje a dohlíží na to, jak se dítě
učí. Takže i když je na vysvědčení napsáno pouze
jméno dítěte, je to vysvědčení rodičů a dítěte. Proto
Vám všem, kdo vysvědčení dostáváte, přeji, aby
bylo podle Vašich představ a pokud se moc
nevydaří, tak nesmutněte a příště si to určitě
zlepšíte. Ostatním přeji pěkné léto, odpočinkovou
dovolenou, ať během tohoto období načerpáte
spoustu sil a energie.
Nyní přejdeme k vážnější věci. Vždy uvažuji, jaké
téma dát na úvodní stránku a nyní si mě téma přímo
našlo, a protože si myslím, že je důležité pro mnohé
z vás, ráda bych vás s ním seznámila. V pátek
11.5.2018 mě v kanceláři navštívila paní manažerka
České pošty. S touto paní se už nějakou dobu znám,
protože naší obci nabízela poštu Partner. Projekt

pošta Partner spočívá v tom, že poštu by v naší obci
neprovozovala Česká pošta, ale provozovala by ji
obec. Obec tento projekt odmítla. Nejdůležitějším
důvodem byly peníze. Značnou část by musela obec
doplácet, navíc pracovník na této poště by byl málo
využitý a my bychom mu neměli, co dát za práci,
jelikož přenášet doklady z úřadu na poštu a zase
zpět, je nereálné. V řadě obcí mají tu výhodu, že
tento pracovník jejich pošty, ještě vykonává práci
pro obec, ale to proto, že poštu mají přímo na úřadě.
U nás ve dvou místnostech to nejde.
Když se paní manažerka nahlásila, očekávala jsem
zase nabídku na poštu Partner, ovšem skutečnost
byla jiná. Paní manažerka mě přišla seznámit
s rozhodnutím o udělení poštovní licence, které
vydal Český telekomunikační úřad v prosinci
loňského roku. ČTÚ v tomto rozhodnutí povoluje
České poště nahradit v jednom kalendářním roce 3
% provozoven (což je 98) jinými provozovnami.
Podle paní manažerky z toho vyplývá, že již se nás
nebudou ptát, zdali souhlasíme se zrušením pošty,
tak jak to bylo doposud, ale prostě nám poštu
mohou kdykoli zrušit a my se to dozvíme jako ti
poslední. Postavili nás před hotovou věc a rozhodli
si tiše o nás bez nás. Paradoxem je, když v médiích
slyšíme o vylidňování venkova, a že by se tomu
mělo zabránit. Ale jsou to pouze sliby politiků,
kterými nás chtějí uchlácholit.
Nám teď nezbývá nic jiného, než doufat, že nám
poštu nechají co nejdéle.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2018 – 5/2018
V tomto období jsme se začali připravovat na letošní investice. Byla dokončena projektová dokumentace na
opravy v budově ZŠ a obecního úřadu. Rozpočet na opravu elektroinstalace, omítek, dlažeb, odpadů, sociálního
zařízení, topení a jiného je cca 4,5 mil. Kč. Výzva na veřejnou zakázku byla zveřejněna a zaslána 3.4. a firmy
se mohly přihlásit do 19.4. Bohužel se všechny námi oslovené firmy omluvily z důvodu nedostatku pracovníků
a nové firmy se nepřihlásily. Výběrové řízení je vyhlášeno znovu a uvidíme, zda se někdo přihlásí. Tento
problém má mnoho obcí a firmy se budou muset začít vybírat minimálně rok dopředu.
Také započaly práce na opravy komunikací. Byl zpracován rozpočet, který zahrnuje opravu asfaltového hřiště
na tenis, opravu prostranství u moštárny, oprava komunikace od č.p. 93 až k obecnímu úřadu, dále od kostela až
ke křižovatce na Pustějov, dále od této křižovatky až k č.p. 63. Výběrové řízení vyhrála firma s nabídkovou
cenou 1 948 411,16 Kč a zárukou 60 měsíců. Oprava bude zahájena v měsíci červnu, jelikož se někteří občané
ještě do konce května napojují na vodovodní řad.
S firmou 2K Consulting byla uzavřena smlouva na zpracování auditu ochrany osobních údajů a stavu IT
systémů ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a smlouva o poskytování
služby tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Platnost tohoto nařízení je od 25.5.2018 a pouze nám to
přidalo spoustu papírů. Většinu osobních údajů zpracováváme podle zákona nebo ve veřejném zájmu, ale
musíme to mít napsané černé na bílém.
Z důvodu novely zákona o pohřebnictví byl zpracován nový řád pohřebiště a odeslán ke kontrole krajskému
úřadu. Ten shledal řád dle zákona a tak byl tento řád na dubnovém zasedání schválen zastupitelstvem.
Podrobnosti k tomuto řádu najdete uvnitř zpravodaje.
Byly zpracovány znalecké posudky na pozemky pod chodníky, ale v současné době se podařilo uzavřít pouze
smlouvu s jedním vlastníkem. Ostatní jsou stále v řešení.
Od září loňského roku se řeší elektroinstalace v budově kulturního domu. Firmě byl stanoven termín odstranění
do 15.5.2018 a poté ji nabíhají sankce za neodstranění závady 1000 Kč za každý den prodlení.
Byly provedeny kontroly na Okresní správě sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovně, kontrola
krajským úřadem a Ing. Kubelkou. Všechny kontroly byly bez nedostatků.
Po velikonočních svátcích nás navštívil poslanec strany ANO – Ing. Jiří Strýček, který se zajímal o problémy
naší obce a zároveň nám nabídl svou pomoc při řešení problémů.
Na řízení přestupků jsme se domluvili s novým právníkem, který to k nám nemá daleko. Svou pobočku má
v Bílovci a svou činnost zahájí od ledna příštího roku.
V dubnu se konalo již 21. zasedání zastupitelstva na obce a na programu byla účetní závěrka obce Kujavy za
rok 2017, závěrečný účet obce za rok 2017, pravidla rozpočtového provizoria pro případ neschválení rozpočtů,
schválení veřejné zakázky na opravu komunikací, řád veřejného pohřebiště, povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků v základní škole aj.
Ve čtvrtek 3.5.2018 byl k pomníku padlým položen věnec, jelikož jsme si připomněli 73. výročí osvobození
naší obce.
Z důvodu rozšiřující skládky u hnojiště směrem na Hladké Životice jsme znovu začali zjišťovat možnosti
odklizení skládky. Bohužel nám krajský úřad sdělil, že vlastník tuto skládku určitě neodklidí a nám nezbyde nic
jiného než skládku odklidit na naše náklady. Pozvali jsme pracovníka společnosti OZO Ostrava, aby nám
likvidaci skládky nacenil, ale protože je problém určit množství odpadu, odhadl cenu na minimálně 200 tis. Kč.
Skládku začneme likvidovat postupně a uvidíme, jaká částka to nakonec bude.
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Na konci května se uskutečnila valná hromada společnosti ASOMPO, na které bylo rozhodnuto, že z důvodu
nízkých zisků nebudou obcím vyplaceny dividendy. Zároveň musela společnost navýšit cenu za svoz
biologicky rozložitelného odpadu. V tentýž den se uskutečnila i valná hromada dobrovolného svazku SOMPO
2016, který by chtěl získat dotaci na realizaci vzdělávacího centra. Projektová dokumentace se již zpracovává.
Vždy vybírám pouze ty důležité informace, takže pokud Vás zajímá něco jiného, můžete se zeptat, případně
napsat.
Zpracovala Petra Vojkůvková
*************************************************************************************

Plán akcí Kujavy
Datum

Hodina

Název akce

Místo konání

Pořadatel

So 9.6.2018

14.00

Den obce – SDH Kujavy

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

Út 19.6.2018

16.00

Akademie ZŠ a MŠ

Kulturní dům

ZŠ a MŠ Kujavy

St 27.6.2018

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

So 11.8.2018

15.00

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

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

Měsíční odvoz nádob v roce 2018
pátek 1. června
pátek 24. srpna
pátek 16. listopadu
pátek 29. června
pátek 21. září
pátek 14. prosince
pátek 27. července
pátek 19. října
***************************************************************************************

Činnost JSDH v uplynulém období
V letošním roce jsme vyjížděli ke čtyřem událostem.
Poprvé jsme vyjížděli 15.3.2018 k požáru na farmu prasat firmy CBS s.r.o. na dolním konci Kujav, kde
došlo k technické závadě a následnému požáru zářivkového svítidla, od kterého chytla plastová nádrž na
syrovátku. Naštěstí byl požár včas zpozorován a ještě před příjezdem hasičů byl pracovníkem údržby uhašen
práškovým RHP.
Přestože nejsme předurčení k dopravním nehodám, byli jsme 19.3.2018 povolání k hromadné dopravní
nehodě s následným požárem na dálnici D1 u Kujav. Při našem příjezdu již byla všechna hořící auta
uhašena, takže jsme opět nemuseli zasahovat.
Další výjezd byl 15.4.2018 k požáru travního porostu do Kujav č.p. 178, kde při pálení staré trávy vítr
rozšířil oheň na téměř celou zahradu. I zde jsme nemuseli zasahovat, protože majitelce se podařilo oheň
uhasit. Zde pouze hasiči HZS ze stanice v Bílovci prolili vodou okraje spáleniště, aby se náhodou oheň
znovu nerozhořel.
Poslední výjezd byl planý poplach, kdy 4.5.2018 řidič vozidla jedoucího z Fulneku směrem na Studénku
viděl při projíždění kolem hřiště na levé straně černý dým a plameny a aniž by se zajel podívat na „malou
stranu“ co hoří, zavolal hasiče.
Přestože jsme ani jednou nemuseli zasahovat, pozitivní na tom je, že naše jednotka byla vždy akce schopná
a vyjela.
Za JSDH Kujavy velitel jednotky Mrázek Miroslav
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Základní škola a Mateřská škola Kujavy
Malé ohlédnutí za uplynulými akcemi:
MAŠKARNÍ PLES
Jako tradičně i tento rok se 17. 3. 2018 uskutečnil ples pro naše nejmenší na téma „Farma a farmaření“. Pro
děti bylo připraveno mnoho soutěží, dokonce i jedna soutěž pro dospěláky s dětmi (závod na pytlích). Rodiče
se do zápolení pustili s obrovskou vervou, že jsme do poslední chvíle nevěděli, zda děti dojedou do cíle. Ale
aspoň bylo veselo. Doufáme, že se akce všem líbila a v příštím roce se sejdeme zase.
Lenka Šimečková
NÁVŠTĚVA ZŠ T. G. MASARYKA VE FULNEKU
V březnu byli naši páťáci a čtvrťáci pozváni do fulnecké základní školy, aby se seznámily se svými možnými
budoucími spolužáky. Návštěvy se zúčastnila také škola z Hladkých Životic. Tamní paní učitelky si pro nás
přichystaly velmi zajímavý program – hráli jsme basketball, zažili jsme zimní olympijské hry, bádalo se ve
fyzice a vyzkoušeli jsme si nejrůznější pokusy v laboratoři chemie. Děti si aktivity velmi užily. Tímto chci
poděkovat za pozvání a za příjemně strávené dopoledne paní ředitelce a také všem, kdo se na přípravě
programu podíleli.
Bc. Veronika Nachmilnerová
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Poslední pátek v dubnu se na školní zahradě scházela samá strašidelná stvoření, která plnila čarodějnické
úkoly. Za školou si dokonce ježibaba postavila svou chaloupku z perníku. Kdoví, kde je jí konec. Snad tu
někde nebloudí. Odpoledne jsme si všichni užili. Na příště zveme i sourozence, bratrance a ostatní.
Čarodějnicí tohoto roku se stala Michalka K., bude držet vládu až do dalšího sletu.
Lenka Šimečková
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI
V pátek 13. března jsme s budoucími prvňáčky zahájili Miniškolku, abychom děti připravili na co nejsnazší
přechod ze školky do školních lavic. Děti se seznámily s prostředím školy, a po vstupu do třídy na ně čekalo
překvapení v podobě vzkazů a kreseb, které pro ně nachystali naši školáci. Prvňáčci nám řekli, co mají ve
škole rádi a na co můžou děti těšit. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli aktivity pomocí zajímavých učebních
pomůcek, a formou hry se seznámili s tím, co je čeká po usednutí do školních lavic.
Doufáme, že i to pomohlo dětem při plnění úkolů zápisu do první třídy, který děti dobře zvládly. Za jejich
snahu a píli byly odměněny omalovánkou a kočičkou držící sladkou odměnu, kterou připravili děti z družiny
ZŠ. Další setkání s budoucími prvňáčky nás ještě čekají…
Mgr. Pavlína Tvardková
Děti reprezentují školu
V úterý 17.4 se ve školní družině ZŠ Studénka, Butovická sešli talentovaní malíři a zpěváci z okolních škol. I
naši žáci malovali a zpívali. Děkujeme našim dětem za reprezentaci školy na soutěži.
Gratulujeme vítězům výtvarné soutěže Hasiči, které se zúčastnily děti mateřské i základní školy.
Svět slova, je literární a výtvarná soutěž, které se naši žáci také zúčastnili. Měli možnost si vybrat téma, které
se jim nejvíce líbí, například Život jako v pohádce, Zatoulaný skřítek, Šaty princezny Terezky. Vybrali si
opravdu dobře, jelikož obsadili hned dvě první místa ve svých kategoriích.
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Čeká nás vyhodnocení výtvarných soutěží: Moje nejoblíbenější pohádka, kde ve výtvarných pracích
nechyběly princezny, Maxipes Fík, Rumcajs, Krteček a jiná pohádková stvoření. Western a koně očima dětí,
bylo jedno z dalších témat k tvoření. Při poslouchání písní svou oblíbenou také nakreslily do soutěže
Malovaná písnička. Doufáme, že i nadále budeme úspěšně reprezentovat naši školu. Držte nám palce!
Mgr. Pavlína Tvardková
Žáci strávili noc ve škole
I naše škola se zapojila do 18. ročníku celostátní akce na podporu čtení - Noci s Andersenem. V pátek 23. 3.
jsme zahájili akci společným čtením knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Děti plnily úkoly, soutěžily,
lovily mamuta, hledaly suroviny, se kterými obchodovaly. Svou pílí a spoluprací si upekly pravěkou večeři,
na které si společně pochutnaly. Po setmění si žáci vyrobili lucerny, se kterými statečně zdolali noční stezku
plnou nástrah pravěkých lovců. Dětem se akce líbila a už nyní se těší na další noční dobrodružství.
Mgr. Pavlína Tvardková a Bc. Veronika Nachmilnerová
Školní výlet Bílá
V pátek 18. 5. vyrazili žáci základní školy, ale i děti z Mateřské školy na výlet do dětského lesního parku Bílá
v Beskydech. Pro děti byl nachystán zábavný program s rozdílnou tématikou. Žáci ze Základní školy si užili
pravěk a Děti ze školky pohádky. Po programu mohly děti vstupovat na atrakce v areálu. I přes špatnou
předpověď počasí, nám počasí vyšlo a děti i učitelé odjížděli spokojeně domů.
Mgr. Ondřej Lišifka
Co nás čeká v červnu:
9.6. DEN OBCE – vystoupení dětí ZŠ
16.6. BĚH JÍLOVECKÝM LESEM – Myslivecká chata v Jílovci od 9:00
16.6. LIDOVÁ VESELICE S ČESKÝM ROZHLASEM v Pustějově – vystoupení ZŠ Kujavy
19.6. AKADEMIE – ukončení školního roku – rozloučení s páťáky, pasování prvňáčků
MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Dovolte nám přiblížit činnost mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2017/18
Od ledna přibylo z původně zapsaných 16-ti dětí 6 nových dětí, jsou to spíše děti nejmladší věkové kategorie,
na základě tohoto faktu jsme změnily mnohé formy a metody práce ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Od ledna se konečně stabilizovala situace ve vedení ZŠ a MŠ, nastoupil nový pan ředitel Mgr. Ondřej Lišifka,
díky němuž má vše svůj řád a směr, je vstřícný k řešení našich požadavků či problémů. Spolupráce s ním je
přínosem pro dobrý chod MŠ
KRÁTCE VÁS SEZNÁMÍME S NĚKTERÝMI AKCEMI TOHOTO POLOLETÍ:
17. 3. Vystoupení dětí na maškarním plese
23. 3. Kino Bílovec
26. 3. Pan ředitel osobně přišel plést tatary, zasvětil chlapce do jejich výroby a při tom děti seznamoval s
velikonočními tradicemi a zvyky.
12. 4. Byla objednána logopedka, aby posoudila případné vady řeči a napomohla rodičům v orientaci poznání,
zda náprava nastane, či je nutná odborná pomoc.
10. 5. V MŠ proběhla besídka ke dni matek, děkujeme paní N. za výrobu krásných polštářků - dárečků (forma
sponzoringu)
18. 5. výlet do zábavního parku Bílá
učitelky MŠ Havrlantová A., Sokolová J.
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NASTAL ČAS ……
Blíží se konec školního roku a mé působení ve škole. Protože 18. června odcházím, dovolte mi malé ohlédnutí
za časem stráveným ve vaší školičce. Nemohu a nechci hodnotit situaci před mým příchodem, pouze dobu
mého „učitelování“ ve škole.
Do školy jsme nastoupila v říjnu 2017, původně na dva měsíce. Nakonec se tato doba prodloužila. Jelikož v té
době škola neměla ředitele, přijímala mě p. starostka. Váhala jsem, jestli místo učitelky vzít. Jednání p.
starostky bylo velice slušné, příjemné a seriózní. Bylo vidět, že má velkou snahu školu zachovat a dělá pro to
maximum. Proto jsem se rozhodla jí vyjít vstříc a nabídku přijmout. Nelituji toho. Vycházely jsme spolu, ale
také s ostatními kolegyněmi dobře po celou dobu.
Nepříznivá situace a konflikty panovaly pouze v době, kdy do školy nastoupila jako ředitelka p. Imider, i když
konkurzem neprošla. Paní starostka ji přesto musela jmenovat, jinak by se škola neudržela. Příchodem p.
Imider nastaly problémy, rozpory a projevila se její nekompetentnost působit jako ředitelka, ani jako učitelka
ve spojených třídách. Ve škole vládlo napětí a „dusno“, špatná atmosféra. V té době jsem já i jedna kolegyně
kvůli p. Imider vážně uvažovaly o odchodu ze školy. Paní starostka se rozhodla pro jedinou možnou,
rozumnou a správnou věc – vyhlásila nový konkurz. Věřte, že jiná varianta tehdy opravdu neexistovala.
Nástupem, především však chováním a jednáním nového ředitele, se situace uklidnila a změnila k dobrému,
atmosféra, vzájemné vztahy ve škole a přístup k výuce jsou na dobré úrovni. Vše funguje, jak má a do práce
opět chodíme rádi, s elánem a úsměvem.
Závěrem bych ráda upřímně poděkovala všem zaměstnancům školy, rodičům, p. starostce a p. Kmecové
Jarmile za solidní a dobrou spolupráci, vstřícnost a ochotu se vždy domluvit. Všech si jich vážím.
Zapomenout nemohu samozřejmě ani na děti, na které budu dlouho a ráda vzpomínat. Zkrátka, děkuji všem za
příjemně prožitý školní rok. Všem pracovníkům školy i obecního úřadu přeji hezkou dovolenou, úspěšné další
dny, aby se škole dařilo a vládla v ní pohoda a radost. Rodičům přeji pěkně prožité léto a dětem krásné
prázdniny plné báječných zážitků.
Mějte se všichni moc hezky.
Lenka Šajtarová, učitelka
****************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z.s. – Fotbal
Tabulka soutěže IV. třída
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
Fulnek B
Mankovice
Lubina
Straník
Jistebník B
Kujavy
Nová Horka
Hostašovice
Heřmanice
Lubojaty

Příští zápasy
Datum a čas
02.06.2018 17:00
09.06.2018 14:00
16.06.2018 17:00

Záp.
15
15
14
14
15
14
15
15
16
15

+
11
12
11
10
8
8
7
5
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Domácí
Kujavy
Hostašovice
Kujavy

4
3
3
4
7
6
8
10
14
15

Skóre
53:22
40:20
41:21
49:21
44:29
39:28
36:38
29:37
19:75
14:73

Hosté
Fulnek B
Kujavy
Jistebník B

Body
33
33
32
31
26
23
19
17
7
1

Penalty +
2
4
1
0
1
2
3
1
0
0

Hřiště
Kujavy
Hostašovice
Kujavy

Penalty 2
1
0
1
3
1
1
3
1
1
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Poplatky za odpad a psa
Pro ty, kteří zapomněli, připomínám, že poplatek za psa i za odpad byl splatný do 31.5.2018.
Sazba poplatku za psa činí za prvního psa 100,- Kč, za druhého a dalšího 150,- Kč. Sazba poplatku za odpad
na rok 2018 je 450,- Kč za osobu. Údaj rozhodný pro osvobození podle vyhlášky byl poplatník povinen
ohlásit do 31.5. Nesplnil-li poplatník povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.
Oba poplatky mohou občané platit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kujavách nebo na číslo účtu
9388020227/0100. Při platbě na účet je potřeba uvést variabilní symbol pro identifikaci platby. Tento lze
zjistit telefonicky na čísle 556 740 023 nebo dotazem na e-mailové adrese obec@kujavy.cz.
***************************************************************************************

Nabídka volných míst
Stále hledáme pro naši obec kronikáře. Pokud znáte někoho, kdo by mohl tuto funkci vykonávat a má zájem,
dejte nám vědět. Bližší informace sdělíme osobně.
Dále hledáme do naší jednotky SDH nové členy. Pokud máte zájem stát se členem jednotky, můžete dát
vědět na obecní úřad, p. Miroslavu Mrázkovi nebo p. Liboru Pavlíkovi. Vše Vám rádi vysvětlíme.
***************************************************************************************

Upozornění pro občany
Na základě množících se žádostí různých firem si Vás dovolujeme upozornit, že v naší obci platí Nařízení o
zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce a žádné firmy nemají naše svolení své služby
nebo výrobky nabízet. Navštíví-li Vás někdo nezvaný, můžete se obrátit na Obecní úřad nebo Policii.
Znovu apelujeme na občany o zvážení nutnosti provádění hlučných prací v neděli a o svátcích. Je stále
hodně případů, kdy občané v sobotu nepracují a začnou pracovat zrovna v neděli. I jedna sekačka naruší klid
spoustě lidem. Zkuste brát ohled na své okolí!
***************************************************************************************

GDPR
Od 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, které
zavádí pevný a soudržnější rámec pro ochranu osobních údajů.
Obec Kujavy, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě souhlasu,
plnění smlouvy, zákonné povinnosti, ochraně životně důležitých zájmů nebo ve veřejném zájmu v nezbytně
nutném rozsahu.
Každý občan má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos,
vznést námitku proti zpracování a na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky a každá žádost o uplatnění svého práva oprávněnou
osobou bude ve vztahu k těmto omezením a výjimkám posouzena. Bližší informace najdete na
www.kujavy.cz.
Správce osobních údajů:
se sídlem:
kontakt:
Pověřenec:

Obec Kujavy, IČ 67340474
Kujavy 86, 742 45 Kujavy
obec@kujavy.cz, tel. 556 740 023
Mgr. Ivana Tilkeridu
email: tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz
telefon: +420 585 155 100

7

Svoz bio odpadu
Společností ASOMPO, a.s. jsme byli informováni o zhoršeném obsahu hnědých kontejnerů určených na bio
odpad. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zveřejnit, co do hnědých kontejnerů patří a co právě ne.
Pro upřesnění a připomenutí uvádím, že do hnědého kontejneru patří:
- travní hmota
- plevel, košťály i celé rostliny
- listí, hobliny, piliny
- jemné nebo drcené větve
- listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce
- odpad ze zeleně z domácností.
V poslední době se nachází v kontejnerech také hlavně:
- zemina a kamení
- velké větve případně i celé keře a stromy, které přesahují výšku kontejneru i o 1,5 metru
- pařezy
- BRO v igelitových pytlích
- plasty, popř. směsný komunální odpad
- stavební odpad – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.
Pokud se zjistí přímo u výsypu, že se v nádobě nachází něco, co tam nepatří, tento nebude vyvezen a
likvidaci si bude muset zajistit na své náklady občan na své náklady, příp. bude kontejner umístěn na jiné
stanoviště.
V případě, že pracovníci firmy nezjistí složení odpadu, potom dále u zpracování v kompostárně dochází
k ničení zařízení drtičky a k znehodnocování BRO k dalšímu využití.
***************************************************************************************

Aplikace Česká obec
Obec Kujavy využívá užitečnou pomůcku pro vaši
rychlou a pohodlnou informovanost o dění v obci Kujavy
o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách,
povinnostech plateb apod. Zkrátka aplikaci Česká Obec
stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android
nebo iPhone) spustit a vyhledat „Kujavy“. Potom už vám
budou automaticky chodit upozornění a nové informace
přímo do oznamovací lišty telefonu.
Aplikaci
Česká
Obec
přes GooglePlay nebo App Store

stahujte

buď

Více informací najdete na www.kujavy.cz nebo na
www.ceskaobec.cz . V současné době je počet osob
sledujících naši obec 99.
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Informace k pohřebišti v Kujavách
Z důvodu novely zákona o pohřebnictví, která začala platit od září 2017, jsme museli schválit nový řád
pohřebiště v Kujavách. Řád je platný od 1.6.2018 a je zveřejněn na webových stránkách obce a také na
vývěsní tabuli na hřbitově.
Provozovatelem a zároveň i správcem pohřebiště je obec Kujavy. Tlecí doba je na základě
hydrogeologického posudku stanovena 20 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů.
Hrobové místo lze zřídit a užívat na základě nájemní smlouvy. Údaje pro uzavření nájemní smlouvy jsou
v řádu uvedeny.
Mezi povinnosti nájemce patří např. průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa, odstranit včas veškeré
předměty narušující estetický vzhled pohřebiště, zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita. Povinností je také hlásit provozovateli (tedy obci) veškeré opravy a další zásahy do hrobového
zařízení (hrobové zařízení jsou např. rámy, desky, pomníky). Pro nahlášení slouží formulář Souhlas
s úpravami hrobového místa. V případě zřízení hrobového zařízení (nového hrobu) určujeme především
rozměry, a to z toho důvodu, abychom nové hroby sjednotili. Každý hrob máme jinak velký a to pak
způsobuje problémy. I ke zřízení máme formulář Souhlas se zřízením hrobového místa, ve kterém jsou
uvedeny rozměry hrobů (jedno hrob 1,4 m x 2,7 m, dvojhrob 2,4 m x 2,7 m).
Článek 10 se věnuje ukládání lidských pozůstatků. V tomto článku je stanoveno, že otevřít hrob, uložit do
něj lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci může pouze obec nebo provozovatel pohřební služby. Také
ukládání zpopelněných lidských ostatků je možné pouze se souhlasem obce. V případě ukládání nám navíc
musíte doložit kopii listu o prohlídce zemřelého. Zákonem je stanoveno dokonce i to, z jakého materiálu
může být rakev, co může být do rakve vloženo atd. Ale toto by měla vědět pohřební služba.
Kopání hrobů může provádět pouze osoba oprávněná ke kopání dle živnostenského zákona. Naše obec má
dohodnuto kopání hrobů pohřební službou – Petr Škrobánek. S pohřební službou se musí vyplnit předávací
protokol a souhlas s pohřbením a pohřební služba obci ještě musí předat prohlášení k pohřbení.
Z výše uvedeného to znamená, že cokoli budete na pohřebišti dělat, musíte přijít nejdříve na úřad a
my Vám řekneme, co je třeba udělat. Většinu formulářů máme zveřejněnou na webových stránkách obce.
Pokud, že nám tyto záležitosti neohlásíte, jsou bohužel v řádu uvedeny sankce a ty bude nutné ukládat,
jelikož i tyto záležitosti podléhají kontrole jiných orgánů. Obec by pak sama mohla mít problémy.

Nakonec bych opět požádala všechny nájemce, aby si uklízeli kolem svých hrobů. Ukládání
nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo do kontejneru (zbytky ohořelých
svíček, znehodnocené květiny, jinou zeleň, rozbité vázy aj.) V případě, že tyto předměty
nebudou do 30.6.2018 od hrobových zařízení odklizeny, odklidíme je v souladu s Řádem
pohřebiště sami. Předměty budou uloženy na jednom místě a majitelé si je zde budou moci
vyzvednout. Za ztracené věci neručíme.
Zároveň se omlouváme všem návštěvníkům hřbitova, za omezení vzniklé z důvodu oprav pilířů a vstupu na
pohřebiště. Opravy budou provedeny v co nejkratším čase.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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Uzavření obecního úřadu
Oznamuje občanům, že Obecní úřad bude v těchto dnech uzavřen:
od pondělí 23.7.2018 do 27.7.2018.
***************************************************************************************
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