
 
ČTVRTLETNÍK    3/2022 ZÁŘÍ    NEPRODEJNÉ 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, ev. č. MK ČR E 10234. 

 

 

 

 
 

Vážení občané, 
třetí vydání zpravodaje letošního roku je pro mě to 
poslední, které pro Vás připravuji. Ve druhé polovině září 
nás totiž čekají volby nejen do Senátu ČR, ale i do 
zastupitelstva obce Kujavy. Do letošních voleb jsme se 
rozhodli nekandidovat a ukončit tak naši téměř 
dvanáctiletou působnost. Za tu dobu jsme získali mnoho 
zkušeností. Hned v úvodu jsme si jako jedna z mála obcí 
v našem okrese po roce našeho působení vyzkoušeli nové 
volby, které se musely konat z důvodu odstoupení 
některých zastupitelů. Ačkoli to nebyla jednoduchá situace, 
zvládli jsme ji a do dalších dvou voleb byla vždy již jedna 
kandidátka.  
Nezájem občanů byl pro nás velkou překážkou, protože 
neumíme číst myšlenky a tudíž jsme nevěděli, co by chtěli, 
kam by chtěli naši obec směřovat. Vést chytré řeči někde u 
piva nám moc nepomůže. Přesto jsme se snažili a dle 
našeho uvážení a finančních možností jsme především 
opravovali. Většina našeho majetku byla ve špatném stavu, 
tak bylo potřeba ho nejdříve opravit, aby mohl sloužit i do 
budoucna. Nemělo smysl budovat nové věci, když by se 
nám rozpadly ty stávající. Jsme hrdí na to, co jsme za tu 
dobu udělali a ještě jsme dokázali i ušetřit více jak 17 mil. 
Kč, z čehož je 0,9 mil. Kč určeno jako rezerva na financování 
obnovy vodovodu. Seznam konkrétních realizovaných akcí 
je zpracováno uvnitř zpravodaje, kde také můžete najít 
informaci o iRatingovém hodnocení obce, které jsme si 
nechali zpracovat.  
Ale byla i jedna věc, která se nám nepovedla, a to když jsme 
uvěřili tehdejším učitelkám školy, a odvolali jsme tehdejší 
ředitelku - Mgr. Demlovou. Bohužel jsme neměli na výběr - 
buď odvolat paní ředitelku, nebo přijít o dvě zkušené 
učitelky. Od té doby se nám ředitelé střídali, protože oni 
sami jako uchazeči se neuvědomili, že řízení školy není 
jednoduché, a člověk musí zvládat nejen učení, ale také být 
dobrý manažer. Od té doby máme šestého ředitele, tedy 
vlastně paní ředitelku a já pevně doufám, že u nás vydrží a 
bude se jí tu líbit. Za více jak půl roku práce s paní 
ředitelkou jsem spokojená, protože paní ředitelka je 
životem zocelená a hned se nehroutí, uvažuje zdravým 
selským rozumem a stojí si za svým. Takové lidi 
potřebujeme.  

 
Na závěr bych chtěla poděkovat několika lidem, kteří pro 
mě byli velkou oporou a díky, kterým jsme dosáhli našich 
společných úspěchů. Nejdříve bych zmínila zastupitele, 
kteří přispívali každý jiným způsobem. Jiří Zajíček, který byl 
několik let místostarostou, a Zdeněk Pavlík, který byl nejen 
zastupitel, ale také i aktivní člen jednotky SDH a TJ, byli 
takoví ti techničtí poradci, vše co se týkalo staveb, oprav 
jsem řešila s nimi a určitě velmi budu vzpomínat na naše 
každoroční stavění vánočního stromu. Pan Šlosar je člověk 
s bohatými znalostmi a zkušenostmi a nám do 
zastupitelstva vnesl trošku jiný pohled a díky němu se 
navzdory budoucí výstavbě zachrání krásné stromy u 
hřiště. U Ivany Krejčířové jsme využili toho, že je to 
papírový typ a chopila se práce, kterou nikdo nechtěl, a 
stala se předsedkyní školské rady a finančního výboru. 
Markéta Berková mi byla především velkou psychickou 
oporou, se kterou jsem řešila všechny problémy, a také mi 
velmi pomohla se svými znalostmi týkajícími se 
provozování vodovodu. Míša Dresler se snažil získávat 
potřebné informace, ke kterým měl jako krajský manažer 
Sdružení místních samospráv přístup. Do naší společné 
práce byli zapojeni nejen zastupitelé, ale i další lidé. Naše 
knihovna již mnoho let funguje díky paní Drahomíře 
Lyčkové, která statečně bojuje s novými vymoženostmi. 
V čele přestupkové komise je také již několik let JUDr. 
Stanovský, který protože není místní, věci vidí z jiného úhlu, 
než je vidíme my. Nesmím zapomenout na velitele naší 
JSDH pana Miroslava Mrázka, o kterého jsem se mohla díky 
jeho ochotě a zkušenostem opřít, a především díky němu 
naše jednotka stále funguje. Velké díky patří mé kolegyni, 
bez které by úřad nemohl fungovat - Jarmile Kmecové, ta 
se mnou prožívala každodenní úspěchy a strasti a společně 
jsme se snažily dořešit chyby minulé. Těm, se kterými jsem 
spolupracovala a které jsem tu neuvedla, se omlouvám, ale 
kdybych měla jmenovat všechny, zpravodaj by nestačil.  
Přeji Vám všem hodně úspěchů, ať se Vám v naší obci líbí a 
naše obec jen a jen vzkvétá. 

Petra Vojkůvková, starostka obce  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2022 – 8/2022 
 

Z důvodu změn musely být přepracovány záznamy o činnosti dle nařízení GDPR, kterými se vymezuje pro každou 
agendu správce osobních údajů, účel zpracování, kategorie subjektu údajů, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, dle 
jakého zákona, způsob jejich zabezpečení, uchování a lhůta jejich zpracování. Tyto záznamy jsou uloženy k nahlédnutí 
na obecním úřadě. Zároveň jsme aktualizovali dokumenty, které musí být zveřejněny na úřední desce - seznam údajů, 
na které se nevztahuje ohlašovací povinnost k místním poplatkům, informační povinnost správce daně a informace o 
provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů.  
V pondělí 6.6.2022 nás navštívil Český rozhlas se svým pořadem Křížem krajem, ve kterém si občané mohou zasoutěžit 
o plechovky piva. U nás se soutěže zúčastnilo pár jednotlivců. Poté se na obecním úřadě konalo veřejné zasedání 
zastupitelstva. Na tomto zasedání byla schválena účetní závěrka obce za rok 2021, závěrečný účet obce za rok 2021, 
ZŠ a MŠ se navýšil závazný ukazatel na dohody a platy. Na základě žádosti Zásilkovna a.s. se schválil a následně i zveřejnil 
záměr nájmu části parcely pro umístění Z-Boxu sloužícího pro výdej zásilek. Z-Box měl být umístěn již od 1.8.2022, ale 
z důvodu problémů na straně Zásilkovny došlo k posunu termínu zahájení provozu. Stejně jako v předchozím roce se 
schválila výpůjčka prostor sálu za účelem pohybových aktivit matek a dětí, které probíhají každé pondělí, vyjma svátků, 
době mezi vánočními svátky a prázdnin. Po dlouhých 5 letech se nám podařilo dohodnout výkup dvou pozemků pod 
chodníkem, a protože byl výkup velmi složitý, řešila se celá záležitost přes advokáta. Byla podepsaná kupní smlouva, 
peníze byly odeslány do advokátní úschovy a teprve poté podán návrh na vklad do katastru. Současně byly uzavřena 
také smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která zajišťuje uložení vodovodní přípojky do 
pozemků obce. Také se nám podařilo dohodnout s vlastníkem pozemku pod chodníkem směřujícím k obecnímu úřadu 
a na základě této dohody byla schválena směnná smlouva. Ačkoli je smlouva schválena, není zatím uzavřena, jelikož se 
čeká na schválení třetí strany. Další smlouvou, která byla zastupitelstvem schválena, je smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě, na základě které může obec vést kanalizační řad z lokality U hřiště přes pozemek p. 
č. 581. Z důvodu změny výkladu Ministerstva vnitra byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává 
požární řád obce, a byl vydán nový Požární řád obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno se třemi rozpočtovými opatřeními, 
které byly od minulého zasedání provedeny a občané se s nimi mohou seznámit na webu obce. Žádost o změnu 
územního plánu byla vzata na vědomí a bude zohledněna při nejbližší změně územního plánu, a to z toho důvodu, aby 
tuto změnu nemusel hradit žadatel. Ostatní body programu, jako je např. zápis finančního výboru, zápis kontrolního 
výboru, zápis kontrolního výboru Regionu Poodří, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a 
protokol o výsledku kontroly ZŠ a MŠ Kujavy za 2. pololetí 2021 byly vzaty na vědomí.  
Bylo vydáno společné povolení stavby „Stavební úpravy objektu na parc. č. st. 117, k. ú. Kujavy“, která spočívá ve 
výměně střecha a opravu fasády budovy obecního úřadu a základní školy. Právní moc povolení nám byla vydána až 
v měsíci srpnu. Příprava realizace může začít. 
Po dvouleté odmlce se ve středu 5.6.2022 konalo vítání občánků, na kterém byly přivítány děti narozené v  roce 2020 
a 2021. V roce 2020 se narodili dva chlapečci (Jiří Tvardek a Johan Drozd) a v roce 2021 dvě holčičky (Zoe Holaňová a 
Sofie Hellebrandová). 
Koncem června se konala valná hromada Regionu Poodří, jelikož bylo nutné schválit závěrečný účet Regionu Poodří za 
rok 2021. Dále se projednával převod pozemků pod cyklostezkou a související majetek, akce v roce 2022 a další 
záležitosti Regionu. 
Pro vydání koordinovaného stanoviska pro stavbu Multifunkčního hřiště bylo nutné nechat zpracovat hydrogeologický 
posudek, kterým se posoudí návrh likvidace dešťových vod v projektu. Jelikož se jedná o nákladnou záležitost, oslovili 
jsme několik zpracovatelů a firma GEON, sídlící pod Brnem, nabídla zpracování tohoto posudku za necelých 8 tis. Kč. 
Ostatní nabídli zpracování za 35 - 78 tis. Kč. Jak je vidět, rozdíl je obrovský. Potřebné koordinované stanovisko jsme 
nakonec získali. 
V průběhu července bylo firmou Martin Fajmon opraveno stání na kontejnery u hasičské zbrojnice. Nyní ještě chybí 
ohrazení kontejnerů, stejně jako u moštárny.  
Ředitel letiště Mošnov PhDr. Radkovský nás seznámil s dalším vývojem letiště a vysvětlil informace zveřejňované našimi 
médii ohledně vojenské základny.  
Dle harmonogramu vydaného Ministerstvem vnitra probíhala příprava voleb do zastupitelstva obce Kujavy a do 
Senátu, které se uskuteční 23. a 24.9.2022, příp. II. kolo voleb do senátu 30.9. a 1.10.2022. Do voleb do zastupitelstva 
obce Kujavy byla podána jedna kandidátní listina (Ing. Michal Dresler, MVDr. Veronika Mutinová, Mgr. et Mgr. Martina 
Bruštíková Špidlová, MgA. Magdalena Cónová, Ing. Pavel Kowalski, Andrea Ďurišová DiS., Marián Vorel, David Tvardek 
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a Bc. Michal Bruštík) a do Senátu 7 kandidátů (PhDr. Jaromír Radkovský MBA, Mgr. Jan Mužík, Petr Orel, Ivana Váňová 
MBA, Pavel Liška, Mgr. Dana Váhalová, Ing. et Ing. Leo Luzar Ph.D.).  
V srpnu proběhlo jednání ohledně uzavření dálnice, které by mělo proběhnout v průběhu měsíce září. Uzavření by 
mělo probíhat vždy v jednom směru, přičemž v době od 8. - 28.9. by měl být uzavřen pravý jízdní pruh (směr Ostrava) 
a v době od 1. - 21.10. levý jízdní pruh (směr Olomouc). Uzavření dálnice, ale koliduje se Dny NATO, proto dopravní 
policie s těmito termíny nesouhlasila a není jisté, zdali se uzavírka bude konat. 
V předposledním týdnu srpna se konal již VII. ročník Mezinárodního malířského plenéru, který obec společně s městem 
Fulnek podporuje. Tato akce se koná již od roku 2016 a začínala právě u nás, v Galerii Grunt. Doposud k nám zavítali 
malíři z Maďarska, Polska, Ukrajiny, Slovenska a Česka. Na každém plenéru si malíři osobně prohlédnou město Fulnek 
a obec Kujavy a svůj pohled zachytí do svých obrazů. Malíři v průběhu plenéru vytvoří více děl s tématem Fulneku a 
Kujav. Po dohodě s malířem zůstávají některá díla na výstavu v Městském kulturním centru Fulnek a ty ostatní si 
odvážejí s sebou, daleko za hranice, kde je prezentují na jiných výstavách. Prezentují nejen sebe, ale i Fulnek a Kujavy. 
Vždy jeden den se lze s malíři osobně potkat a sledovat je při jejich práci. Druhou možností je navštívit zahájení výstavy. 
Pozvánku na plenér zveřejňujeme na webu obce. 
   
                                                                                                                Zpracovala Petra Vojkůvková 
 

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ 2011 - 2021 

 

ROK NÁZEV AKCE CENA (v tis. Kč) 

2011 výstavba přípojek vodovodu k obecním budovám 323 

rekonstrukce MŠ (zateplení, výměna oken, dveří, tep. čerpadlo) 3 634 

příprava projektové dokumentace k sanaci sesuvu 160 

2012 přípravné práce sanace sesuvu 72 

opravy na kabinách TJ 80 

zpevnění tenisového hřiště 20 

oprava zídky a plotu v MŠ 59 

oprava odpadů a nová dlažba v ZŠ 67 

2013 dokončení sesuvu 3 308 

oprava komunikace penetrací 478 

výměna oken v ZŠ 324 

odstranění místní komunikace u č. p. 56 98 

nákup malého traktoru - sekačky 185 

2014 zateplení hasičské zbrojnice 1 905 

zateplení a výměna zdroje tepla v kulturním domě 3 241 

monitoring sesuvu 69 

nákup hasičského auta ve spolupráci s SDH Kujavy 366 

oprava hřbitovní zdi 332 

2015 výstavba sociálního zařízení, ČOV, baru a kuchyňky v kult. domě 1 757 

modernizace knihovny - regály, počítač, online katalog 65 

dětské hřiště 368 

odvodnění místní komunikace u č. p. 56 252 

zpevněné plochy u kabin TJ 44 

varovný protipovodňový systém 228 

oprava místní komunikace 471 

2016 výměna střešní krytiny hasičské zbrojnice 193 

výměna oken na kabinách TJ 41 

výměna oken a dveří v ZŠ 32 

oplocení ZŠ 36 
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autobusové zastávky 317 

signalizace v kulturním domě 47 

2017 opravy komunikací 1 743 

čištění a revize kanalizace 255 

výměna veřejného osvětlení 1 345 

oprava hřbitovní zdi 187 

2018 opravy komunikací 1 756 

oprava interiéru ZŠ a OÚ 1 184 

oprava hřbitovní zdi 222 

oprava tenisového hřiště 123 

oprava plochy před moštárnou 126 

2019 dokončení opravy interiéru ZŠ a OÚ 2 523 

oprava cesty k bytovkám 594 

výměna svítidel v MŠ 62 

nákup vybavení v kulturním domě 254 

2020 opravy komunikace po přívalových deštích 127 

nákup traktoru 532 

výměna dopravních značek u místní komunikace 56 

oprava stání na kontejnery u moštárny 98 

2021 projektová dokumentace - rekonstrukce mostu u č. p. 49 9 

projektová dokumentace - oprava chodníku 38 

projektová dokumentace - multifunkční hřiště 26 

projektová dokumentace -  oprava schodů 3 

projektová dokumentace - oprava střechy a fasády ZŠ a OÚ 281 

studie proveditelnosti výstavby rodinných domů u hřiště 47 

dokoupení příslušenství traktoru 49 

rekonstrukce moštárny 1 142 

Toto je pouze výčet větších akcí, není zde zahrnut třeba provoz školy, který každoročně stojí více jak 500 tis. Kč, likvidace 

odpadů taktéž kolem 500 tis. Kč apod. Po celé sledované období se prováděly výkupy pozemků pod místními 

komunikacemi a chodníkem, které stále nejsou dokončeny. Zastupitelé by i nadále měli pokračovat v rozjednaných 

projektech (peníze na to jsou) a investovat do oprav majetku obce, především mostů a dělat vše ve prospěch obce a 

ne pro sebe. My jsme tuto práci vykonávali především ve prospěch obce a jsme se svou prací spokojeni. 

 

iRATINGOVÉ HODNOCENÍ OBCE 

 

iRatingové hodnocení obce Kujavy za rok 2021 je nejlepší za celé desetiletí 

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Kujavy za rok 2021 druhým nejvyšším 
iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě 
ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti 
CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými 
podmínkami regionu.  

Obec Kujavy se nachází v okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji a patří do kategorie 500 - 999  obyvatel. 
Z celkového počtu 54 obcí v okresu dosáhly hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ už jen další tři obce. Výjimečnost 
dobrého finančního hospodaření obce potvrzuje i fakt, že je nejvyšší od roku 2010 a stále se zlepšuje. 
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CO SE V KUJAVÁCH ZA POSLEDNÍ 4 ROKY ZMĚNILO? 

Objem investic do rozvoje obce se od roku 2017 každoročně zvyšuje bez použití dotací a s nulovým zadlužením. 
K financování svých investic tedy obec používá vlastní zdroje kumulované z provozních úspor, které jsou v porovnání 
s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie v celé České republice nadprůměrné. 

            

 

 

Už v září nás čekají volby do zastupitelstva obce. Blížícím se koncem tohoto čtyřletého volebního období bychom vám 

rádi v rychlosti zrekapitulovali, co se v naši obci za tu dobu podařilo opravit, vybudovat nebo zrealizovat.  

Období od roku 2018 nebylo vůbec jednoduché. Legislativa v poslední době vzala za své a obce se musí vypořádávat 

s neúnosnou mírou byrokracie. V průběhu roku 2019 nás navíc potrápila pandemie koronaviru, související nařízení, 

zavřené úřady apod. Realizace mnohých plánovaných projektů se nám proto oddálila o několik měsíců. Přesto jsme 

rádi za všechno, co se nám za toto období podařilo uskutečnit.  

Na začátku tohoto období, tedy na podzim roku 2018, byly opraveny vnitřní prostory budovy základní školy a 

obecního úřadu. Došlo zde ke kompletní výměně rozvodů vody i odpadů, topení, včetně výměny plynového kotle a 

radiátorů, obkladů, ve větší části dlažeb, veškeré elektroinstalace, dveří, sociálního zařízení, opravě omítek aj.  

Aby mohla začít rekonstrukce obecního chodníku, snažili jsme se po celé čtyři roky o výkupy pozemků pod těmito 

chodníky. Mnohdy se jedná o běh na dlouhou trať. Na jaře tohoto roku se však konečně část chodníku podařila 

opravit. Záměrem do budoucna je opravit chodník v celé jeho délce.  

Každý rok kontroluje Krajský úřad činnost obecního úřadu. Pokaždé závěrečný audit proběhl bez jakýchkoliv zjištěných 

vad.  
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V roce 2019 jsme řešili možnost vybudování chodníku na hřbitově. Jelikož je zde ale převýšení více než dva metry, 

musel by být realizován schodovitý chodník. Nakonec se všichni shodli, že takovýto schodovitý chodník není na 

hřbitově žádoucí.  

Na základě dotazníkového šetření mezi občany byl v průběhu roku 2020 zpracován nový Strategický rozvojový plán 

obce. Jeho obsahem je například harmonogram plánovaných investičních aktivit pro příští roky. Jeho plné znění 

naleznete na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.  

Některé investice jsme v obci nerealizovali přímo pouze my. Na hodně aktivitách jsme se spolupodíleli. Společně s Lesy 

ČR jsme provedli úpravu Děrenského potoka. Jelikož je potok ve vlastnictví Lesů ČR, byla úprava plně v jejich režii a 

proběhla pouze v jimi vytipovaných místech. 

V roce 2020 jsme se zabývali mnohými projekty, které byly ale nakonec z důvodu pandemie pozdrženy. Mezi takové 

projekty patří oprava nivelety fotbalového hřiště, oprava mostů, výstavba multifunkčního hřiště nebo výstavba nové 

obecní čtvrti „U hřiště“. Většina z těchto projektů bude snad realizována v průběhu let 2022-2023. U opravy 

fotbalového hřiště jsme řešili také problémy s přebytečnou hlínou, kterou nám úřady nedovolily jen tak odhrnout. U 

dalších projektů jsme řešili mimo jiné také vlastnická práva.  

V roce 2020 se nám ale podařilo vyměnit v obci dopravní značení, dále také opravit komunikaci zničenou přívalovými 

dešti a vodou z pole. Na základě dřívější spolupráce jsme získali do vlastnictví bezdrátový rozhlas a digitální povodňový 

plán. Na základě námětů občanů bylo zrekonstruováno posezení na návsi a bylo oploceno nedaleké kontejnerové 

hnízdo.  

V roce 2021 jsme spolupracovali na opravě mostu k Jílovci. Velkou změnou prošla budova bývalé moštárny, která 

v současné době slouží jako sklad obecní techniky. Po celý rok jsme se také připravovali na další investiční aktivity jako 

například na opravu fasády a střechy budovy obecního úřadu a základní školy.  

Velkou část roku všechny obce zaměstnávala nová odpadová legislativa. I my jsme se snažili nalézt takové řešení, které 

by bylo pro naši obec nejlepší a nejméně nákladné. Mnoho obcí se s problémy ohledně nového odpadového systému 

potýká doposud. Naše obec se v tomto roce zapojila také do projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení 

místních samospráv ČR“, prostřednictvím kterého získáme interaktivní digitální úřední desku. 

V letošním roce se zároveň podařilo zrekonstruovat obecní byt nad hasičárnou a prostřednictvím našich aktivních 

občanů byla také zmapována chybějící historie naší obce. Část si můžete přečíst v nové kronice, druhou část také 

v článcích ve zpravodaji nebo na internetových stránkách obce.  

V současné době jsou již dokončeny projekty na opravu obecního úřadu, úpravu nivelety fotbalového hřiště, 

výstavbu multifunkčního hřiště, na opravu posledního mostu na dolním konci, ale také na výstavbu nové čtvrti „U 

hřiště“. Vedle hřiště (na Kutějovým) tak vznikne 12 parcel pro výstavbu rodinných domů. Budou zde mimo jiné zřízeny 

přípojky elektřiny, vody, ale také veřejné osvětlení, kanalizace a komunikace. Rozjednaná je také realizace Z-Boxu 

společnosti Zásilkovna.  

Obec se podílela také na organizaci mnohých kulturních akcí jako například různá koncertní a divadelní vystoupení 

(Mikulášská nadílka, Opereta plná lásky, Vánoční koncerty v kostele), dále také na přípravách Dne obce, Kácení máje, 

Oslavy jubilantů, Vítání občánků, rozsvěcování vánočního stromu nebo na promítání letního kina aj.   

Ačkoliv se to nezdá, naše obec se za poslední čtyři roky posunula mílovými kroky kupředu. Přes všechny nástrahy, které 

toto čtyřleté období přineslo, si myslím, že se jedná o pozoruhodný výkon. Jménem celého zastupitelstva bych chtěl za 

veškerou aktivitu při realizaci těchto nejen investičních akcí poděkovat naší paní starostce Ing. Petře Vojkůvkové. Právě 

ona se dennodenně střetávala s nástrahy takto náročných aktivit. 

Zpracoval Michal Dresler 
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY 

 

Základní škola - konec školního roku 

Na konec školního roku se těší všechny děti. Prázdniny zalité sluncem a mnoho krásných zážitků  si letos děti obzvlášť 
zasloužily. Období covidu, který zbrzdil výuku a posléze vyrovnání se s rychlejším tempem učení, bylo vyčerpávající 
nejen pro děti, ale i rodiče a učitele.  

Poslední měsíc ve škole děti prožily ve volnějším tempu 
a nových poznání. Den dětí zahájil léto se vším všudy a 
na hřišti proběhly atletické závody ve třech disciplínách 
a dvou kategoriích. Nejlepší žáci byli odměněni 
čokoládovými medailemi a diplomem. Žáci 4. a 5. 
ročníku získali průkazy cyklisty na dopravním hřišti 
v Odrách. Obhájili své znalosti a praktické dovednosti 
z dopravní výchovy. Cílem pro příští školní rok však 
bude přihlášení do dopravní soutěže a změření znalostí 
se žáky jiných škol. Velkým zážitkem byl školní výlet. 
Cestovali jsme vlakem na česko-polské hranice do 
Chotěbuze. Zde je na místech původní osady z doby 
bronzové a posléze středověkém slovanském hradisku 
vybudovaný archeopark.   Děti se seznámily se životem a 
prací Slovanů a mohly tak získat představy a propojit je 
se získanými zkušenostmi, zvláště čtvrťáci a páťák, kteří 

se o této době učili. Velkým zážitkem byla i návštěva Rybího domu, kde si všichni 
užili zábavy při krmení ryb. V posledním týdnu proběhlo ve školní družině 
Kamínkobraní, které p. uč. Lenka Šimečková moc hezky připravila a děti prožily 
s rodiči moc hezké odpoledne.  Velké díky patří taky myslivcům panu Satrapovi a 
panu Macháčkovi, kteří pro děti připravili branný závod. Děti si zasoutěžily 
v neobvyklých disciplínách, kde si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, 
zatloukání hřebíků, hod granátem, lezení po laně a vázání uzlů. 

V předposledním dni pak přišli vyhodnotit a odměnit děti zástupci hasičů za 
výtvarnou a literární soutěž. Díky p. uč. Šimečkové se žáci umístili v okresní a 
krajské soutěži. V okresní literární soutěži se na 2. místě umístila Diana Pulková, na 
3. místě Dominika Vorlická, výtvarnou soutěž obhájila 1. místem Amely Vorel a 
postoupila do krajské soutěže a zde se umístila na 3. místě. 

Věřím, že nejen děti přes prázdniny načerpají mnoho sil a všichni se společně 
setkáme v novém školním roce. 

Mateřská škola Kujavy 

Prázdniny se přehouply za polovinu a neúprosně spěchají mílovými kroky k novému školnímu roku. 

Pojďme se krátce ohlédnout za koncem toho minulého závěru školního roku. Dne 25. června se konal „ Den obce 
Kujavy“, kde jsme s dětmi z mateřské školy vystoupili s hudebním představením „ Červená Karkulka“. Počasí nám přálo, 
lidé se také sešli v hojném počtu a nám nic nebránilo se do toho pustit. Děti se krásně zhostily svých rolí a od nás 
učitelek měly velkou pochvalu za odvahu a nadšení, s kterým do toho šly. Velký potlesk rovněž sklidily od všech diváků. 
Velké díky patří i rodičům dětí, že nenechali ostatní ve štychu a přivedli své ratolesti na vystoupení.  
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   JSDH KUJAVY 

Na konci června jsme se na zahradě školky slavnostně rozloučili s předškoláky, předali jim upomínkové předměty a 
šerpy. Malovalo se na obličeje, tvořilo se, sportovalo! Rodiče předškoláků donesli bohaté a výborné občerstvení, které 
pro tuto akci bylo milým zpříjemněním. 

Dětem přeji, ať si užijí ještě zbývající prázdniny a budeme se těšit na viděnou v září! 

 
Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ  

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Měsíční odvoz nádob v roce 2022

pátek   9.  9.2022 

pátek   7.10.2022 

pátek   4.11.2022 

pátek   2.12.2022 

pátek 30.12.2022

Svoz velkoobjemových kontejnerů v roce 2022 

15.10.2022 plocha u moštárny (u č.p. 21)    8.00 – 11.00 

 

 

 

28.5.20022 jsme na žádost velitele soutěže 

„Okresního kola v požárním sportu“ vyjeli do 

Nového Jičína doplňovat vodu při požárním 

útoku. 

16.7.2022 jsme vyjeli doplňovat vodu na 

soutěži v Jílovci.  

6.8.2022 jsme ve 22:25 hod vyjeli ke spadlému 

stromu přes cestu u bývalého JZD. 

Po výjezdu do Nového Jičína jsme zjistili, že 

nám na naši Tatře teče nádrž na vodu. Naštěstí 

to bylo na přístupném místě a pan Pospíšil tam 

dal „latu“ a zavařil to. Jiří děkujeme. 

Za JSDH Kujavy zpracoval Miroslav Mrázek – velitel JSDH 

 

TJ SOKOL KUJAVY, z.s. 

 
 

Vážení sportovní přátelé,  

naše děti se umístily v ročníku 2021 na předposledním místě v tabulce s 12 body. Bylo odehráno 18 zápasů s dvanácti 

prohrami, třemi remízami a třemi výhrami. Je vidět, že se malí sportovci stále zlepšují, jejich zapálení je obdivuhodné. 

Sezóna ročníku 2022 bude zahájena 26.8.2022 domácím zápasem proti soupeři ze Spálova v 17:00. Během léta jsme 

úspěšně zvládli Den obce a Nohejbalový turnaj. 

Dne 3.9.2022 pojedeme s dětmi na jednodenní výlet na Pustevny do Beskyd.  
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Rozpis utkání podzimní části "Mladších žáků okresní přebor skupiny B" 

Datum a čas Domácí Hosté Hřiště 

26.08.2022 17:00  Pá Kujavy Spálov Kujavy 

09.09.2022 17:00  Pá Kujavy Vražné Kujavy 

18.09.2022 13:00  Ne Starý Jičín Kujavy Starý Jičín 

23.09.2022 17:00  Pá Suchdol Kujavy Suchdol 

28.09.2022 17:00 St Žilina Kujavy Žilina 

30.09.2022 17:00  Pá Kujavy Kunín Kujavy 

14.10.2022 16:30  Pá Kujavy Bílovec Kujavy 

20.10.2022 16:30  Čt Bernartice Kujavy Bernartice n. O. 
 

Všem příznivcům děkujeme za podporu. 

Za TJ Sokol Kujavy, z. s. 
Gebauer Oldřich, ml. 

   

 

SENIOR KLUB KUJAVY 
 

V červnu uspořádal náš spolek Senior klub Kujavy zájezd jak pro své členy, tak i občany Kujav. Zájezd nám trochu 
zkomplikovaly opravy silnic, hlavně mostů, takže cesta se protáhla, ale i neschopný personál restaurace, kde jsme měli 
objednaný oběd. Nakonec jsme vše stihli, a to hlavně zásluhou slečny Lucie Pribulové, skutečně perfektní řidičky 
autobusu. Ta nás už jednou vezla v r. 2021 a i tehdy její řidičské umění bylo po zásluze oceněno závěrečným potleskem.  
Program zájezdu jsme zahájili prohlídkou muzea se sbírkou dětských kočárků v obci Plinkout – od prvních kočárků 
zhotovovaných kováři a košíkáři, přes nám známé kočárky padesátých, šedesátých, ale i sedmdesátých a osmdesátých 
let minulého století, až po unikát – kočárek, ve kterém se nikdy nevozilo žádné dítě. Byl zhotoven na zakázku jako 
přesná replika kočárku, který používá královská rodina v Anglii, a který známe i z fotek rodiny Charlese a Diany i 
naposled Kate a Williama a jejich dětí. Ovšem přítomné pány určitě víc zaujala auta – veteráni, která sbírá zeť paní 
majitelky muzea. Poté jsme jeli do Uničova, kde z časových důvodů část účastníků už šla přímo do restaurace na oběd 
a část si prohlédla zajímavé muzeum městského vězeňství, Šatlavu. Po obědě, kterého jsme se přece jen po nakonec i 
velmi ostré urgenci dočkali, jsme konečně zamířili do Velké Bystřice do pivovaru TVARG. Myslím, že všechny zaujala 
prohlídka prostor výrobny tvarůžků s poučnou přednáškou pana technologa, ale hlavně prohlídka pivovaru s výkladem 
o historii i současnosti vaření piva ve Velké Bystřici a samozřejmě s degustací různých druhů piv. Následné posezení na 
zahrádce pivovarské restaurace s konzumací piva a různě upravených tvarůžků byla příjemným zakončením jinak 
hektického dne. 
Závěrem svého příspěvku bych chtěla všechny pozvat na akci připravovanou ve spolupráci s Obcí Kujavy – I. kujavské 
štrůdlobraní s posezením u cimbálu. Jen připomínám, že akce se koná v sobotu 17. září od 16:00 v sále kulturního 
domu. Zveme všechny občany a zároveň se těšíme na ukázky různých štrůdlů podle rodinných receptů a zvyklostí. 
Takže štrůdl a dobrou náladu s sebou. 
 

Danuše Glacová, předsedkyně spolku Senior klub Kujavy 

 

 

STAROBYLÁ PODZEMÍ  
 

 
Zdravím Vás, dnes se maličko vrátíme do oblasti pohádek a pověstí. Každý hrad, kopec i město jsou velmi často 
opředeny pověstmi tradovanými mezi lidmi ústně nebo písemně, avšak velmi často bez historických důkazů. O to více 
jsou myticky zajímavější. 
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Při zjišťování historických zajímavostí našeho kraje jsem se několikrát setkal s tvrzením, že bývalé strážní hrady jako 
jsou Hukvaldy, Štramberk, Starý Jičín či Helfštýn byly propojeny podzemními kamennými chodbami, někde tak 
prostornými, že zde projel i muž na koni… 
Pod městy byly běžně zbudované sklepní prostory pro uchování potravin, často také místnosti s ledovými cihlami 
nalámanými v zimních měsících v potoce, které ochlazovaly potraviny, pivo a víno po dlouhé měsíce až do pozdního 
léta. 
Na tyto prostory byly napojené podzemní chodby, které sloužily obyvatelstvu k opuštění města v době válek a požárů, 
ale také k přísunu vojska a k černému obchodu.  
Jedna z pověstí tvrdí, že fulnecký zámek (hrad) byl jednou chodbou propojen se zámkem (hradem) v Odrách, druhá 
větev vedla na hrad Starý Jičín a další ze starojického hradu na Štramberk. Dnes již zemřelý svědek tvrdil, že navštívil 
s loučemi chodbu ústící při jedné kapli hřbitova sv. Rocha a vedoucí pod náměstím až do sklepení kostela s. Trojice. 
Druhá větev vedla na fulnecký zámek. Znalec fulnecké historie ing. Josef Pavlíček toto vyloučil s tím, že ve sklepení 
kostela několikrát byl a i loňská oprava kostela nic podobného neprokázala. 
Také se mezi lidmi povídalo o chodbě z kujavské fary na fulnecký zámek. Vyúsťovala pod Jelením kopcem a znovu se 
v prostoru silnice Stachovice-Fulnek zanořovala do podzemí. 
Jako školáci jsme zkoušeli chodbu prozkoumat, ale z větší části byla po pár metrech zavalena zeminou a propadlým 
stropem… 
Po nastěhování do Kujav moje vzpomínka znovu ožila. Proslýchalo se, že chodba začínala z dřevěné šopy v místě bývalé 
fary…ale nikdo mi to nebyl schopen potvrdit, ani p. Pelešová, která na faře mnoho let bydlela. 
Až jednou jsem seděl s kamarádem Jarkem Mrázkem u skleničky vína a hovořili jsme o všem možném, až došlo i na 
pověst o starobylé chodbě. 
„Ale já jsem v té chodbě coby malý kluk byl“ najednou vykřiknul můj kamarád. „To jsem 
chodil tak do první nebo druhé třídy. Udělali jsme si smolné louče a do chodby jsme asi 
tak 50 m vstoupili. Potom jsme se ale báli, že se tam můžeme udusit a vrátili jsme se. 
Pamatuji si, že ze stropu tam visely 20-30cm krápníky, jako v nějaké jeskyni. Některé 
jsme si odlomili, byly duté. Do chodby se šlo z dřevěné šopy, která tam už dnes není a 
asi vše bylo zavezeno a zplanýrováno…“ 

Teď jsem již neváhal a oslovil současného 
majitele fary, zda nemá nějaké nové 
informace. Odvětil, že sklepení zasypáno 
nebylo, že je používá na uskladnění ovoce, 
zeleniny a brambor. O chodbě nic nevěděl, ale 
dal souhlas, že sklep spolu prozkoumáme.  
Celé podzemí sestává ze dvou poměrně prostorných sklepních místností. 
Podlaha sklepa je hliněná a od kapající vody jsou zde časté důlky. V jednom 
z výklenků byly nalezeny nějaké střepy z kameniny a skla, ale zřejmě z novější 
doby. Zhruba v pravém úhlu vedlo další 
kamenné schodiště do podzemí druhého 

sklepa. Zadní část sklepa byla přepažená stěnou 
z lomového kamene, který barvou napovídal, že je 
mladšího data a klidně mohl být použit k zazdění uváděné 
starobylé chodby. 
V této části byla hromada hlíny, zřejmě od pokusného 
kopání a část od sesypu ze stropu. Další průzkum by byl 
určitě lákavý, ale vzhledem ke stáří a technickém stavu 
sklepení by byl značně nebezpečný. Myslím, že i tak 
návštěva byla vzrušující. Nakonec nás čekal i malý bonus. 
V pravé části sklepení zůstalo několik krápníčků, sice jen 
asi  10cm délky, ale i tak úžasný objev.  
Tak příště zase něco o starém a novém kostele, staré a 
nové faře v Kujavách.  

 

Napsal: ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48 
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