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pravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
v minulém čísle zpravodaje jsem na úvod psala, že
nám jaro propršelo. Nyní to máme naopak.
Prázdninové měsíce nám daly zabrat, jelikož nás
trápily horka, dusna a místo toho, abychom si užívali
léta, jsme se raději schovávali ve stínu.
S tím souvisí i nedostatek vody. Řadě občanům
dochází ve studnách voda, někteří to neřeší a snaží se
situaci nějak přečkat a jiní si raději vyřídí povolení k
napojení. Situace je opravdu kritická a bude-li to
takto pokračovat, bude naše obec na vodovodu zcela
závislá. Sice nějaký deštík přijde, ale je to pouze na
osvěžení. Nyní můžeme být rádi, že tu vodovod
máme. V současné době je připojeno 104 domů, což
je asi 58 % z celkového počtu. To ovšem není
všechno. Další lidé si povolení vyřizují. Problém mají
občané, kterým vodovod vede v komunikaci na tzv.
„malé straně“, jelikož z důvodu nových povrchů na
komunikaci,
nepovolujeme
do
komunikace
zasahovat. Tento zákaz byl schválen zastupitelstvem
a občané byli dopředu informováni o plánovaném
zákazu. Tito občané se musí napojit na místě mimo
komunikaci, pokud ovšem takové místo je. Bohužel
toto opatření jsme udělat museli, protože za chvíli by
komunikace byly opět polátané a začaly by se tvořit
výmoly.
Stane-li se Vám, že Vám ve studni dojde voda,
musíte si tuto záležitost řešit sami. V minulých letech
dováželi vodu naši hasiči, ale toto je již SmVaKem
zakázané. Voda z hydrantu slouží pouze na zásahy.
Při vyřizování vodovodní přípojky Vám můžeme
předat pouze kontakty, abyste věděli kam se obrátit.
Ostatní záležitosti jako jsou vyjádření dotčených
úřadů a správců, smlouvy atd. si musíte vyřídit sami.
Také můžete požádat projektanta, aby Vám to vyřídil.
Bohužel nemáme dostatek času na to, abychom Vám
s tím pomáhali.

Nejen, že nám přibývá administrativa, ale
rozplánovali jsme nové akce. Nejdříve zmíním
demolici mostu u bývalého obchodu „ÁJA“. Tento
most měl být zbourán již při stavbě dálnice, jelikož
jeho stav je havarijní a má špatný průtočný profil.
Proudící voda naráží do pilíře a brání rychlému
odtoku. Místo toho se bude využívat most pod
dálnicí. Dalším projektem je oprava moštárny, ze
které bychom chtěli udělat sklad. Původně jsme
chtěli nechat opravit pouze střechu, aby mohla být
budova řádně využívána, je potřeba udělat větší
rekonstrukci. Třetím projektem je vyrovnání hřiště, o
kterém se mluví již několik let. Projektanti nechali
hřiště zaměřit, a ač se to nezdá, převýšení hřiště je 3
metry. Nyní se vymýšlí nejlepší varianta, abychom
tam nemuseli mít třímetrovou zeď. Už nyní je ale
jisté, že v případě realizace projektu bude hřiště asi
rok mimo provoz. Důležitá bude také následná
údržba, spočívající ve válcování a zalévání. Na to
ovšem nemáme kapacity. Zatím jsme ale na začátku,
takže uvidíme, jak celá záležitost dopadne. Čtvrtou
akcí je zpracování územní studie na zástavbu
rodinných domů u hřiště (bývalé Kutějovo).
Předběžný návrh je 12 parcel, ten se ovšem bude
postupně měnit
podle požadavku
správců
inženýrských sítí a dotčených orgánů. Naším
záměrem je vybudovat uprostřed komunikaci, včetně
inženýrských sítí (voda, elektrická energie, příp.
plyn, dešťová kanalizace). Jelikož v obci nemáme
splaškovou kanalizaci, budou zde muset být čističky
odpadních vod. Toto jsou pouze záměry a uvidíme,
které se nám podaří zrealizovat. Mnohdy nás totiž
odradí přebujelá byrokracie.
Pěkný zbytek léta

Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2019 – 8/2019
Koncem měsíce května se konaly volby do Evropského parlamentu. V naší obci se voleb zúčastnilo 78 voličů ze
427 voličů, což je 18,27 %. Opět jsme tak v okrese měli nejmenší volební účast. Nejvíce hlasů získala
Komunistická strana Čech a Moravy – 16 hlasů, za ní následovala Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura –
15 hlasů, Česká pirátská strana – 12 hlasů, ANO 2011 a KDU-ČSL – 11 hlasů, ODS – 5 hlasů, Strana
nezávislosti ČR a ČSSD – 2 hlasy, ANO, vytrollíme europarlament, SPR – Republikánská strana
Československa, Koalice Rozumní, ND a Koalice STAN, TOP 09 – 1 hlas.
Ještě bych se chtěla vrátit k proběhlému konkurzu, jelikož v době uzávěrky minulého čísla, ještě nebyly známy
výsledky. Jak jsem již informovala, do konkurzu se přihlásily tři uchazečky. Samotného pohovoru se ovšem
zúčastnily pouze dvě. Novou ředitelkou byla zvolena Mgr. Bc. Lenka Martinková, která měla výhodu v tom, že
právě dokončovala studium ředitelů. Paní ředitelka se ujala funkce od 1.8.2019 a snaží se dát vše do pořádku,
aby začátek školního roku mohl začít bez problémů. Jelikož je ZŠ a MŠ Kujavy samostatnou organizací,
obracejte se se svými žádostmi a problémy na paní ředitelku.
Koncem měsíce června se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém byla prodána část pozemku,
který kupující mnoho let využívá, dále byla schválena výjimka na dodávku elektrické energie a plynu
spočívající v prodloužení stávajících smluv se současným dodavatele, a to z důvodu, že stávající dodavatel hradí
advokáty, kteří nás zastupují v soudním sporu ve věci neoprávněného odběru. Jedno soudní řízení máme zdárně
za sebou a nyní nás čeká další spor.
V červenci proběhla v naší knihovně metodická návštěva, při které se kontrolují povinnosti stanovené zákonem.
Kontrola proběhla v pořádku, což znamená, že naše knihovnice paní Lyčková vede knihovnu tak jak má. Další
kontroly spočívaly v revizích elektro zařízení, i tyto kontroly byly v pořádku.
Na začátku měsíce srpna bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Hlavním důvodem bylo, že jsme se
konečně dohodli s vlastníky pozemků pod komunikací a mostem u č.p. 93. Tyto pozemky jsou pro obec
důležité, jelikož v případě, že bychom se s vlastníky nedohodli, byl by problém s průjezdem z hlavní cesty na
„malou stranu“, dále ke kostelu, na úřad a ke škole. Další body patřily pozemkům, jelikož stále narovnáváme
vztahy pod komunikacemi a také využívání obecních pozemků. Z důvodu neaktuálnosti smlouvy s Českou
poštou (smlouva je z roku 1998) byl schválen záměr změny této smlouvy. I přes naše původní odmítnutí jsme
schválili podání žádosti o bezúročné půjčky na předfinancování výměny kotlů žadatelům, kteří si podali v rámci
3. výzvy o kotlíkovou dotaci. Důvodem bylo, že město Fulnek si myslelo, že si u nich o bezúročnou půjčku
může požádat kdokoli. Tak si naši čtyři občané tuto žádost ve Fulneku podali. Ministerstvo životního prostředí
to ale Fulneku zamítlo, a Fulnek musel tyto žadatele odmítnout. Jelikož jsme nechtěli tyto občany v těchto
problémech nechat, schválili jsme podání této žádosti a nabídli jsme to i jiným občanům. Jenže o kotlíkovou
dotaci si podalo žádost pouze 5 občanů. Není jisté, zdali tuto dotaci získáme, ale za pokus to stojí.
Přes letní prázdniny jsme řešili projekty zmíněné v úvodu, tak aby splňovaly požadavky všech zúčastněných. Je
třeba také zmínit, že původní plán vybudovat na hřbitově chodník byl zamítnut, jelikož i zde je převýšení více
jak 2 metry. Schodovitý chodník jsme nechtěli (nebyl by bezbariérový), rovný chodník by mohl v zimě klouzat
a zábradlí by hřbitov rozdělovalo. O chodníku jsme nerozhodovali jenom my, ale požádali jsme o vyjádření i
zdejší farníky, kteří hřbitov nejvíce využívají. Nakonec se všichni shodli, že chodník nechtějí.
Škola i školka byly přes léto zavřené, a tak se malovalo, natíralo a opravovalo. Ve škole byla panem Zajíčkem a
jeho synem položena nová dlažba, která se při rekonstrukci z časových důvodů nestihla. Ve školce se vyměnila
nová světla ve třídách, jelikož stávající světla byla nevyhovující a problémová.
Už nyní se připravuje nové sčítání domů, bytů a lidu, které bude v roce 2021. Museli jsme ověřit správnost
budov, tzn. zdali budovy skutečně existují.
V březnu jsme podali námitku proti obsahu obnoveného operátu, jelikož nám neseděly hranice jednoho
pozemku. Katastr nám námitku zamítl a tak jsme podali odvolání. Katastrální úřad v Opavě naši námitku
potvrdil a tak to musí Katastrální úřad v Novém Jičíně projednat znovu.
Koncem měsíce srpna se konal IV. Mezinárodní malířský plenér Letní Fulnek Kujavy, kterého se zúčastní
malíři rozšířené Vyšegrádské čtyřky. Výstava děl z tohoto setkání byla zahájena v neděli 25.08.2019 v MKC
Fulnek a potrvá do 25.09.2019. Na výstavě je možné shlédnout díla s tématikou města Fulnek a obce Kujavy.
Na závěr bych Vás chtěla upozornit na zveřejnění kronik obce Kujavy. Tyto kroniky jsou zveřejněny na
webových stránkách obce. Zveřejněna je i německá kniha o historii naší obce, která byla obci věnována při
návštěvě Němců v roce 2003.
Zpracovala Petra Vojkůvková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY

Vážení rodiče, děti, vážení občané Kujav,
dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Lenka Martinková a 1. 8.
2019 jsem byla jmenována do funkce ředitelky Vaší školy. Ve školství pracuji
téměř 20 let a práci učitelky mám velmi ráda. Mám však ráda také nové výzvy,
ráda se vzdělávám a učím novým věcem. A právě toto mne vedlo k tomu, že
jsem se vrhla na studium pro ředitele škol a po jeho absolvováni jsem se
rozhodla zúčastnit konkurzního řízení na místo ředitelky školy.
Tady v Kujavách vidím mnoho příležitostí pro rozvoj školy. Nicméně nyní je
nejdůležitější její stabilita. Vy všichni, především rodiče a žáci, ale také
zaměstnanci a zřizovatel školy, si to zasloužíte.
Podle mne je velmi důležité, abychom my všichni našli společnou vizi, představu o tom, jak by škola
měla za pár let vypadat a fungovat, abychom na ni mohli být všichni právem hrdí.
Pro naplnění této představy je důležité, aby škola stála na pevných základech. Ty tvoří pevné základní
kameny, kterými jsou moderní výuka, vysoká profesionalita, kvalitní vztahy, efektivní komunikace,
zpětná vazba, vzájemná důvěra, tvůrčí a bezpečné prostředí a jasně nastavená pravidla.
Věřím, že společnými silami dokážeme najít jednotnou představu o tom, jak by naše škola měla
vypadat a fungovat, a tuto představu si také splníme. Přeji nám všem mnoho sil.
Mgr. Bc. Lenka Martinková

Základní škola
Těšíme se do školy
Dva měsíce utekly jako voda a žáci se opět chystají do školních lavic. Prvňáčky čeká první rok jejich
základní školní docházky, pro páťáky je to ten poslední v naší škole.
Prvňáčci vyplují na svou plavbu první třídou společně s papouškem Pepou, který nás bude po celý rok
provázet námořnickou tematikou, a společnými silami snad doplujeme k pokladu.
Stejně jako v minulém roce budeme pokračovat v aktivitách pro žáky v rámci ŠABLON II, ve
spolupráci v rámci projektu MAP, kde nás hned v prvním týdnu školní docházky čeká výlet do Slatiny.
V místním lesíku budou žáci malotřídních škol plnit všestranně rozvíjející úkoly. V rámci povinné
školní docházky děti čeká plavecký výcvik a bruslařský výcvik. Již nyní se těšíme na preventivní a
ekologický program šitý na míru dětem, tradiční Velikonoce, Noc s Andersenem a spoustu dalších
atraktivních akcí, besed a výletů. O plánovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.
Nově nabízíme pro naše žáky možnost hry na hudební nástroj v prostorách školy. Bude také
pokračovat činnost mysliveckého kroužku pod vedením pana Matušika.
Za pedagogický sbor ZŠ Kujavy Pavlína Tvardková a za ŠD Lenka Šimečková

Mateřská škola
Jaký bude školní rok 2019/2020 v naší mateřské škole?
Pevně věříme, že úspěšný, a to jak z pohledu dětí a rodičů, tak z pohledu nás pracovníků školky.
Na děti čeká spousta dobrodružství, budou objevovat tajemství přírody a světa kolem sebe, určitě
zhlédnou nejedno pohádkové představení, najdou si nové kamarády a budou si užívat společné chvíle
na mimoškolních akcích.
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I tento školní rok přijdou mezi nás nové děti. Pevně věříme, že si brzy zvyknou na nové kamarády a
prostředí. Předškolní děti se mohou opět těšit na bruslení nebo plavecký výcvik a v druhé polovině
školního roku také na „zápis do 1. třídy“, na který se budeme společně pilně připravovat.
V letošním roce máme přichystáno několik nových projektů, které bychom chtěli v rámci MŠ
realizovat, jde např. o projekt „Známé osobnosti čtou dětem“ (inspirovaný projektem „Celé Česko čte
dětem“), „Rodiče představují své zájmy, aneb nebojte se vlastní šikovnosti“ a projekt zaměřený na
přírodu „Zahradníkův rok“.
Všem dětem i rodičům přejeme pohodové vykročení do nového školního roku.
Za MŠ vedoucí učitelka Jana Dubcová

JSDH KUJAVY
Činnost JSDH Kujavy od minulého vydáni zpravodaje.
Naštěstí se naší obci vyhnuly všechny průtrže a přívalové deště, takže jsme nemuseli řešit žádné
mimořádné události. Celkem jsme v minulém období vyjížděli 3 x.
15.6. technická pomoc – čištění kanálu
1.7. technická pomoc – spadlý strom přes cestu směrem na Bílovec. Nebyl to strom, ale větev, kterou
ještě před naším příjezdem odklidili hasiči z HZS Bílovec.
6.7. technická pomoc – zajištění doplňování vody na hasičské soutěži.
Za JSDH Kujavy Mrázek Miroslav

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Měsíční odvoz nádob do konce roku 2019
pátek 18. října
pátek 20. září

pátek 15. listopadu

pátek 13. prosince

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny u moštárny v sobotu 2.11.2019 od 8 – 11 hod.
Připomínáme občanům, že navážet odpad je možné v níže uvedených dnech a hodinách. Odpad musí být
předán pracovníkovi svozové společnosti. V opačném případě Vám může obec dle zákona o obcích uložit
pokutu za znečištění veřejného prostranství, narušení životního prostředí nebo odložení věci mimo
vyhrazené místo, až do výše 200 000 Kč.
Ukládání do sběrných nádob
Množí se případy, že odpady (sklo, papíry) jsou ukládány mimo sběrné nádoby, ať už je to z důvodu
naplněnosti sběrné nádoby (především u papíru) nebo jsou občané líní vhodit odpad do nádoby (u skla).
Bohužel odpad uložený mimo sběrné nádoby pracovníci svozové firmy nesbírají a tento odpad zde zůstává.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 jsou určena místa, kde je odpad možné uložit (např. papír je nejen u
moštárny, ale také u č.p. 220 a také do kůlny u školy – klíč je na nástěnce v chodbě). V případě, že odpad
uložíte mimo sběrné nádoby, dopouštíte se přestupku, za který Vám může být uložena pokuta až do výše
200 000 Kč. Navíc podnikatelé si musí tento odpad likvidovat na vlastní náklady, jelikož nemají s obcí
uzavřenou smlouvu.
4

TJ SOKOL KUJAVY, Z.S.
Mám velkou radost z toho, že Vám touto cestou mohu sdělit, že opravdu bylo založeno družstvo fotbalové
přípravky. V květnu proběhla schůzka zájemců s vyplněním přihlášek. V červnu byly děti postupně
registrovány do systému Fotbalové asociace ČR a byla podána přihláška do soutěže Okresního fotbalového
svazu. V červenci proběhl losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Nový Jičín a týmy byly rozlosovány.
Od srpna mají děti dva kvalifikované trenéry, kteří úspěšně absolvovali trenérský kurz a získali licenci typu
C a mohou pracovat s dětmi: Gontkovič Marek a Návrat Ondřej.
První zápas děti odehrají již 30. 8. 2019 v 17:00 v Petřvaldu.
Datum
30. 8.2019
11. 9.2019
13. 9.2019
20. 9.2019
27. 9.2019
4. 10.2019
18.10.2019
25.10.2019

Čas
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
16:00

Den
Pá
St
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá

Domácí
Petřvald
Jistebník
Kujavy
Velké Albrechtice
Kujavy
Kujavy
Pustějov/Hl.Životice
Kujavy

-

Hosté
Kujavy
Kujavy
Pustějov/Hl. Životice
Kujavy
Jistebník
Petřvald
Kujavy
V. Albrechtice

Na hřišti
Petřvald
Jistebník
Kujavy
V. Albrechtice
Kujavy
Kujavy
Pustějov
Kujavy

Noví zájemci jsou stále vítáni. Stačí přijít na trénink na místní fotbalové hřiště, kde od trenérů získají bližší
informace. Tréninky dětí vždy každé pondělí a středa v 17:00.
Během léta se konal Fotbalový turnaj v malé kopané, kde i za účasti pouze tří týmů se všichni dobře pobavili. Díky
malé účasti si fotbal zahráli i ti co jej již běžně nehrají. Nohejbalového turnaje se zúčastnilo 9 družstev a nálada byla
také výborná.
Fotbalový turnaj

Nohejbalový turnaj

Po létě nás čeká opět fotbalová sezóna, ve které muži pokračují podle rozpisu:
Datum
10.8.2019
18.8.2019
24.8.2019
31. 8. 2019
7.9.2019
15.9.2019
21.9.2019
29.9.2019
5.10.2019
12.10.2019
20.10.2019
26.10.2019

Čas
17:00
17:00
17:00
14:00
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00

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

-

Hosté
Hl.Životice
Kujavy
Mořkov B
Kujavy
Žilina B
Kujavy
Nová Horka
Kujavy
Bílov
Kujavy
Kujavy
Vražné

Sportu Zdar!!! Za TJ Sokol Kujavy, z. s., Gebauer Oldřich, ml.
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SENIOR KLUB
Vážení občané, dovolte mi, abych vás informovala o dalších akcích, pořádaných Senior klubem Kujavy. V
létě, stejně jako většina lidí, jsme si dali pauzu – volno. Abychom hned na podzim, 21. září, uskutečnili akci
– Zájezd do Chlebovic a Nošovic. V Chlebovicích si prohlédneme muzeum věnované včelařství, včetně
videoprodukce a ochutnávky včelích produktů. Po obědě v Dobré bude následovat exkurze v Pivovaru
Radegast v Nošovicích s ochutnávkou. Zájezd bude zakončen posezením v hospůdce nad pivním, ale třeba i
vinným či jiným mokem. Zájezdu se mohou zúčastnit i občané Kujav, kteří se přihlásí jak některému členu
rady spolku nebo přímo p. Glacové.
Na 24. října máme objednán zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na představení světoznámého a
velice populárního muzikálu Kočky (Cats). Rovněž na toto představení se mohou hlásit nejen členové Senior
klubu, ale i další občané Kujav.
Přeji všem příjemné a krásné prožití letošního podzimu.
Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková organizace, která
poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným
pacientům, pomoc v péči osobám blízkým, pomoc pozůstalým.
Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří se rozhodnou zůstat se svým
nejbližším do poslední chvíle ve známém domácím prostředí, mezi věcmi,
které nás celý život obklopují a provází. Vypít poslední doušek z oblíbeného
hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve svých peřinách. Držet se za ruku a
mluvit beze slov.
Každý náš pacient píše příběh, někdy delší, někdy jen opravdu krátký, trvající jen pár dnů. Tady je jeden
z nich, vypovídá o naší práci mnohem více, než po sdělení obecných informací a statistických dat.
Do péče jsme přijali mladou čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla toho jen málo před sebou.
Ale nakonec jsme s ní a její rodinou prožili 8 měsíců statečného boje a posléze i klidného smíření
s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, chytrou holku, která stále věřila, že se maminka uzdraví, a proto
nechápala, proč s ní už nechce nic plánovat, proč s ní mluví čím dál míň. Téměř každý den za ní jezdil Petr –
naše skvělá zdravotní sestra, který viděl trápení malé holky i rodičů a nejlepší kamarádky, kteří spolu s ním
příkladně, s láskou a nadějí, pečovali. Bylo nutné, aby do rodiny vstoupily i holky z poradny, aby s mladou
paní a všemi kolem ní vyřešily všechny věci, které nastanou. Petr u postele pacientky trávil hodiny a hodiny,
převyprávěla mu celý svůj příběh, byli si neuvěřitelně blízcí. Pravidelně jí aplikoval léky proti bolesti, když
se její stav zhoršoval, respektoval i alternativní metody, pro které se rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke
které měla bezmeznou důvěru. Samozřejmě došlo k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou
rozloučila sama a potom všichni seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na všechno krásné. Po třech
hodinách vydechla naposledy, v klidu, bez bolesti, doma mezi svými nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která je naší prací, můžeme poskytovat i díky Vám, kteří nás podporujete a tím společně
s námi pomáháte. Děkujeme.
V závěru tohoto článku chceme upřímně poděkovat za podporu, která se nám dostává z Vaší strany, velmi si
toho vážíme a upřímně děkujeme. Díky Vaší podpoře můžeme naplňovat naše poslání. Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby: volejte 553 038 016, informace hledejte: www.zivotastrom.cz
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JÓGA V KUJAVÁCH
Cvičení jógy v Kujavách probíhá, za přímé podpory paní starostky, už od září r. 2013 to je celkem 6 let
v prostorách mateřské školky. Zúčastňují se ho zájemci z Kujav ale i z okolních obcí. V posledním
cvičebním ročníku 2018 – 2019 bylo přihlášeno 18 účastníků. Jóga je prastará věda o těle, mysli, vědomí,
rovnováze, harmonii a jednotě. Zahrnuje tělesná cvičení zvané ásany, dechová cvičení zvané pranajáma,
relaxační, uvolňovací cvičení a meditační techniky. Cvičíme podle systému, který je znám pod názvem Jóga
v denním životě. Tento systém je sestaven pro každodenní život moderního, pracujícího člověka ze starých,
tisíciletími ověřených cvičení a technik. Základním principem a metodou tohoto systému je cesta od
jednoduchého ke složitějšímu. Nezačínáme tedy např. stojem na hlavě, který díky ochablým svalům na krku
může vést k poranění krčních obratlů. Naopak začínáme jednoduchými ásanami, které jsou zaměřené na
protahování svalů a šlach a jejich následným posílením, na rozvolnění a rozpohybování kloubů s cílem
dostat se ze ztuhlosti a strnulosti do ohebnosti, pružnosti a flexibility. Téměř všechny ásany mají vliv na
páteř a posílení svalů kolem ní, což je v dnešní době pro člověka velmi potřebné. Zásadní důležitostí při
cvičení ásan je soulad tělesných pohybů s hlubokým dechem, na který jsme téměř úplně zapomněli.
Neuvědomujeme si dobře nádech ani výdech a už vůbec ne přirozenou zádrž po nádechu a po výdechu. Je
dobré si občas připomenout, že první co jsme v životě udělali, byl nádech a poslední co v životě uděláme,
bude výdech. Dech nás provází celým životem. Abychom byli zdraví, musíme tedy především správně
dýchat. Proto nacvičujeme plný jógový dech, který má 3 fáze: Nádech do břicha, do hrudního koše a
nakonec pod klíční kosti. Výdech je pak v opačném sledu. Není to žádné tajemství ale normální přirozený
dech, se kterým jsme se narodili. Každý novorozenec takto dýchá. Po každé ásaně, nebo skupině ásan, a po
dechových cvičeních následuje vědomá relaxace s cílem úplně se uvolnit tělesně i psychicky, což zase
napomáhá k upevnění celkového zdraví. Po tělesných cvičeních, ásanách a dechových cvičeních přicházejí
na řadu koncentrační cvičení a nácvik meditace. To je doprovázeno jemnějšími rovinami našeho bytí, jako je
uvědomění si radosti, lásky, laskavosti, vstřícnosti, tolerance, schopností odpouštět apod. Neméně důležité je
hledat odpovědi na otázky týkající se našeho života. Např.: Jaký jsem? Odpovědět si na tuto otázku upřímně
sám sobě není vůbec jednoduché ale velice potřebné.
Závěrem je nutné zdůraznit, že jóga a zejména její tělesná cvičení jsou z velké části určena jako prevence
pro udržení zdraví a správný vývoj osobnosti.
Všem čtenářům zpravodaje přeji hodně lásky a spokojenosti.
Vilém Laschober, cvičitel

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic.
Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září
významným obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily
a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes to nezapomínaly na svou
bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli
rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do
školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout
i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.
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Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu.
Pokud jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou
trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat
například z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem
ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní
zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do
vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že
je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem
navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle
přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po
cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají
význam jednotlivých barevných signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim
příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou, mohou to považovat
za správné, což pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě
bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti.
V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných
podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit
třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem
dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi
někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou použít k získání jejich
důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí
přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor

RODINNÉ PASY A SENIOR PASY
RODINNÉ PASY
Projekt
byl
v České
republice
poprvé
realizován
v Jihomoravském kraji již v roce 2006 podle vzoru rakouského
FamilienPass.
Projekt Rodinné pasy spočívá především v systému slev a výhod
na zboží a služby pro rodiny z Moravskoslezského kraje
s alespoň jedním dítětem do 18 let. Slevy rodiny čerpají při
nákupu zboží a služeb u registrovaných poskytovatelů slev (po
celé ČR). Jedná se o slevy v rozsahu 5 – 50%, které jsou
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování,
stravování, ubytování, vzdělávání, vstupy do muzeí, galerií,
kulturu i spotřební nákupy. Záleží na tom, jaké partnery
(poskytovatele slev) se podaří do projektu zapojit. Slevy nejsou refundovány, motivací poskytovatelů je
zapojení do projektu, propagace produktu či firmy a rozšíření okruhu zákazníků.
Oprávnění k čerpání slev se prokazuje kartou, která je vystavena každé rodině v počtu 2 ks po její registraci.
Registrace je možná na adrese www.rodinnepasy.cz, kde je také umístěn katalog poskytovatelů slev a
základní informace o projektu, případně telefonicky. Rovněž také prostřednictvím letáků s přiloženým
formulářem.
Realizátor projektu, SunDrive Communicatioins, s. r. o. se zavázal k administrativnímu zajištění projektu
(distribuce karet, registrace telefonické informační linky), k oslovování poskytovatelů slev, realizace
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roadshow informující o projektu rodiny s dětmi v rámci významných veřejných akcí v Moravskoslezském
kraji.
SENIOR PASY
Jde o obdobný systém jako Rodinné pasy, s tím, že je určen pro obyvatele
MSK nad 55 let.
Jeho předmětem jsou celoroční slevy 5 – 50% + sezónní a bonusové slevy v
oblastech zdravotnictví, wellness aktivity, lázeňství, cestování, stravování,
ubytování, vzdělávání, muzea, spotřební nákupy aj. I v tomto případě je pro
obyvatele MSK registrace zcela zdarma díky podpoře Moravskoslezského
kraje, projekt je realizován společností SunDrive Communication, s. r. o.
Senioři se mohou zaregistrovat buď on-line (může to pro ně udělat i jejich
příbuzný), nebo fyzicky na SeniorPointech, které jsou v MSK provozovány krajem od roku 2018 a to již na
dvanácti místech (Bruntál, Český Těšín, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Karviná,
Kopřivnice, Krnov, Opava, Ostrava, Třinec, Vítkov).
Informace naleznete na tomto odkaze: http://www.seniorpasy.cz/
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