pravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
blíží se závěr roku, který bude jiný než v předchozích
letech. Tradiční akce jako je oslava jubilantů, vítání
občánků, rozsvícení stromu, mikulášská pohádka
nebo adventní koncert se v letošním roce z důvodu
pandemie COVID-19 neuskuteční. Je nám to velice
líto, protože se tím přeruší tradice trvající několik let,
ale zdraví je teď mnohem důležitější. Nevím, co bude
příští rok, protože koronavir nezmizí mávnutím
proutku.
Letošní rok pro nás nebyl úspěšný, jelikož se nám
nepodařilo zrealizovat naplánované akce. Vše trvá
mnohem déle, úřady pracují v jiných režimech a
dodavatelé taky. K tomu se přidá nejistota daňových
příjmů, protože poslanci rozhodli, že kompenzační
bonus se bude vyplácet jako vratka daně z příjmů
fyzických osob, což znamená, že obec má v letošním
roce příjmy nižší o 2,3 mil. Kč. Poslanci sice
schválili obcím kompenzaci ve výši 600 tis. Kč, ale
rozdíl je i tak vysoký. Bohužel to ale není konec a i v
roce 2021 se očekávají pro naši obec příjmy nižší o 2
mil. Kč a to především z důvodu zrušení superhrubé
mzdy.
Je to obrovský zásah do našeho rozpočtu, jelikož nám
daňové příjmy pokryjí pouze obvyklý provoz a
investice budeme muset hradit z uspořených peněz.
Kdybychom neměli uspořené peníze, tak bychom
nemohli realizovat nic.
Ke snížení daňových příjmů ještě naši zákonodárci
mění i odpadovou legislativu, která nám ukládá snížit
množství skládkovaného odpadu. V roce 2021 je to
200 kg/obyv., což máme v současné době, ale
v následujících letech vždy o 10 kg na obyvatele
méně, až množství odpadu klesne na 120 kg/obyv.
V případě, že skládkované množství nesnížíme,
budeme platit větší poplatek za skládkovaný odpad.
V souvislosti s touto změnou je schvalována i novela
zákona o místních poplatcích, která mění způsob
ČTVRTLETNÍK

stanovení místního poplatku za odpad. Nově se tedy
bude vybírat poplatek podle objemu přistavených
nádob. U domu, kde je týdenní vývoz, by poplatek
mohl být 2 860 Kč, u vývozu 1x v zimě a co 14 dní
v létě 2 370 Kč nebo u vývozu co 14 dní 1 670 Kč.
Už z těchto údajů poznáte, že na vývoz odpadů obec
doplácí (cca 200 tis. Kč), protože to jsou ceny nádob
přistavených u rodinných domů, není v tom
započítaná likvidace bia, olejů, velkoobjemových
odpadů apod. Na základě těchto legislativních změn a
snížení příjmů budeme muset poplatek za odpad
navýšit. Pokud tedy zastupitelstvo zvýší poplatek za
odpad, není to proto, že by chtělo, ale spíš je k tomu
nuceno. Není to totiž pro obec finančně udržitelné.
Pokud se Vám to nelíbí, spílejte zákonodárcům, které
si volíte, tedy spíš byste si je měli zvolit, ovšem u nás
nejsou volby v oblibě, máme totiž nejmenší účast
občanů u voleb. U posledních krajských byla účast
jen 25 %. Snažte se popřemýšlet nad tím, zdali nejste
sami schopni více třídit a snižovat tak množství
netříděného odpadu. Jedině tak můžete ušetřit.
*******************************************
Za pár dní tu máme Vánoční svátky a tak bych Vám
chtěla popřát, abyste je prožili v klidu a pohodě,
dětem aby Ježíšek přinesl spoustu dárečků, ale
zároveň aby nezapomněl na ty ostatní. Do nového
roku přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a
uklidnění současné situace, abychom se všichni
mohli vrátit k normálnímu životu.
Chtěla bych Vás poprosit, abyste při těch vánočních a
silvestrovských oslavách dodržovali stanovená
nařízení. Vím, že je to pro všechny únavné a
nepříjemné, ale jiná možnost nám bohužel dána není
a nezbývá nám nic jiného, než to vydržet a doufat, že
bude líp.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2020 – 11/2020
Začátkem září byla provedena výměna dopravních značek kolem komunikací v majetku obce. Stávající
značky byly nečitelné a ve velmi špatném stavu. Zároveň byl vyhotoven nový pasport komunikací a
dopravních značek, jehož součástí bylo také geodetické zaměření. Původní pasport byl z roku 2001 a
nebyl aktuální.
Na naši žádost prodloužil Úřad práce smlouvu o příspěvku na veřejně prospěšného pracovníka, ovšem
bohužel pouze do konce ledna. Situace kolem těchto pracovníků je stále nejistá, jednou je stát
podporuje, poté nastaví nesmyslné podmínky a bude zajímavé, jak se situace bude vyvíjet dále.
Z důvodu legislativních změn a požadavků našich úřadů a EU jsme museli vydat nové znění Zásad
zpracování osobních údajů, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách obce.
Na 13. zasedání zastupitelstva, které se konalo v září, jsme museli vzhledem ke snížení příjmů, upravit
rozpočet a také plánované akce, dále jsme škole schvalovali výjimku z počtu žáků ve škole i družině,
schválili jsme smlouvu o budoucí darovací smlouvě se společností NOVÉ DOMY NA ROVINCE, na
základě které by měla být v budoucnu obci darována vybudovaná místní komunikace kolem nových
domů, které se budou stavět za č.p. 21 až 20. Schválili jsme také kupní smlouvy na pozemky pod místí
komunikací, chodníkem a také část školní zahrady. Darovací smlouva týkající se pozemku pod
chodníkem ještě není dokončená, jelikož byly volby do zastupitelstva kraje. Schválil se také záměr
pronájmu prostor sálu na kurzy jógy a následně byla uzavřena i nájemní smlouva. Kurzy jógy probíhají
v sále každé úterý (tedy pokud to není zakázáno). Obec Petřvald převedla bezplatně na obec
bezdrátový rozhlas, včetně srážkoměru a hladinoměru, a digitální povodňový plán. S rozhlasem máme
v poslední době problémy, které jsou způsobeny mimo jiné i množstvím stromů v obci, které přerušují
signál mezi jednotlivými rozhlasy. Opravu máme objednanou asi 2 měsíce, ale současná situace nám
to komplikuje.
S podzimem přišly i povinné revize - elektrické zařízení, hromosvody, hasicí přístroje, tlakové nádoby,
plynové kotle, tepelné čerpadlo a komíny. Koncem roku bude ještě prohlídka dětského hřiště.
Rozhodli jsme se upravit prostranství u moštárny, a tak nám pan Kurečka opravil přístřešek
s posezením a pan Macháč udělal dlažbu kolem tohoto přístřešku a pod kontejnery. Následně by měly
být kontejnery ze dvou stran ohraničeny oplocením, aby se trochu zakryly.
Jelikož nám pomalu dosluhuje traktorek - sekačka (podle motohodin má prý rekord), museli jsme
svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, abychom mohli koupit traktorek nový a v souvislosti s tím
upravit i rozpočet. Nový traktorek (malotraktor) bude výkonnější a bude mít i lepší vybavení. Do
programu jsme zařadili také směnnou smlouvu s Lesy ČR na zbývající část školní zahrady, kupní
smlouvu na části pozemků pod komunikací, záměr pachtu pozemku p.č. 451/12 za č.p. 216, ukončení
pojistné smlouvy o pojištění majetku s Generali a vstup obce do Sdružení místních samospráv, které
nejen že hájí zájmy obcí, ale poskytuje také právní poradnu, dotační poradnu apod.
Událostí je mnoho, ale nejde tady všechny vypsat. Zmíním tedy ty nejdůležitější a z mého pohledu
nejzajímavější. Získali jsme ochrannou známku Bezpečný úřad (viz. článek). Řešili jsme poškození
místní komunikace u domu č.p. 98 a kterou bychom chtěli ještě v letošním roce opravit, bohužel ale
zatím nepřálo počasí. Proběhla kontrola ze společnosti EKO-KOM a nebyly shledány nedostatky.
Distančně proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce s výsledkem bez nedostatků. Na hasičské
zbrojnici byl upraven a přidán hromosvod, jelikož při přístavbě garáže nebyl hromosvod přizpůsoben
velikosti budovy. Příjemci dotací z rozpočtu obce předložili vyúčtování a u všech bylo použití dotace
v souladu s účelem dotace. Celé znění anonymizovaných přijatých usnesení je zveřejněno na
webových stránkách obce.
Upozorňuji, že z důvodu nouzového stavu máme omezeny úřední hodiny (pondělí a středa od 8 do 10
a od 14 do 17 hodin) a z důvodu zastupitelnosti v případě onemocnění nebo karantény pracujeme v
režimu home office.
Zpracovala Petra Vojkůvková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Slovo ředitelky
Vážení čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí za rokem 2020. Když jsme si 1. ledna přáli do nového roku,
tak si nikdo jistě ani v nejmenším nepředstavil, co rok 2020 přinese.
Kdyby mi jako učitelce a ředitelce školy někdo řekl, že budeme učit žáky distančně, že se žáci několik
týdnů nepodívají do školy a že v době, kdy už je nám dovoleno ve škole být, musíme nosit roušky,
desinfikovat se a dodržovat rozestupy, tak bych tomu samozřejmě nevěřila. Opak se však stal pravdou
a taková je realita školy v současné době.
I když jsme malá škola, tak jsme k distanční výuce přistoupili velmi zodpovědně. Na jaře jsme na vše
– jak se říká – postupně přicházeli. Distanční výuka, nebo chcete-li výuka na dálku, probíhala pomocí
aplikace JitsiMeet a pomocí e-mailu. Žáci byli připojeni během dopoledne na online výuce a mimo
čas, kdy učivo probírali s paní učitelkou, plnili úkoly zadávané přes e-mail samostatně s velkou
podporou rodičů. Díky online výuce neztratila většina dětí kontakt s kamarády ani s paní učitelkou.
Učivo jsme stihli probrat podle plánu, nepodařilo se však vše dostatečně procvičit a upevnit, což pro
nás byla výzva do nového školního roku.
Na případnou distanční výuku ve školním roce 2020/2021 jsme se zodpovědně připravovali již od
prázdnin. Po jarní zkušenosti jsme se rozhodli pro online výuku v případě potřeby využít jiné,
vhodnější platformy, a to G Suite. Bylo potřeba zřídit účty pro všechny účastníky, proškolit paní
učitelky a začít s přípravou žáků na možnou distanční výuku. Pro tyto potřeby byl zajištěn také nákup
nových notebooků. Techniku pro případné zapůjčení žákům škola již dříve získala z projektu.
Všichni jsme samozřejmě doufali, že
uzavření škol nenastane, ale bohužel 14.
10. se tak stalo. Kdo je připraven, není
překvapen,
a
tak
jsme
díky
několikatýdenní práci mohli celkem
v poklidu přejít na výuku na dálku.
Všichni ve škole doufáme v brzký návrat
žáků do školních lavic a moc už se
těšíme na „normální výuku“. Všechno
zlé je k něčemu dobré a možná tato
zkušenost přinese i nové pohledy na
vzdělávání a potřebné změny – kdo ví.
Vážení čtenáři, chtěla bych zde poděkovat všem – především žákům, rodičům, pracovníkům školy a
školky, školské radě i zřizovateli za trpělivost a spolupráci v této náročné době. Nesmírně si jí vážím.
Prožijme krásný zbytek roku! Do nového roku vstupme optimisticky a ve zdraví a neztrácejme víru
v lepší zítřky.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Kujavy na Facebooku
Vážení čtenáři a příznivci školy, informujeme Vás tímto, že aktuality ze
školy nyní můžete sledovat nejen na webu školy www.zskujavy.cz, ale
nově také na Facebooku, kde nás najdete pod názvem ZŠ a MŠ Kujavy.
Na fotografii pak vidíte náš facebookový profil.
ZŠ a MŠ Kujavy
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Základní škola
Jako by to bylo včera, kdy se 1. září otevřely dveře školy a začal nový školní rok. Doufala jsem, že už se nebude
opakovat situace z jara a své prvňáčky a druháčky budu moct učit bez větších omezení. A tak se také stalo.
Bohužel jen na pouhých 6 týdnů. V říjnu jsem opět musela opustit naši třídu a od tabule se přesunout k počítači.
Online výuka začala. Starší žáci už s ní zkušenost měli z jara. Pro mladší to byla premiéra. Taková výuka byla
náročná pro všechny a občasné technické potíže s internetovým připojením, signálem aj. ztěžovaly už tak
náročnou výuku. Ale my jsme se nevzdali a každodenní online výuku zvládli.
Žáci se těšili do školy na své spolužáky a na přestávky, nám učitelům chyběl osobní kontakt s žáky, možnost
spolupráce mezi ročníky, ruch ve třídě a nadšení dětí, když se jde o velké přestávce ven hrát fotbal. Ve škole
bylo ticho, naše třídní farma byla stále nedokončená, maskot Hačikó seděl sám mezi prázdnými lavicemi a
záložka v rozečtené knize se několik týdnu nepohnula.
Každé období ale jednou končí a pro nás byl tím datem 18. listopad, kdy
se 1. a 2. ročníky vrátily do školy. Školní chodby opět ožívají a život se
pomalu vrací k normálu.
I při této situaci jsem si uvědomila další výhodu malotřídních škol. Díky
nízkému počtu žáků ve třídě jsem se mohla každému věnovat dle jeho
potřeb. Žáci všech ročníků měli navíc možnost přihlašovat se na
odpolední doučování z různých předmětů.
Velké poděkování a obdiv patří všem žákům a také rodičům. Díky jejich
skvělé spolupráci, vzájemné komunikaci a trpělivosti jsme toto náročné
období zvládli. Teď už se s žáky těšíme na přicházející čas adventní a pevně věříme, že k žádnému dalšímu
uzavření školy už nedojde.
Lucie Slívová, třídní učitelka 1. a 2. ročníku

Projektové dny ve školní družině
Ještě než došlo k uzavření školy, stihli jsme ve školní družině
uspořádat 2 projektové dny.
První se jmenoval „Buďme kamarádi“ – již avizovaný v minulém
zpravodaji. Děti si vyzkoušely spoustu pomůcek, které pomáhají
postiženým v překonávání každodenních překážek v životě. Nejvíce
je samozřejmě zaujal invalidní vozík pro postižené děti, se kterým
se naučily manipulovat. Myslím, že tento program byl pro děti
velmi poučný a zajímavý.
Druhý
projektový
den
byl
„Kouzelník Reno“ – děti byly už od
začátku velmi nadšené, což bylo slyšet po celé škole. Kouzla je velmi bavila a
některé děti si dokonce vyzkoušely kouzlení s kouzelníkem. Kouzla jsme
poctivě sledovali všichni ve třídě, ale žádné jsme neprokoukli. Opravdu to bylo
vydařené a velmi zábavné představení. Děti si přály, aby přijel zas, tak snad se s
tímto kouzelníkem ve škole někdy znovu sejdeme.

Lenka Šimečková, vychovatelka ŠD
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Mateřská škola v době koronavirové
V září jsme všichni nadšeně zahájili nový školní rok plni očekávání. Přivítali jsme nové kamarády a
těšili se na společně prožité chvíle při pořádání různých akcí.
Druhá vlna onemocnění COVID-19 však na sebe nedala dlouho čekat a život v mateřské škole i mimo
ni se značně změnil. Museli jsme zrušit oblíbené odpolední akce pro rodiče s dětmi, besídky apod.
Jediné, co se mohlo uskutečnit, bylo divadélko a 2 projektové dny. Za dětmi přijel pan Taraba
s pohádkou „Skřítek Vítek a mlsné autíčko“ a během projektových dnů se děti na celé dopoledne staly
„Malými staviteli města“ a „ Průzkumníky v Austrálii“. Z těchto pořádaných akcí si děti odnesly
hodně pěkných zážitků a hlavně spoustu nových vědomostí.
Nově jsme zavedli v MŠ „ Narozeninový den“. Všechny děti, které se vždy narodí v daný měsíc,
společně oslaví svůj narozeninový den se svými kamarády. Ochotné maminky jim připraví malé
pohoštění a oslava může začít! Nechybí tanečky na oblíbené dětské písničky, zábavné hry a společné
zazpívání narozeninového přání oslavencům. Děti si to vždy velice užívají.
Věřím, že se situace kolem koronaviru brzy již natolik zlepší, že budeme moci opět pořádat všechny
akce, a život v MŠ se vrátí do normálu. Přeji všem dětem i jejich rodičům pevné zdraví.
Jana Dubcová, vedoucí učitelka MŠ

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odpad
Upozorňujeme, že dne 7.12.2020 bude schválena nová obecně závazná vyhláška týkající se místního poplatku
za odpad, která bude zveřejněna do 23.12.2020 na úřední desce a následně pak v záložce Obecně závazné
vyhlášky. V této vyhlášce bude stanoven místní poplatek za odpad pro rok 2021.
Připomínáme, že poplatek na rok 2021 lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na
účet č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám bude obecním úřadem
sdělen na základě telefonické nebo emailové žádosti.

Poplatek za psa
Upozorňujeme, že údaje rozhodné pro osvobození se musí ohlásit do 15.1.2021.
I tento poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin nebo na účet č.
9388020227/0100 a při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám na základě telefonické nebo
emailové žádosti sdělíme.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Velkoobjemové kontejnery
Z důvodu nařízení vlády byl svoz velkoobjemových kontejnerů v sobotu 31.10.2020 zrušen. Náhradní
termín v současnosti nejsme schopni stanovit, ale předpokládám, že to bude až květnu 2021. Za tuto
situaci se omlouváme, ale není způsobena námi.
Měsíční odvoz nádob do konce roku 2020 a v roce 2021
pátek 11.12.2020
pátek 26.3.2021
pátek 1. 1.2021
pátek 23.4.2021
pátek 29. 1.2021
pátek 21.5.2021
pátek 26. 2.2021
pátek 18.6.2021

pátek 16. 7.2021
pátek 13. 8.2021
pátek 10. 9.2021
pátek 8.10.2021

pátek 5.11.2021
pátek 3.12.2021
pátek 31.12.2021
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OBEC A ŠKOLA ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Obec Kujavy a Základní škola a Mateřská škola Kujavy získala ocenění
v oblasti bezpečnosti.
Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná
organizace“ pro školy a školská zařízení a „Bezpečný úřad“ určený pro
obce, proběhl dne 17. září 2020 na zámku v obci Bartošovice za účasti
předsedkyně Regionu Poodří MVDr. Kateřiny Křenkové. Region Poodří se
stal partnerem projektu. Ocenění převzali starostka Ing. Petra Vojkůvková a
Mgr. Bc. Lenka Martinková. Auditoři ocenili účastníky projektu jako
příklady dobré praxe a předali účastníkům projektu certifikáty a ochranné
známky k dalšímu využívání.
Projekty pod názvem Bezpečný úřad a Bezpečná organizace, který se
zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní
politiky na úřadech a ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto
kalendářního roku. Tyto aktivity, které jsou velmi pozitivně vnímány ze
strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K
Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráci je zjištění, že
organizace splňují výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento
rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).
Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a
přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni
zaměstnanci organizací v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se zaměřením na řešení
bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a školství.
Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu občana,
který má zájem o to, aby se ve své obci cítil neohroženě. Zkušenosti v oblasti veřejné správy nás utvrzují
v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu úřadu a
poklidného života v obci. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás přínosem v rámci
získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také
návrhů opatření, které nám bezpečnostní experti sdělují.
Naše obec bude mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu budeme moci
propagovat i naše aktivity a dění v obci.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Kujavy
Moravskoslezský kraj

Voliči v seznamu
423
978 497

Vydané obálky
108
320 099

Kujavy
Demokratická strana zelených
KDU-ČSL
Moravská a Slezská pirátská strana
Svoboda přímá demokracie
Česká pirátská strana

Celkem
1
14
2
11
24

v%
0,92
12,96
1,85
10,18
22,22

Volební účast v %
25,53
32,71
Moravskoslezský
kraj
Celkem
v%
2 136
0,67
30 190
9,57
1 773
0,56
24 235
7,68
37 413
11,86
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Moravané
VOK - Volba pro kraj
Koalice ODS a TOP 09
Jednotní
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ČSSD
ANO 2011
Koalice STAN, Zelení, NEZÁVISLÍ
Koalice ODA, Hlas, SNK ED
KSČM
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Trikolóra hnutí občanů
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020
Starostové pro kraj
ROZUMNÍ - Petr Hannig

0
0
12
0
0
3
30
1
0
10
0
0
0
0
0

0
0
11,11
0
0
2,77
27,77
0,92
0
9,25
0
0
0
0
0

663
2 098
43 637
764
640
21 927
95 339
13 575
1 778
18 577
392
8 751
2 656
7 966
732

0,21
0,66
13,84
0,24
0,20
6,95
30,24
4,30
0,56
5,89
0,12
2,77
0,84
2,52
0,23

SENIOR KLUB KUJAVY
Vychází poslední číslo Zpravodaje tohoto roku. Roku 2020, na který budeme vzpomínat se smíšenými
pocity. Mnozí z nás zažili příjemné i radostné chvíle v kruhu své rodiny, ale společenský a veřejný život se
zastavil. Tato situace postihla i náš spolek, Senior klub Kujavy.
Ze všech plánovaných akcí na rok 2020 se uskutečnila jediná – zájezd na Letní Flóru Olomouc. A možná mi
dají ti, kdo se zúčastnili, za pravdu, že se zájezd, přes mnoho překážek, vydařil. Navštívili jsme výstaviště
Flóra Olomouc, kde jsme nejen načerpali inspiraci, ale mnoho účastníků si přivezlo i sazenice, semena nebo
cibule rostlin, které zkrášlí jejich zahrádky v příštím roce. A doufám, že i návštěva Hanáckého muzea v
Příkazech byla příjemným zážitkem, stejně jako oběd ve Střeni nebo posezení v hospodě U Matýska v
Daskabátech na závěr zájezdu.
Co bude dál? Náš spolek si naplánoval na rok 2021 jeden zájezd a minimálně jednu návštěvu divadla. Rada
spolku se bude snažit zajistit nejen tyto akce, ale i další, pokud to situace dovolí. Vás naopak prosíme, abyste
se těchto akcí zúčastnili.
Závěrem bych vás chtěla požádat – nepropadejte smutku a depresi. I když jsou omezeny návštěvy a osobní
setkávání, technika nám umožňuje být v kontaktu s příbuznými a přáteli – většina má mobil, někteří i tzv.
chytrý, který umožní i video hovor, jsou počítače, notebooky a tak čas podzimu, kdy je hotova většina
venkovních prací, nám dává možnost se naučit tuto techniku využívat a být tak v kontaktu s rodinou i přáteli.
Prostě nebýt na tuto nedobrou dobu sami.
Přeji vám všem krásné a příjemné prožití Vánoc a do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus a
pohodu.
Danuše Glacová, předseda Senior klub Kujavy

TJ SOKOL KUJAVY, z.s.
Nový ročník fotbalové soutěže 2020/2021 jsme na podzim s družstvem přípravky zahájili úspěšně. Na
dětech je již vidět velký pokrok. Děti se na zápasy moc těší. Družstvo Sedlnic, se kterým měl být odehrán
první zápas, ze soutěže odstoupilo. Celkem bylo na podzim odehráno 5 zápasů, z toho 3 vítězné, jedna
remíza a jedna prohra.
Kujavy - Bartošovice 6:6
Kujavy – Pustějov/Hl. Životice 15:4
Pustějov/Hl. Životice – Kujavy 2:7
Jistebník – Kujavy 4:18
Petřvald – Kujavy 10:2
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Další zápasy se neodehrály, podzimní sezónu opět ovlivnilo onemocnění COVID-19, které omezuje nás
všechny. Je nutné dodržovat přísná hygienická opatření. Snad se nám blíží doba, kdy budeme opět moci
trénovat.
Doufám, že nám zachováte přízeň a jak jen to bude možné, přijdete v hojné míře malé fotbalisty na místní
hřiště opět podpořit.
Tímto si Vám také dovolujeme popřát klidné prožití Vánočních svátků a Vše nejlepší do nového roku.
Za TJ Sokol Kujavy, z.s., Oldřich Gebauer, ml.

SDH KUJAVY
Shromáždění delegátů sborů OSH Nový Jičín
V sobotu 19. září jste mnozí z Vás občanů zaznamenali u našeho kulturního domu nezvyklé velké množství
zaparkovaných hasičských vozidel. Náš sbor byl v loňském roce pověřen Výkonným výborem Okresního
sdružení hasičů v Novém Jičíně pořadatelstvím Shromážděním delegátů SDH okresu Nový Jičín, na kterém
se jednou za 5 let vyhodnocuje činnost hasičů v okrese a volí se nové vedení na další pětiletku. Původní
termín shromáždění delegátů byl stanoven na sobotu 21. března, ale z důvodu jarních proti
epidemiologických opatření muselo být odloženo na podzim. Paradoxně na dobu, kdy byla Covidová situace
ve srovnání s první vlnou, mnohem horší. Snažili jsme se v rámci striktně nařízených opatření poskytnout
všem zúčastněným delegátům a hostům maximálně komfortní prostředí. Do Kujav zavítalo 133 řádně
zvolených delegátů sborů OSH Nový Jičín a 22 hostů. Všichni museli před vstupem do sálu absolvovat
povinnou dezinfekci rukou a po celou dobu jednání používat ochranou roušku. Před vchodem byla všem
delegátům a hostům nabídnuta pořadateli štamprlička domácí slivovice. Z důvodu koronavirové situace bylo
upuštěno od pozvání zahraničních partnerů OSH Nový Jičín, zástupců Krajského úřadu MSK a dalších
hostů. V úvodu jednání vystoupila naše starostka obce Ing. Petra Vojkůvková, která všechny přítomné v naši
obci přivítala, poděkovala hasičům za jejich činnost a popřála úspěšné projednání schváleného programu. Za
ústředí hasičů vystoupil v diskuzi se zdravicí předseda ústřední a kontrolní rady SH ČMS Ing. Jan Bochňák a
za HZS MSK plk. Ing. Petr Adamus. Letošní shromáždění delegátů proběhlo poprvé v novodobé historii ve
velice zkráceném programu. Všechny dílčí zprávy starosty, odborných rad, kontrolní a revizní rady byly
všem delegátům zaslány týden před konáním shromáždění elektronicky. Hlavním bodem jednání byla volba
nového starosty, náměstků, členů výkonného výboru, vedoucích odborných rad, členů odborných rad,
předsedy a členů kontrolní a revizní komise, delegátů na Shromáždění delegátů OSH MSK a VI. sjezdu SH
ČMS. Starostou OSH Nový Jičín byl zvolen dosavadní starosta bratr Stanislav Kotrc, který byl okresním
shromážděním rovněž navržen jako kandidát na krajského starostu. Vedoucím okresní odborné rady
prevence byl zvolen náš člen bratr Libor Pavlík, který doposud pracoval v odborné radě jako řádný člen.
Přejeme mu v jeho práci mnoho úspěchů.
Během jednání byl našemu členu SDH Kujavy, bratru Jaromíru Mrázkovi udělen titul „Čestný náměstek
starosty OSH“, který po 5 letech práce člena výkonného výboru a 15 letech činnosti náměstka starosty
okresního sdružení na vyšší funkce okresního sdružení ze zdravotních důvodu již nekandidoval. Při
závěrečné řeči nám osobně poděkoval za přípravu shromáždění starosta okresního sdružení bratr Stanislav
Kotrc.
Po ukončení byl všem účastníkům podán oběd. Příjemným zjištěním je skutečnost, že se při hromadné
dopravě delegátů a hostů a samotným jednání nikdo nenakazil Covidem19. SDH Kujavy děkuje starostce
obce Ing. Petře Vojkůvkové za zapůjčení a přípravu kulturního domu. Pro náš sbor bylo velkou poctou
uspořádat tak významnou akci SH ČMS a jsme rádi, že jsme mohli delegátům a hostům představit naši obec,
kulturní dům a setkat se s mnohými našimi dlouholetými přáteli a kamarády.
SDH Kujavy
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DALŠÍ ÚSPĚCHY RODÁKA Z KUJAV
Před rokem jsem ve zpravodaji psala o tom, že se pan Komenda – rodák
z naší obce stal Mistrem České republiky Spastic Handicap v hodu diskem.
To ale nebyl jeho jediný úspěch na této soutěži. Získal zde také 3. místo
v hodu koulí. Jeho úspěchy tím neskončily a v letošním roce opět soutěžil.
Nedříve získal 3. místo v hodu diskem na Mistrovství České republiky
v atletice Spastic Handicap, které se přes
počáteční nejistotu konalo v měsíci červnu
v Bílině. O pár měsíců později - v září - získal
na soutěži Podzimní atletika 2020, která se
také konala v Bílině, 3. místo v hodu koulí a 2.
místo v hodu diskem. Panu Komendovi k jeho
úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho sil ke
sportování a spoustu dalších úspěchů.
Pan Komenda by touto cestou chtěl poděkovat svojí rodině, hlavně své dceři
Janě a taky všem lidem, kteří mu fandí a podporují ho.
Tento náš rodák je prostřednictvím sociálních sítí ve spojení s některými
našimi občany a rád by pro ně v příštím roce uspořádal přednášku. V letošním
roce to současná situace neumožnila, tak se to snad podaří v roce
následujícím.

HISTORIE LÁZNÍ V KUJAVÁCH
(z archivních dokumentů sestavil Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č.48)
*Přírodní kosmetika Kneipp rozmazlí pokožku i smysly*
Poznejte sílu přírody na vlastní kůži s přírodními výrobky značky Kneipp®. Receptura olejů do
koupele,sprchových gelů, krémů a další pečující kosmetiky je založena na vodoléčbě Sebastiana Kneippa a
pečlivém sběru těch správných bylinek.
Kneippova lázeň je vodoléčebnou otužovací procedurou, která též zrychluje metabolismus. Podstatou
Kneippovy lázně je ochlazování a ohřívání nohou s použitím vody. Klasická lázeň se sestává ze dvou
chodníků, které jsou vydlážděny oblázky. V jednom je teplá voda okolo 40 °C, ve druhém studená voda.
Napřed se nohy zahřejí, pak se zchlazují. Takto se to opakuje několikrát za sebou.
Kneippova lázeň nese jméno po svém objeviteli, německém faráři a léčiteli Sebastianu Kneippovi (1821–
1897) z bavorského městečka Bad Wörishofenu, asi hodinu cesty autem na západ od Mnichova
……………(reklamní sdělení na internetu)
A co s tím mají společného Kujavy?
Příběh začíná roku 1896, kdy se vydal Josef Falgenhauer do
pověstných lázní v bavorském Vörishofenu, aby si tam léčil
počínající slepotu.Velmi jej zaujaly metody majitele lázní,
pastora Sebastiana Kneippa. Poslouchal jeho přednášky a sám
na sobě vyzkoušel různé léčebné procedury.
V Šenově u Nového Jičína započal s prvními léčebnými
pokusy, které měly veliký ohlas u jeho přátel.
Zakoupil tedy budovy v Kujavách na čp.100 a 101 za účelem
vybudování lázní po vzoru Sebastiana Kneippa. V roce 1898
zřídil první vany a sprchy. Dostal se však v roce 1901 do
vážného konfliktu s úřady a živnost musel uzavřít. Zasáhla však vyšší moc. Karl Staffe, bydlištěm v
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Kujavách čp.18, který byl toho času poslancem Zemského sněmu, mu ještě ve stejném roce zajistil licenci
pro „vodní lázeň“.
Josef Falgenhauer byl podnikavý, a tak již v roce 1907
dopravoval vodu do lázní potrubím tlakovaným pomocí
čerpadla s hydraulickými válci. V roce 1908 se v lázních
rozsvítila první punčoška osvětlení s hořícím acetylénem,
plynem, který byl vyvíjen v nádobě s karbidem vápníku
pomocí kapající vody.
O léčbu v kujavských lázních byl obrovský zájem, proto
Josef Falgenhauer lázně rozšiřuje a buduje ubytovací
kapacity pro přibývající hosty. Hosté mu kolegiálně říkali
„otec Kneipp“.
První světová válka krutě zasáhla do osudů lidí a silně
poškodila hospodářství. Pole byla nedostatečně obdělávána, často vypleněna postupem armád. Nastal hlad a
všeobecný nedostatek jídla. Josef Falgenhauer musel lázně uzavřít. 27.července 1918 umírá , zcela slepý.
Po válce převzala živnost po zemřelém jeho manželka Erna. Provoz lázní byl
obnoven. Hostitelkou se stala „máma Kneipp“, jak vdově říkali. V roce 1924 se do
budování živnosti přidává syn Josef. Rozšiřuje ubytovací kapacitu lázní. Procedury
byly obohaceny o parní a vanové koupele.
Kujavský kronikář Anton Nehiba v Gemeinde Gedenkbuch na str.112 uvádí, že
ročně tyto lázně navštívilo kolem 200 zahraničních hostů.
V roce 1930 Josef Falgenhauer ml. buduje s pomocí bankovního úvěru prostornou
halu. Avšak následkem hospodářské krize v roce 1933 se dostává do potíží se
splácením úvěru. Návštěvnost lázní poklesla a v roce 1934 je na něj uvalena exekuce.
Banka lázně odkoupila za 85 500,-K, ale nechala zde Josefa Falgenhauera jako
nájemce. V roce 1940 odkoupil lázně zpět.
Popisek dobové fotografie informuje, že po smrti matky její roli převzala Falgenhauerova žena Aloisie.
Dále již o osudu lázní historické prameny mlčí.
Avšak v kujavské kronice Bildband Klantendorf je na str. 85 záznam z konce války o povinnosti Josefa
Falgenhauera, spolu s asi desítkou soukmenovců obce, fárat na šachtě v Ostravě Mariánských Horách. Do
odsunu se dostal na jaře 1946.
Co se dělo s lázněmi potom se lze jen domnívat. Historické záznamy uvádějí, že od 1.3.1946 zde hospodařili
Zdeněk a Elvíra Mertovi, ale to je již jiná kapitola…
…........................................................
Použité prameny:
 Gemainde Genenkbuch Klantendorf, Digitální archiv ZA v Opavě
 Bildband Klantendorf, tamtéž
 OA Nový Jičín, Kujavy čp.100 a 101,Fond MNV Kujavy,ONV Bílovec a ONV N.Jičín
 Wikipedia , Sebastian Kneipp, lázně Bad Wörishofen
 Dobové pohlednice, sbírka autora článku

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Jen málokde najde turista, toužící po poznání historie a zároveň přírodních
krás, tolik zajímavých míst, jako v turistické oblasti zvané Poodří. Krajina
napájena Odrou a mnoha jejími přítoky vytvořila oblast, kde se roviny,
louky, lesy, pole a rybníky střídají s kopcovitým terénem. Jako stvořené je
pak toto místo pro všechny milovníky vyhlídek do krajiny, v níž
v posledních letech přibývají také rozhledny.
Rozhlednu, která umožňuje kouzelné vyhlídky do kraje, najdete třeba na
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vrchu Pohoř u Oder. Jestli vám připomíná strážní věž, která kdysi tvořila opevnění středověkého města,
máte dobrý pozorovací talent. Město Odry touto stavbou připomíná svou husitskou minulost, kdy město
bývalo jednou z bašt husitských vojsk. Novinkou Oderska je rozhledna na Veselí. Odtud se nabízí výhled
na Oderské vrchy, Beskydy, Hostýnské vrchy a Moravskou bránu. Veselská rozhledna se nachází jen 2 km
od nové naučné stezky K Flascharovu dolu, která je dlouhá 4 km. Na 13 zastaveních se dozvíte mnoho
zajímavého o těžbě břidlice. Součástí je zajímavá geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku. Trasa je
vhodná i pro malé děti, její zdolání totiž nevyžaduje velkou námahu.
Do třetice vyjděme na jednu z nejnovějších věží, která stojí na vrchu Okrouhlík ve Slatině nedaleko
Bílovce. Dřevěná stavba vznikla v nejvyšším bodě Slatiny v květnu 2019 a jako na příslovečné dlani tam
výletníci mají obě pohoří Moravskoslezského kraje – Beskydy i Jeseníky.
P.S. Další místa, kde možno sledovat krajinu z ptačí perspektivy je rozhledna na návrší Kanihůra v obci
Bílov a věž kostel sv. Mikuláše v Bílovci, kde je prohlídka s průvodcem v současné době bohužel omezena
danou situací.
Destinační management Turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko
FB Poodří – Moravské Kravařsko, www.poodri.com

„KTERAK SE OBĚTÍ NESTÁTI…“
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již název
napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování, aby se nestala obětí
trestného činu. Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky
finanční podpoře Moravskoslezského kraje.
Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná hrací deska, hrací
kostky, figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti vlastního
bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v
dopravě, předcházení majetkové trestné činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo zneužívání
návykových látek. Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné z herních karet: „Před vstupem na přechod pro
chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ o dvě políčka
vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů páchaných v online
prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické bezpečnosti. Hráči si tak zopakují,
připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící si osvojí související pojmy, získají informace
k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu na
sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i mezigenerační
komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie, jakými byly knížka „Policejní
pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských školách, hejtmanem určených
k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol.
Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení epidemie také dříve narození v klubech či
zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si budou moci zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti. Hra
„Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji,
které o hru projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou
působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu
krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k prezentaci hry ve videospotu
(https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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