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Vážení občané, 
 
letos zažíváme zimu, jakou už dlouho nepamatujeme. 
Sníh vydržel více než dva dny a děti si ho mohly 
dostatečně užít. Jen je škoda, že takové počasí nebylo 
na Vánoce. Trochu nepříjemné byly mrazy, které 
dosahovaly k -20 C�, ale na druhou stranu aspoň 
vymrznou škůdci a různé nemoci. I proto jsme byli 
rádi, že jsme koncem roku koupili nový traktor, 
protože stávající traktorek (sekačka) už ztrácel výkon 
a tolik sněhu by už neutáhl. K novému traktoru jsme 
zakoupili nejen radlici, ale i vlečku, mulčovač a 
sekačku. K traktoru je možno dokoupit i řadu dalších 
příslušenství a tak po zkušenostech z letošní zimy 
zvažujeme zakoupení sypače. Problém je se 
skladováním, ale ten by se měl vyřešit po opravě 
„moštárny“, na kterou jsme v loňském roce získali 
povolení. V lednu a únoru proběhlo výběrové řízení a 
zastupitelstvo bude v březnu schvalovat smlouvu o 
dílo s vítěznou firmou. Do výběrového řízení se 
přihlásily tři firmy, a ačkoli jsme oslovili i místní 
firmu, tak se do výběrového řízení nepřihlásila.  

Oprava „moštárny“ není jedinou plánovanou akcí na 
letošní rok. Další akcí, která nám zůstala z loňského 
roku je demolice mostu u č.p. 58 a úprava nivelety 
fotbalového hřiště (pokud se nám podaří dořešit 
uložení přebývající zeminy). V loňském roce se nám 
podařilo vykoupit pozemek a můžeme začít 
zpracovávat projekt na opravu mostu u č.p. 49. Dále 
bychom chtěli opravit část chodníku, který je na 
obecním pozemku, zpracovat projekt na opravu 
fasády a střechy budovy Obecního úřadu a zasíťování 
pozemků u hřiště. Na tyto akce jsme vyčlenili 4,6 
mil. Kč.  

K těmto plánovaným akcím musíme přidat ještě i 
opravu schodiště u hřbitova, protože ke konci roku 
došlo vlivem větru ke zlomení stromu kolem tohoto 
schodiště a z důvodu ohrožení bezpečnosti osob byli 
povoláni hasiči. Dorazila jednotka z Bílovce a Kujav 
a protože strom byl velmi vysoký a při kácení hrozil  

 

pád na komunikaci, byla povolána také jednotka z 
Fulneku, která má k dispozici výsuvný žebřík. Strom 
se podařilo skácet, ale část schodiště a zábradlí byly 
poškozeny. Nyní je schodiště nepřístupné a budeme 
se snažit ho zpřístupnit co nejdříve.  

Díky společnosti Grand pojišťovna, kterou zastupuje 
Jaromír Mrázek, byla uzavřena nová smlouva na 
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění 
traktoru i členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů. 
Nové pojistné smlouvy mají mnoho výhod. Nejen že 
je pojištěno širší spektrum majetku, ale získali jsme i 
mnohem lepší pojistné částky.   

Také bych chtěla poděkovat třem dárcům. Koncem 
loňského roku darovala firma Zemědělská zkušební 
stanice Kujavy 10 tis. Kč na podporu dětí, v letošním 
roce daroval pan Jerry Savrda Newman 4 tis. Kč na 
provoz obecního úřadu a MUDr Šlosarová pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů.  

Vláda zrušila omezení provozu obecního úřadu a ten 
je nyní otevřen v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a 
od 13 do 17 hodin. Do konce února ale platilo 
opatření spočívající v zahájení omezeného provozu 
vyplývající z nouzového stavu, spočívající v omezení 
práce a státní služby zejména na ty agendy, které je 
nutné vykonávat za účelem chodu veřejné správy v 
nezbytně nutném rozsahu, a omezení osobního 
kontaktu a upřednostnění písemného, elektronického 
a telefonického kontaktu. Co bude dál, zatím nevíme. 
Na základě tohoto opatření prosíme občany, aby 
sledovali přijatá opatření a zvážili osobní návštěvu 
obecního úřadu. Úřední hodiny slouží pro vyřízení 
neodkladných záležitostí. Pokud je návštěva úřadu 
nezbytná, doporučujeme se dopředu telefonicky 
objednat. Poplatky doporučujeme hradit 
bezhotovostně. Variabilní symbol Vám rádi sdělíme. 
Moc děkujeme za dodržování platných opatření.   

Petra Vojkůvková – starostka obce 

Z 
 

pravodaj obce 

Kujavy 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2020 – 2/2021 
 
V listopadu jsme před obecním úřadem postavili vánoční strom, ačkoli jsme věděli, že veřejné 
rozsvícení nebude. Chtěli jsme alespoň trochu navodit vánoční atmosféru a na 1. adventní neděli jsme 
ho rozsvítili.  
Oslavy jubilantů se sice nekonaly, přesto jsme jubilantům nechali udělat dárkové balíčky a ty jsme jim 
rozvezli domů. Bez podání ruky jsem jubilantům popřála a připadalo mi to takové strohé a neosobní. 
Bohužel se ale nedalo nic dělat a snad ten zlý sen brzy skončí.   
Poslední zastupitelstvo roku 2021 bylo zaměřeno na plánování na další období. Rozpočet na rok 2021 
byl schválen s příjmy 8 711 700 Kč a výdaji 12 471 500 Kč. Rozdíl bude financován z přebytku 
minulých let. Zároveň byl schválen i rozpočet ZŠ a MŠ Kujavy. Po skoro roční práci byl schválen 
Program rozvoje obce na roky 2021 – 2027. Bohužel jsme ho z větší části tvořili zastupitelé, protože se 
k němu nevyjádřil žádný občan, spolek ani podnikatel. Dotazníky vyplnili pouze jeden spolek a 28 
občanů (5 % z celkového počtu občanů). Do dokumentu byly zapracovány pouze návrhy, které je obec 
schopna ovlivnit a vzhledem ke svým možnostem zrealizovat. Výčitky vůči činnosti osob podílejících 
se na chodu obce v programu uvedeny nejsou, protože takové záležitosti se mají řešit přímo. Papír 
snese všechno, ale říct to daným lidem veřejně už tak snadné není. Už několikrát jsem nabízela, že si 
danou práci může zkusit každý. A tím myslím každou práci na obci, ne pouze tu moji. Z důvodu 
schválení programu jsme museli schválit i nový střednědobý výhled rozpočtu obce i školy. Spolkům 
jsme schválili dotace a dary na rok 2021 a snad se jim podaří zrealizovat jimi naplánované akce. 
Obecně závaznou vyhláškou jsme navýšili poplatek za odpad na částku 600,- Kč/os./rok. K tomuto 
kroku nás donutily navyšující se poplatky svozové firmy a také nová odpadová legislativa. Blíže se 
odpadům budu věnovat v článku o odpadech. Výpis projednávaných bodů je zveřejněn na webových 
stránkách obce. 
V prosinci byla na shromáždění delegátů dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 schválena likvidace 
tohoto svazku, protože se nenašli starostové, kteří by vykonávali potřebné funkce. Je to tím, že oproti 
slibům administrativa přibývá a málokdo má čas dělat něco navíc. 
Pracovníci krajského úřadu provedli na začátku ledna distančním způsobem kontrolu zaměřenou na 
Registr územní identifikace adres a nemovitostí. Při výkonu této agendy musíme odstraňovat 
nesrovnalosti, které vyplynou z kontrol, které tento registr provádí. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky.  
Pandemií byla poznamenaná i Tříkrálová sbírka, která se v letošním roce nesměla provádět pochůzkou 
dům od domu. Lidé se mohli vybrat a poslat peníze přímo na účet Charity nebo vhodit peníze do 
zapečetěné pokladničky, která byla umístěna před Obecním sálem třetí sobotu v lednu. Překvapilo nás, 
že za těch pár hodin se vybralo 16 070 Kč. Je to sice méně než v předchozích letech, ale vzhledem k 
situaci je částka pěkná.  
V únoru navštívil naši obec pan Pavelek – redaktor Novojičínského deníku. Popovídal si s Ing. 
Heryánem, paní ředitelkou Mgr. Bc. Martinkovou i se mnou a nafotil k tomu nějaké fotky. Cílem 
návštěvy bylo představit naši obec čtenářům deníku, ale zatím nebylo známo, kdy bude článek 
zveřejněn.  
V únoru se také konalo jednání ve věci rozhlasu, jelikož nám občané nahlásili několik poruch. Poruchy 
jsme hlásili několikrát, ale firma pořád slibovala, ale nic se nedělo. Problém byl v tom, že už nám 
skončila záruka a nyní všechny opravy budeme hradit z našich peněz. Aby byly náklady za servisy co 
nejnižší, nabídla nám firma servisní smlouvu, ve které nám garantují 20 % slevu na materiál a servisní 
práce. 
Výhodou období pandemie je široké spektrum kurzů, které můžeme absolvovat a získávat nové 
informace. Členstvím obce ve Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv jsme mimo jiné 
získali možnost absolvovat tyto kurzy zdarma. Navíc to šetří i čas, který ušetříme tím, že nikde 
nemusíme dojíždět. Takže i v době pandemie můžeme najít nejen to proti, ale dá se najít i nějaké pro 
                                                                                                                Zpracovala Petra Vojkůvková 
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY 

 

Základní škola 

I malá škola dokáže velké věci 

Nízký počet žáků, individuální přístup ke každému, anglický jazyk od 1. ročníku, projektová výuka, spojení 
ročníků, inovativní metody ve vzdělávání. Mnozí by si mohli myslet, že popisuji soukromou školu někde ve 
městě. A máte pravdu. Jsou to opravdu informace o jedné nejmenované soukromé základní škole v Praze.  

A co má tato škola společného s naší vesnickou malotřídkou? Věřte, že skoro všechno. Všechny tyto možnosti 
nabízí také naše kujavská škola. 

Bývaly doby, kdy všichni žáci dané obce/města chodili automaticky do nejbližší spádové školy. Tato doba už 
ale pomalu končí. Čím dál tím více rodičů si školu vybírá. Mnozí jsou ochotni vozit své děti i několik desítek 
kilometrů do školy. Snažíme se, abychom i my byli tou školou, která bude mezi rodiči vyhledávaná.  

I proto jsme se rozhodly učit inovativními moderními metodami jako např. zavést výuku matematiky metodou 
pana profesora Milana Hejného. Mnozí z vás už možná pojem „Hejného matematika“ slyšeli. Jedná se o 
netradiční způsob výuky matematiky. Dává větší důraz na rozvoj logického uvažování, rozvíjí schopnosti 
argumentace a radost z objevování. Matematika není jen o drilu. Nevěříte? Zeptejte se našich prvňáčků a 
druháčků. Matematika je pro ně radost a zábava. 

Chtěli byste vidět, jak taková matematika vypadá? Můžete se přijít podívat přímo do hodiny. Rádi Vás uvítáme. 
Stačí zavolat nebo napsat e-mail na skola@zskujavy.cz a domluvíme si termín. Často k nám chodí studenti 
vysokých škol pedagogických na náslechy do hodin. Žáci jsou na návštěvy v hodinách zvyklí a jejich práci to 
nijak neovlivňuje. Budeme jen rádi, když Vás budeme moci v naší škole přivítat.  

 Lucie Slívová, Pavlína Tvardková 

Základní škola v době koronavirové 

Žádný tělocvik, hudební výchova bez zpěvu a celý den v rouškách. Tak vypadá výuka prvňáčků a druháčku. I 
tak patří k těm šťastnějším. K těm, kteří mohou být ve škole, nemusí sedět několik hodin denně u počítače, jsou 
v kolektivu svých vrstevníků a v rámci možností se učí „normálně“. To bohužel nemohou říct starší žáci. 
Třeťáci, čtvrťáci a páťáci jsou od začátku ledna opět doma a každý den dopoledne mají online výuku. Je to 
náročné pro všechny. Žáci, rodiče i učitelé jsou už unavení, návrat do běžného rytmu školy je stále v 
nedohlednu. 

Ale vždy je třeba si na všem najít i kapku toho pozitivního. Starší žáci se zlepšili v technických dovednostech a 
v samostatnosti. Dokáží používat internet ke hledání informací, potřebných ke studiu a jsou mnohem více 
zodpovědní za své vzdělání. Je jen na nich, jak si rozvrhnou práci a zda úkoly splní ihned po online výuce, nebo 

si vše nechají na víkend. Mladší žáci 
teď zase mohou mnohem častěji 
využívat interaktivní tabuli, která je ve 
třídě starších žáků.  

Jsme rádi, že alespoň během doby 
adventní mohli být všichni žáci ve 
škole. Užili jsme si tak krásný 
předvánoční čas. Školou nám zářil 
vánoční stromeček a světýlka, navštívil 
nás i Mikuláš s čertem a andělem a užili 
jsme si i společnou vánoční besídku.  
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Začátkem školního roku jsme vyzkoušeli možnosti naší školní 
kuchyňky a pekli jsme pizzu.  Žáci byli tak nadšeni, že jsme se 
rozhodli tyto aktivity zavádět do výuky častěji. Od té doby jsme 
se už naučili péct muffiny, bábovku a dělat nepečené kokosové 
kuličky. Žáci se přesvědčili, že znalosti českého jazyka, 
matematiky, převodu jednotek, zlomků a jiných dovednosti 
potřebují v běžném životě. Během projektu Učíme se pro život si 
veškeré dovednosti zkoušejí v praxi a navíc si na nich společně 
pochutnají.   

                   Lucie Slívová, třídní učitelka 1. a 2. ročníku 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 7. dubna 
2021 od 15,00 – 17,00 v budově základní školy.  
Sledujte prosím webové stránky školy www.zskujavy.cz, kde vás budeme informovat o možných změnách v 
konání zápisu v souvislosti s epidemiologickou situací a kde naleznete během března formuláře a seznam 
dokladů k zápisu. Veškeré informace vám také poskytne Lenka Martinková, ředitelka ZŠ a MŠ Kujavy, osobně 
po telefonické nebo emailové domluvě.     
                                                 

Děti šijí roušky  
(zprávička ze školní družiny)  

V hodinách pracovní výchovy se děti učily zacházet s jehlou. 
Nejprve vyšívaly na papíře a v další hodině si už vyzkoušely 
šití. Dětem se šití zalíbilo a vznikl nápad, že si v družině ušije 
každý svou roušku. Na fotkách se můžete přesvědčit, jak jsou 
děti šikovné. 
Děkujeme rodičům za látky na roušky. 
Jelikož situace s coronavirem nedovoluje vstupovat rodičům do 
školy, máme na internetových stránkách školy nástěnku VV a 
PČ. Každý se může podívat, že i v malém počtu dětí neleníme a 
neustále něco nového tvoříme, najdete na www.zskujavy.cz. 

              Lenka Šimečková, vychovatelka ŠD 

Mateřská škola Kujavy 

 „jednotřídní školka rodinného typu“ 

- inovativní metody a formy práce 
- do běžné výuky zařazujeme:  

o prvky Montessori pedagogiky 
o logické hry 
o polytechnické aktivity 
o rozšířenou environmentální výuku – pěstování vlastní zeleniny a bylinek 

- úzká spolupráce MŠ a ZŠ – návaznost při přechodu do 1. třídy 
- pravidelné zapojování do projektů a soutěží 
- partnerský přístup v komunikaci s rodiči 
- snaha využívat všech výhod, které vesnická MŠ nabízí 

o děti mají blízký vztah ke zvířatům, přírodě 
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o přirozeným způsobem v dětech podporujeme kladný vztah k ochraně krajiny a životního 
prostředí 

- spolupráce s odbornými pracovišti 
- podpora kamarádských vztahů dětí i mimo MŠ pořádáním společných volnočasových akcí 

Pravidelně pořádané akce:  
Narozeninové dny, Svatomartinská jízda, Drakiáda, Maškarní ples, Dýňové slavnosti, Mikuláš v MŠ, 
Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoce v MŠ 

Účastníme se obecních akcí:  
Dny obce, Kácení máje 

 Jana Dubcová – vedoucí učitelka, Karin Rozsypalová – učitelka,  
 Jarmila Pavlištíková – asistentka pedagoga, Tereza Kleinová – školnice 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 proběhne 
ve čtvrtek 6. května 2021 od 8,00 – 12,00 a 14,00 – 16,00 v budově mateřské školy.  

Sledujte prosím webové stránky školy www.zskujavy.cz, kde vás budeme informovat o možných 
změnách v souvislosti s epidemiologickou situací a kde naleznete během dubna přehled formulářů a 
dokumentů k zápisu. Veškeré informace vám také poskytne Lenka Martinková, ředitelka ZŠ a MŠ 
Kujavy, osobně po telefonické nebo emailové domluvě, popř. vedoucí učitelka Jana Dubcová.  

 

 

MÍSTNÍ POPLATKY 

Poplatek za odpad 

Poplatek za odpad je pro rok 2021 stanoven ve výši 600,- Kč/os./rok. Splatnost tohoto poplatku je do 31.5.2021. 
Upřednostňujeme úhradu tohoto poplatku bezhotovostní formou 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. V hotovosti na obecním úřadě lze poplatek uhradit v době úředních hodin. 
 

Poplatek za psa 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 100 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 150 Kč. Pro osoby nad 65 
let je poplatek ve výši 50 Kč za jednoho psa a za druhého a dalšího psa 75 Kč. I u tohoto poplatku 
upřednostňujeme úhradu bezhotovostní formou na účet č. 9388020227/0100. Variabilní symbol Vám rádi 
sdělíme. V hotovosti lze poplatek uhradit v době úředních hodin.  
 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Velkoobjemové kontejnery 

Termíny svozů velkoobjemových kontejnerů jsou stanoveny na sobotu 15.5.2021 v době od 12 do 15 
hodin a na sobotu 30.10.2021 v době od 8 do 11 hodin. Snad nebudou tyto svozy zrušeny. 
V případě změn vás budeme informovat. 
   



6 

 

Měsíční odvoz nádob v roce 2021 

pátek 26.3.2021 
pátek 23.4.2021 
pátek 21.5.2021 

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

 
Navýšení poplatků za svoz odpadů 

Jak jsem již informovala, museli jsme z důvodu navýšení cen svozovou firmou navýšit místní poplatek 
za odpad. Ceny byly navýšeny u komunálního odpadu o 5 %. V roce 2020 doplácela obec na svoz 
odpadů 150 tis. Kč. Zvýšení cen za svoz ale nebylo jediným důvodem. Druhým důvodem je změna 
legislativy odpadového hospodářství, která je z větší části platná již od 1.1.2021, i když na přechod 
k novým povinnostem není nikdo připraven. Prováděcí vyhlášky jsou vydávány postupně a zatím 
situaci spíše monitorujeme. Nejdůležitějším úkolem, který můžeme ovlivnit my všichni, je co nejvíce 
třídit a všímat si, aby do našich kontejnerů neházeli odpad cizí lidí. Abychom mohli čerpat nižší sazbu 
za ukládání odpadu ve výši 500,- Kč/t, musíme na skládku uložit méně než 200 kg/obyv. (do tohoto 
množství se započítává zejména směsný komunální odpad a objemný odpad). V případě, že toto 
množství přesáhneme, bude poplatek za uložení odpadu 800,- Kč/t. V příštím roce se množství uložené 
za nižší poplatek snižuje na 190 kg/obyv. 
Jen pro zajímavost uvedu, že v roce 2018 bylo uloženo na skládku 191 kg/obyv., v roce 2019 - 214 
kg/obyv. a v roce 2020 - 191 kg/obyv. V roce 2020 bylo nižší množství ovlivněno zrušením svozu 
objemného odpadu. 
Odpady budeme řešit celý rok, protože bude potřeba změnit smlouvu se svozovou společností, obecně 
závazné vyhlášky a také způsob úhrady poplatků. O všech změnách budete informováni.  
 

 
OKÉNKO DO NAŠÍ KNIHOVNY 

 
V naší knihovně je celkem 1 152 svazků knih, které jsou majetkem obce. Na nákup knihovního fondu v roce 
2020 vynaložila obec 16 550 Kč, jednalo se o 77 knih, z toho bylo 63 svazků krásné literatury pro dospělé a 
16 svazků pro děti. Kromě knih, které jsou majetkem obce, jsou naší knihovně poskytované výměnné fondy 
RKF - to jsou úplně nové knihy, které jsou k dispozici v naší knihovně po dobu 1,5 roku.  

Pro zajímavost - pro naši knihovnu bylo od roku 2002 do května roku 2020 vytvořeno 102 výměnných 
souborů s celkovým počtem 2 608 knih v hodnotě 602 107 Kč. 

Přestože máme v naší „malé“ knihovně krásné knihy pro dospělé i mládež, 
návštěvnost je mizerná. Půjčovné na celý rok je pro dospělé 50 Kč a pro děti 
30 Kč, což je oproti skutečné ceně knih částka malá. Pro zajímavost uvádím, 
že při pasování prvňáčků v roce 2019, které se konalo v naší knihovně, dostal 
každý prvňák zaplacenou poukázku na půjčení knih, nepřišel do dnes žádný z 
nich! To je smutné! 

A na závěr něco málo ze statistiky. V loňském roce, který byl poznamenán 
„COVIDEM“ a který ovlivnil provoz knihovny a tudíž i návštěvnost, jsme 
zaznamenali za celý rok 93 návštěvníků s výpůjčkou 253 knih. Registrováno 
bylo 7 dospělých a 3 děti. 

Přijďte posílit řady stávajících čtenářů! 

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Drahomíra Lyčková 
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SENIOR KLUB KUJAVY 
 
Dnes bych chtěla oslovit hlavně členy našeho spolku, spolku Senior klub Kujavy.  
Máme za sebou rok 2020, rok, jehož nejcharakterističtějším slovem se stalo slovo korona ve všech jeho 
podobách. Rok, na který bychom většinou chtěli zapomenout. Bohužel, zatímní vývoj roku 2021 moc nadějí 
ke zlepšení nedává. Snad budeme příjemně překvapeni. 
V roce 2020 jsme museli zrušit většinu plánovaných akcí – uskutečnil se jen zájezd na Floru Olomouc. 
Situace se dotkla rovněž práce rady spolku.  Z plánovaných deseti schůzí rady se uskutečnilo jen sedm, z 
toho jedna mimořádná kvůli úmrtí členky rady paní Kostelníkové. Rada spolku byla doplněna paní Miladou 
Tvardkovou. Kontakty členů rady se uskutečňovaly prostřednictvím emailů a mobilních telefonů, takže se 
vyřizovaly jen nejnutnější záležitosti. 
Jako každý rok jsme i loni podali žádost Obci  Kujavy o poskytnutí dotace na plánovanou činnost spolku na 
rok 2021. A jsme velice rádi, že naší žádosti bylo vyhověno, přesto, že víme, že i obce a hlavně jejich 
financování bylo neustále zpřísňujícími se opatřeními vlády zasaženo. Za to patří naší obci velké 
poděkování, protože bez této finanční pomoci bychom nemohli uspořádat žádnou akci. A protože v loňském 
roce jsme uskutečnili jen zájezd, část dotace na rok 2020 jsme obci vraceli. 
Pokud jde o plán akcí na rok 2021, byli bychom rádi, kdyby se podařil jeden zájezd a alespoň jedno 
divadelní představení.  
Stejně jako jiné roky budeme pamatovat na naše jubilanty a k jejich životnímu jubileu jim předáme drobný 
dárek v podobě dárkového balíčku. Vzhledem k panující situaci jsme byli nuceni změnit způsob předávání 
dárků a gratulací. Takže každý jubilant obdrží dárek, který mu předá člen rady, ale bude to tzv. mezi dveřmi. 
Bohužel, obavy z přenosu nákazy při dlouhodobějším osobním styku jsou opodstatněné a nechceme tomuto 
riziku vystavovat jak samotné oslavence, tak i členy rady. Jen pro upřesnění dodávám, že dárky obdrží každý 
člen spolku, který dovrší kulaté či půlkulaté výročí a od 80. let už každý rok.  
Stejně tak máme v plánu obdarovávat drobným ovocným balíčkem dlouhodobě nemocné členy.  
A také bych chtěla připomenout členům, že necháváme každý měsíc zahrát v Českém rozhlase Ostrava 
členům, kteří v daném měsíci slaví narozeniny. Přání je vysíláno každý poslední pátek v měsíci. 
V letošním roce by se měla uskutečnit členská výroční schůze. Plánovali jsme ji na 12.3., ale jak to vypadá v 
tuto dobu nebude možno pořádat hromadné akce. Podle vývoje situace bychom členskou schůzi svolali na 
konec jara nebo počátek podzimu. Rada spolku zvažovala i změnu, a to tak, že body, které je nutné na 
členské schůzi projednat – změna ve složení rady spolku a další, bychom nechali odsouhlasit tak, že by 
členové rady obešli členy a nechali je svým podpisem potvrdit provedené změny. Ale následně jsme tento 
způsob zavrhli s tím, že obcházením členů spolku bychom vystavili jak členy rady, ale i navštívené členy 
riziku přenosu nákazy.  
Věřím, že tato podivná doba už zanedlouho skončí a my budeme moci zase žít, setkávat se a na tuto dobu už 
jen vzpomínat.  
Závěrem mi dovolte vzpomenout členy našeho spolku, kteří nás v uplynulém roce 2020 opustili. Byli to paní 
Zdeňka Kostelníková, pan Vilém Demel a pan Václav Bača. Prosím, věnujte jim vzpomínku.  
 

Danuše Glacová, předseda Senior klub Kujavy 
 
 
 

P. ANTONÍN DOMINIK 
 
(z archivních dokumentů sestavil Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č.48) 

Starší občané si jistě vzpomenou na zdejšího faráře Antonína Dominika. Jeho stopy jsou dodnes patrné na 
vizáži kostelů v Kujavách a Hladkých Životicích, kde také na faře bydlel. 
Za krátkého působení tento kněz svou podnikavostí a schopností rychle zajistit projekty a sehnal firmu, 
včetně dobrovolníků z řad občanů, dokázal zajistit venkovní opravy, jakož i vnitřní výmalbu kostelů v 
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Hladkých Životicích a Kujavách., jak je patrné dodnes. V Pustějově 
působil jen jeden rok, ale i tam nechal aspoň částečně opravit kostelní 
varhany poškozené válkou. 
Pater Antonín Dominik se narodil 25. června 1914 v jihomoravské vsi 
Ostrožská Lhota. Jeho otec Tomáš Dominik padl hned v prvních dnech 
1. světové války. O malého Antonína se starala matka Kateřina a 
pomáhali její bratři Antonín a Josef Šuránkovi. S jejich pomocí Antonín 
mohl navštěvovat gymnázium v Hlučíně a později teologii v Olomouci. 
Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 5. července 1940  
1. srpna nastupuje, jako farář ke kostelu v Bouzově. Po čtyřech letech 
však odchází do Bohuslavic u 
Konice a potom je často 
přemísťován, až 1. srpna 1959 
zakotví na 3 roky na faře v 
Hladkých Životicích se službou 
v Kujavách a poslední rok i v 

Pustějově.  
Pater Antonín Dominik byl dynamické, ale také velmi citlivé a 
chápající povahy. Brzy se stal velmi oblíbeným mezi věřícími i 
nevěřícími občany. Jeho životním posláním jej provázela jeho 
maminka. Droboučká usměvavá postavička, která se mu starala o domácnost. 

U tehdejší vládnoucí garnitury pochopitelně oblíben nebyl a tak byl 
často na příkaz úřadů přemísťován. Za přečtení zakázaného Pastýřského 
listu byl žalářován, ale naštěstí jen krátce. Zachránila jej amnestie. 
Farnost Hladké Životice opustil 14. října 1962 a byl umístěn do obce 
Liptáň v Jeseníkách. 
Využil určitého 
politického 
uvolnění a 
pořádal na 
místní faře 
duchovní cvičení 
(exercicie) pro 
mládež. Sám 
jsem se dvakrát 
této akce 
zúčastnil a bylo 
to moc fajn. 
Otevřeně se tam 
za pomocí lektorů z řad Saleziánů probíraly všechny oblasti lidského 

života, především ty, které zajímaly mladého člověka. Tato 
setkání byla několikadenní a mohl se jich zúčastnit každý, bez 
rozdílu, zda je věřící, či ne. Tehdy se při závěrečné mši zpívala 
hymna a já jsem si poprvé uvědomil morální silu, jakou tato 
píseň má.  
V roce 1994 se kněz Antonín Dominik vrací po mnohaleté 
duchovní práci do rodné Ostrožské Lhoty. Ač je mu již 80 let, 
slouží mše nejen v rodné obci, ale i na kopečku nad obci v 
kostele u sv. Antonínka. Ve svých 90. letech 25. listopadu 2004 
umírá. Je pochován na hřbitově v Ostrožské Lhotě. Věnujme mu 
malou vzpomínku. Zaslouží si to. 
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KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ 
 
Rok 2020 nás všechny naučil mnohé. Ukázal nám, jak těžký život může být, jak těžké je respektovat 
všemožná vládní nařízení a jak těžké je nestýkat se se svou vlastní rodinou. Tyto nevlídné časy se každý 
snaží překonat po svém. Někdo dokáže být stále optimistický, někdo naopak takovou sílu v sobě nemá. Snad 
každý mi ale dá za pravdu, že v české historii najdeme mnohem horší události.  
 
„Přichází dvojí řešení, které máme neb budeme míti. Buďto nám vnutí krompáč, abychom pohřbívali sami 
sebe, abychom tak si kopali hrob pro svůj vlastní národ, aneb vezmeme si zbraně, abychom se vysvobodili. 
Toto dnes jen nám zbývá. Proto maminko, tatínku, sestry a bratři, švakrové a švakři a děti tak jen chápejte 
moje rozhodnutí. Vám všem způsobím velkou bolest. Zvláště Tobě maminko a tatínku. Útěchou však musí 
býti to vědomí, že jste dali našemu národu syna, který chce splnit vůči němu svoji povinnost. Syna, který 
chce býti hoden, jména malého sice národa, ale bojujícího pro své bytí. … Věřte, že vždy jsem měl k Vám 
úctu a měl Vás velmi rád.“ cituje Václav Langer ve své knize Almanach příslušníků československého 
zahraničního vojska 1939 – 1945 z území bývalého okresu Nový Jičín (2005) dopis neznámého člena 
československého vojska. 
 
S takto těžkými slovy se mnohdy loučili českoslovenští hrdinové, aby mohli bránit naši zem. Rádi bychom 
vám touto cestou představili nový projekt, v rámci kterého se vám pokusíme přiblížit každého z kujavských 
hrdinů. V následujících číslech obecního zpravodaje vám postupně představíme válečné hrdiny z Kujav, 
nové poválečné obyvatele Kujav a mnohé další. 
 
KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – KAREL KUTĚJ 
 

Pan Karel Kutěj se narodil 18. července 1916 v Hošťálkové na 
Vsetínsku. Po absolvování obecné školy se vyučil lakýrníkem. Následně 
se přestěhoval do Zlína a začal pracovat ve firmě Baťa. Téměř 
dvaadvacetiletý Karel byl v březnu 1938 odveden na vojnu. Rok poté, 
při vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl z vojny propuštěn. Vrátil se 
do Zlína, kde opět pracoval v Baťově továrně.  
Zlom v jeho životě nastává během léta roku 1939. Jakožto instruktor 
společnosti Baťa byl 31. července 1939 vyslán firmou do Borova, do 
tehdejší Jugoslávie. Jeho pobyt v Jugoslávii měl trvat do 15. září 1939. 
Vzhledem k událostem ve střední Evropě se však mladý Karel rozhodl 
svůj pobyt v Jugoslávii prodloužit do 28. listopadu 1939. Na základě 
vyhlášení všeobecné mobilizace příslušníku československé branné 
moci žijících v zahraničí požádal o vstupní vízum do Francie. Aby se do 
Francouzské republiky mohl dostat, musel společně s dalšími vojáky 
putovat z Jugoslávie do Řecka, dále do Turecka a do Bejrutu, ze kterého 
vyplul lodí do Francie. 

 
Na Štedrý den roku 1939 se Karel Kutěj společně s dalšími československými vojáky vylodil ve 
francouzském přístavním městě Marseille. V roce 1940 bojoval proti nacistům o Francii, nicméně 
neúspěšně. Po obsazení Francie nacistickým Německem byl přepraven do Velké Británie, kde byl vyškolen 
jako řidič a následně velitel tanku. Po vylodění československých jednotek ve Francii v roce 1944 obléhal 
přístav Dunkerque, a to až do konce války.  
 
Do svého rodného Československa se vrátil po dlouhých 6 letech, kdy celou válku bojoval na straně 
československého zahraničního vojska. Dne 29. října 1945 se vrátil také do společnosti Baťa. Jakožto voják 
ve službách „západu“ musel ale být Karel Kutěj z Baťova podniku propuštěn. V roce 1946 se oženil s Annou 
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JSDH KUJAVY 

Kutějovou, rozenou Wlosokovou. Společně se nastěhovali na kujavský zemědělský statek vedle nynějšího 
fotbalového hřiště. Na místo, kde v minulosti stála tvrz rodu Běsů z Kujav.   
 
Hrdina, který bojoval za demokratickou společnost, se však mnoha uznání během svého života nedočkal. Po 
komunistickém převratu byl stále pronásledován Státní bezpečností, která mu znepříjemňovala život. Byl 
nucen vstoupit do JZD a zanechat soukromého zemědělství. I takto může skončit život jednoho z největších 
kujavských hrdinů.  
 
Karel Kutěj zemřel 23. června 1993. Alespoň na sklonku svého života se dočkal vytoužené demokracie. Po 
jeho smrti dům Kutějových stále chátral, a tak byl v roce 2007 stržen. Dnes o něm v obci nenajdeme jedinou 
zmínku. Rádi bychom mu tedy touto cestou do nebe poděkovali a označili jej KUJAVSKÝM HRDINOU. 
 
Zdroje: 

Langer, Václav. Almanach příslušníků československého zahraničního vojska 1939 – 1945 z území bývalého 

okresu Nový Jičín. Nový Jičín: Český svaz bojovníků za svobodu. Okresní výbor Nový Jičín, 2005. 201s. 

ISBN:  80-254-0580-X 

Hrady.cz. Tvrz Kujavy [online]. Hrady.cz [18. 1. 2021]. Dostupné z: 

https://www.hrady.cz/index.php?OID=4575 

         Zpracoval Michal Dresler 
 

 
  
 

V prosinci jsme úspěšně absolvovali STK i emise s naší Tatrou, v lednu s Tranzitem.   
V letošním roce jsme už zasahovali u dvou požárů.  8.1.2021 hořela hospodářská budova (bývalý kurník) u  
č.p. 193. Druhý požár byl  9.2.2021 na č.p. 51, kde došlo k zahoření podlahy v 2 n.p. Tento požár stihl 
majitel uhasit ještě před příjezdem hasičských jednotek. 

Za JSDH obce Kujavy zpracoval Miroslav Mrázek 
 
  
 

ZABEZPEČTE SVÉ DOMOVY 
 
Chraňte majetek svůj i svých sousedům… K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme informace 
preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí. 
A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují žádné finanční 
náklady? 
 

• Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou záležitost, ujistěte se, že jsou 
všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče neschovávejte do květináče nebo 
pod rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří nebo mít tyto opatřeny tzv. koulí, i když se doma 
nacházíte. Policie České republiky řešila případy, kdy pachatel odcizil věci z domu i v přítomnosti 
obyvatel. 

• V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl pachatel použít k nezákonnému 
vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům podmínky k vloupání.  

• Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může v některých případech 
potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi nebo v blízkosti zdí, umožní 
pachateli pracovat skrytě. 

• Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže vlastníte cenné věci, 
zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte do bankovního sejfu. Pořiďte 
fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla. 
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SNÍH MIZÍ, SNĚŽENKY ROZKVÉTAJÍ … 

• Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do rodinného domu, ihned volejte linku 158. 
Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále v objektu. Rovněž můžete 
znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při následném vyšetřování. 

• Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve Vašich rekreačních 
objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral 
poštovní schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není 
opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově dostupné digitální spínací hodiny, které v nastavených 
intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio apod. O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už 
vůbec ne na sociálních sítích.  Pachatelé jsou čím dál více sofistikovanější a z fotografií umístěných 
na internetu, získají informace o cennostech, které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i orientace v 
prostoru jim mnohé usnadní. 

 
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je projekt Policie České 
republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem: ZABEZPEČTE SE! CHRAŇTE MAJETEK 
SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se!“ 
 
Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další eventuality. Dále též viz 
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.  
 
Videospoty k popsanému tématu: 

https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I 
https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68 

 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence  

 
          

 
 
 
 

Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se vám bude tajit dech?  
Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze, 
protože přichází s každým jarem. Kam? Do CHKO 
(Chráněné krajinné oblasti) Poodří.  Jak už vyplývá 
z názvu, životodárnou tepnou této oblasti 
představuje řeka Odra, jejíž přirozeně meandrující 
tok je významným ekologickým prvkem 
moravskoslezského kraje. (Poodří je jedno z mála 
míst v České republice, zachovávající si takřka 
přirozený vodní režim. Proto zde byla roku 1991 
vyhlášena CHKO Poodří, která se rozkládá na 
celkové ploše 82 km².) 
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a 
nivách řeky od března do dubna fascinující koberce 
sněženek, a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle silně aromatický česnek medvědí. 
Našim tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky, kde se můžete vydat po Questing trase v 
obci Sedlnice. Pokyny si můžete stáhnout na webech obce Sedlnice, či získat v Bartošovicích a Sedlnicích 
na informačním centru, a uprostřed lesů a luk plných bělostných kvítků si pak užít spoustu legrace při 
plnění rozmanitých úkolů. A támhle se pasou ovce, nedaleko je bývalý mlýn, šumí tu splav a zámek je na 
dosah… Tomu se říká pohlazení po duši! 
Destinační management Turistické oblasti Poodří 
www.poodri.com FB Poodří – Moravské Kravařsko 
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PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU  

 
 
 
 
 

 
 
Vážení spoluobčané, 
v letošním roce byla Tříkrálová sbírka úplně jiná. Díky vnějšním okolnostem, se tradiční koleda nemohla uskutečnit, 
a tak vám Kašpar, Melichar a Baltazar žehnali pouze online. Nechtěli jsme ale zůstat jen u toho, a proto jsme alespoň 
roznesli tříkrálový pozdrav ve formě dopisu, a když to bylo možné, napsali jsme požehnání na dveře. 
Abychom vám dali i možnost přispět v hotovosti, domluvili jsme se s asistenty některých obcí na rozmístění 
stacionárních pokladniček, které jste mohli najít na úřadech, v obchodech, v kostelích nebo u asistentů. 
Online koledování vyžadovalo nový přístup jak od nás, tak především od Vás dárců. Abyste podpořili charitní dílo 
skrze Tříkrálovou sbírku, museli jste pomocí počítače poslat platbu na tříkrálový účet, nebo se složenkou zajít na 
poštu. Tedy udělat krok navíc, abyste uskutečnili dobrý skutek. Nesmírně si toho ceníme a výnos Tříkrálové sbírky 
využijeme, jak nejlépe dovedeme ve prospěch našich služeb, aby mohli sloužit našim potřebným spoluobčanům 
(seniorům, nemocným, opuštěným, v tísni). Při psaní těchto řádků mi na mysl přicházejí slova Ježíše Krista: 
“Cokoliv jste učinili jednomu z těch nejposlednějších lidí, mě jste učinili” Mat. 25,40. “Radujte se a prozpěvujte si, 
protože Vás v nebi čeká velká odměna” Luk 6,23. 
K dnešnímu dni máme vykoledováno 702 223 Kč. Z toho online 439 184 Kč a ze stacionárních pokladniček 263.039 
Kč. Což dělá 72 % oproti výtěžku z Tříkrálové sbírky z roku 2020. Je to úžasný výsledek, za který Vám moc 
děkujeme. Kompletní výsledky za celou Českou republiku naleznete na webu Tříkrálové sbírky: 
www.trikralovasbirka.cz 
Za organizátory Tříkrálové sbírky 
S úctou a s vděčností 
Bc. Petr Kučerka 
ředitel Charity Odry 
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