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Kujavy

Vážení občané,

doba covidová stále pokračuje a nevypadá to, že
by měla v dohledné době skončit. Vnitřní akce
neplánujeme, protože není v našich silách
kontrolovat certifikáty. Větší města a obce si na
to najímají firmy, ale my máme mnohem menší
rozpočty a zároveň nechceme pořádat akce
pouze pro pár lidí. Ti z vás, kteří jste na naše
akce chodili, víte, že návštěvnost byla už tak
nízká, a za současných opatření by byla ještě
nižší. V naší obci je nízký zájem o kulturní dění,
ale ceny za vystoupení jsou stejné ve všech
obcích. Také se to špatně plánuje, protože
v jednu chvíli platí jedna věc a vzápětí je to
jinak. Proto také nepořádáme oslavy jubilantů.
V letošním roce jich je 36, ale souhlas dalo
pouze 24, z toho 10 by se nedostavilo. Pořádat
akci pro 14 lidí a doufat, že tito lidé přijdou nebo
ministerstvo zdravotnictví nevyhlásí zákaz těchto
akcí, je velká nejistota, a proto raději jubilantům
pořídím lepší balíček. Zároveň je nutné si
uvědomit, že se jedná o ohroženou skupinu osob,
a zbytečně bychom je vystavovali riziku.
Ukazuje se, že ačkoli je člověk očkovaný, může
být pozitivní.
Abychom vám zpříjemnili adventní čas, opět
jsme nazdobili na prostranství před obecním
úřadem vánoční strom a v pátek 26. listopadu ho
rozsvítíme, přestože první adventní neděle je 28.
listopadu. Akce Rozsvícení vánočního stromu
začíná v 17 hodin školním jarmarkem, poté bude
následovat vystoupení dětí ZŠ a MŠ a nakonec
se rozsvítí vánoční strom.

ČTVRTLETNÍK

Další akcí bude silvestrovský ohňostroj, který se
stejně jako v předchozích letech bude konat od
17 hodin na prostranství před obecním úřadem.
Pro nové občany doplním, že ohňostroj se v tuto
hodinu koná proto, aby se mohly přijít podívat i
děti. Srdečně vás tímto zveme.
Pevně věřím, že se obě akce uskuteční. V době,
kdy píši tyto řádky, se právě rozhoduje o
zpřísnění opatření. Situace není jednoduchá,
někdo je pro očkování, někdo proti, někdo chce
zpřísnit opatření, druhý zase ne. Nejsem
odborník, takže nemůžu posoudit, jaká cesta je ta
správná. Každý by to měl řádně zvážit a podle
toho se rozhodnout. Není to jednoduché, protože
se objevuje spoustu rádoby odborníků, kteří nám
radí, co máme dělat. Problém je, že každý mluví
jinak a to vnáší chaos mezi lidi. Všichni by si
měli uvědomit, že nejdůležitější je, aby táhli za
jeden provaz. Covid tady bude určitě i příští rok,
možná i další roky a my se musíme naučit s ním
žít. Není řešení neustále něco zakazovat,
nařizovat, takto se pořád žít nedá.
Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemné
prožití vánočních svátků, plné pohody, klidu,
dětem spoustu krásných vánočních dárků a do
nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů
a ať skončí tento zlý sen.
„Budoucnost patří těm, kdo věří svým
krásným snům.“ - Eleanor Roosevelt
Petra Vojkůvková – starostka obce
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NEPRODEJNÉ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2021 – 11/2021
Ke konci srpna byla zveřejněna podlimitní veřejná zakázka na svoz komunálních odpadů v naší obci, přičemž nabídky
se mohly podávat až do 22.9. Administrace zakázky byla složitější, protože se muselo postupovat podle zákona, ale i
tak jsme si ji realizovali sami. Existují firmy, které by administraci rády realizovaly, ale byly by to náklady navíc. Už
tak nás překvapily náklady, které se zakázkou souvisely - např. roční poplatek za zveřejnění na profilu zadavatele,
zveřejnění formuláře ve věstníku veřejných zakázek atd. Stát chce sice provádět elektronizaci, ale že s tím souvisí řada
dalších nákladů, už nikdo neřekne. Ačkoli jsme postupovali transparentně, přihlásila se nám pouze jedna firma - firma
OZO Ostrava a.s. a s touto firmou byla následně podepsána smlouva. Hodnota zakázky bude záviset na počtu
objednaných nádob, jelikož uchazeči předkládali ceny za jednotlivé druhy nádob. Jelikož se jedná o stávající firmu,
nepředpokládáme, že by měly nastat nějaké problémy.
V daném období proběhl také konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ Kujavy. Do konkurzu se přihlásily dvě uchazečky.
Konkurzní komise nakonec vybrala Mgr. Mickovou a po dohodě nastoupí Mgr. Micková na místo ředitelky od
1.12.2021. Od 1.9.2021 do 30.11.2021 byla na místě ředitelky paní Vaňková (mnozí ji znají jako paní učitelku ze
školky), která se svého úkolu ujala velmi zodpovědně a byla to nejlepší volba, která se udělala. Musím paní Vaňkové
moc poděkovat, protože organizaci vedla na výbornou. Takovou spolupráci jsme tu nikdy neměli a jsem za ni moc
ráda.
Volby do Poslanecké sněmovny máme za sebou. Žádné komplikace nenastaly a při sestavování volební komise také
nebyl problém. Jsem ráda, že se najdou občané, kteří mají o funkci člena zájem. Výsledky voleb za naši obec jsou
zveřejněny uvnitř zpravodaje.
Jelikož jsou v letošním roce nejnižší poplatky za odnětí z funkcí lesa, rozhodli jsme se narovnat evidenci pozemků ze
skutečností. Jednotlivé části pozemky v minulosti vykoupených nyní vyjímáme ze zemědělského půdního fondu nebo
funkcí lesa, slučujeme je a zjednodušujeme tak evidenci. Opět i tato práce je administrativně náročná, ale jednou se to
udělat musí.
Stále také hledáme údržbáře. Bylo tu několik uchazečů, přičemž dva jsme poslali na lékařskou prohlídku a těšili se, že
nastoupí. Bohužel jim vykonávání této práce lékař nepovolil. Údržbář musí mít dobrý zdravotní stav, a jak zjišťujeme,
tak je to v dnešní době asi velký problém. Přes zimu budeme mít pouze jednu pracovnici a tak situace nebude
jednoduchá. Jsme si vědomi, že je takto situace neúnosná, ale hledáme, kde můžeme. Víc udělat nemůžeme. Pokud o
někom víte, budeme rádi za každý tip.
Koncem roku končí smlouvy na dodávky elektrické energie a plynu a tak jsme využili možnosti aukce s dalšími
obcemi. Dodavatelem elektrické energie bude Centropol a plynu Pražská plynárenská. Snad to jsou spolehliví
dodavatelé. Obec v minulosti také řešila soudní spor s dodavatelem energií, který sice skončil vítězně pro obec, ale
táhlo se to několik let.
Na zasedání zastupitelstva v září jsme schválili dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Kujavy, jelikož zde chyběla
možnost zastupování ředitele. Vyhověli jsme také žádosti maminek a odsouhlasili záměr výpůjčky sálu pro jejich
potřeby. Maminky se zde scházejí každé pondělí odpoledne. Dalším bodem bylo schválení smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se umístění dešťového kanalizačního řadu a vodovodního řadu
do pozemků obce v souvislosti s novou výstavbou naproti obchodu. Firmě Hruška jsme dali souhlas, aby si mohla
podat žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje. Další body ze zasedání jsou zveřejněna na webu obce.
Další zasedání se konalo v říjnu, aby mohla být uzavřena smlouva na svoz komunálního odpadu. Mimo jiné jsme
schválili hospodaření s rozpočtem k 31.8.2021, vyřazení majetku obce i ZŠ a MŠ, záměr realizace multifunkčního
hřiště a podání žádostí o dotaci na opravu budovy obecního úřadu a multifunkční hřiště. Jelikož stavební úřad
požaduje stavební povolení na výstavbu multifunkčního hřiště, nestihneme podání žádosti a tak nám projekt zůstane na
příští rok. Snad bude dotace vyhlášena i v příštím roce. V souvislosti s novým zákonem o odpadech byly vydány dvě
nové vyhláška. Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství. V této
vyhlášce je napsáno, který odpad sbíráme, kde jsou jednotlivá stanoviště atd. Druhá vyhláška č. 3/2021 se týká
místního poplatku za odpad. Přestože náklady za svoz odpadu rostou, nechali jsme ho ve stejné výši, tj. 600
Kč/ob./rok. Osvobození jsou ze zákona děti nebo osoby v různých domovech, osoby ve vězení atd. Zastupitelstvo
přidalo osvobození pro osoby přihlášené na ohlašovně, a které se zde zároveň nevyskytují a osoby dlouhodobě
v zahraničí. O osvobození si musí osoby samy požádat. Splatnost poplatku zůstala stejná, tj. do 31.5. Třetí vyhláška č.
4/2021 se už netýká odpadů, ale poplatku za psa. Touto vyhláškou se sjednotila splatnost u všech poplatků, tj. do 31.5.
S podzimem přišly i pravidelné kontroly a revize, kterých každoročně přibývá. Výhodou je, že spolupracujeme s lidmi,
kteří si revize a kontroly hlídají samy. Těch, kterým to musíme připomínat, je pouze malá část.
Na konci října proběhl audit provedený pracovníky krajského úřadu. Závěr auditu je bez chyb a nedostatků. Mimo to
nás pracovníci upozornili na novinky a dali nám různá doporučení. Zásadní novinka se týká spolků, které musí při
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žádosti doložit výpis z evidence skutečných majitelů. Je to další zbytečná byrokracie a zátěž pro spolky a nevidím to
zjednodušení, o kterém se stále mluví.
Ve středu 3. listopadu 2021 se v Kulturním domě v Bílovci konal slavnostní křest knihy Velké překvapení aneb Kniha
napříč školami, která vznikla v rámci projektu MAP II ORP Bílovec z podnětu Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské
gramotnosti a je unikátní tím, že příběhy psali a ilustrovali samotní žáci základních škol. Naše škola byla také
zapojena a v knize je mimo jiné zveřejněn příběh, který psala nyní už bývalá žačka naší školy. Na vývoji knihy se
podíleli nejen žáci, ale také rodiče a učitelé, a to je v dnešní době velkou vzácností.
Stále se zpracovává studie na výstavbu rodinných domů vedle hřiště, tak aby byly zachovány dominantní stromy.
Projektová dokumentace na opravu části chodníku od č.p. 26 po č.p. 199 je před dokončením, ale realizace v letošním
roce je v ohrožení. Projektová dokumentace na opravu obecního úřadu je hotová a je požádáno o stavební povolení.
Projekt na opravu mostu u č.p. 48 je několikrát předěláván, jelikož zde vede vysoké napětí, hlavní řád plynu, vodovod
a Lesy zde provedli opravu potoka. Je těžké vymyslet variantu, která bude všem vyhovovat.
Velkým úkolem je pro nás dát do pořádku doklady související s dálnicí. Je to spousta dokladů, které naskládali do
skříně, a nikdo se jim nevěnoval. Doklady se přetřídili, seřadili a čeká se na vyjádření archivu, co s těmi dokumenty
udělat. To ale není vše. Některé stavby nejsou dokončené, anebo nejsou dokončená věcná břemena. To je potřeba
dokončit a celou záležitost uzavřít, protože s výstavbou vysokorychlostní tratě to bude jen horší.
Zpracovala Petra Vojkůvková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Základní škola
Ve středu 1. září začal školní rok. Pro 3 děti to byl velký den. Stali se z nich žáci
naší základní školy. Pevně věříme, že si školní rok užijeme a naučíme se spoustu
důležitých věcí do života. I tento školní rok máme v plánu mnoho školních i
mimoškolních akcí. Několik se jich uskutečnilo už v září.
V pátek 10. 9. se žáci zúčastnili výroční schůze Senior klubu Kujavy, na kterou
si připravili pěvecké, taneční i recitační vystoupení. Žáci byli velmi šikovní a vše
se zvládli naučit za necelých 14 dní.
V naší škole se 16.9. a 30.9.
uskutečnila beseda s policií. Žáci se
dozvěděli mnoho důležitých informací
o práci policisty, zjistili, co všechno
vozí policisté v autě a zájemci si do
policejního auta mohli také sednout.

V pondělí 20. září se v naší škole promítal film z podmořského
světa. Přijelo za námi 3D kino. Pro mnoho žáků to byla první
zkušenost s 3D filmem.
Lucie Slívová
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Škola plná duchů
Naše škola v Kujavách se v úterý 2. 11. proměnila ve
strašidelný dům. Duchové si pro děti připravili několik
úkolů. Po chodbách se nám procházela bílá paní, děti
měly za úkol zjistit její pravé jméno. Kdo se nebál a
vše splnil, dostal malou odměnu. Doufáme, že se akce
líbila a budeme se těšit na příští rok.
Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří podporují
školu malými dary, jako jsou dýně, látky, pomůcky k vyrábění atd. Všem děkujeme a
velmi si toho vážíme.
Lenka Šimečková, vychovatelka ŠD

Mateřská škola Kujavy
Zahájení nového školního roku v MŠ
Školní rok jsme započali odpočatí a nabití energií. Děti se rychle adaptovaly a spřátelily.
Hned v září jsme pro děti měli nabitý program, například se uskutečnila beseda s Policií ČR, kdy děti měly možnost
zcela detailně nahlédnout do služebního policejního vozu.
Také jsme měli velkou narozeninovou oslavu všech dětí
narozených v srpnu a září.
V říjnu nás čekalo Divadlo Letadlo, které přiletělo k nám do
MŠ. Díky představení se děti měly možnost podívat do Afriky.
Krom toho se konala také drakiáda. Počasí nás vyslyšelo a vítr
foukal tak, že žádný drak nezůstal při zemi.
V těchto prvních měsících se nám také povedlo oživit vnitřní
prostory MŠ, a to konkrétně novým kobercem, šatními
skříněmi a nábytkem v herně.
Svatomartinská jízda s lampionovým průvodem
V měsíci listopad se uskutečnila velmi oblíbená Svatomartinská jízda
s lampionovým průvodem. Akce se vyvedla a tímto bychom moc chtěli
poděkovat paní Novotné, která se chopila role sv. Martina, přijela na koni a tím
vedla celý lampionový průvod. Také jí děkujeme za propůjčení poníka, který
během odpoledne vozil děti. Děkujeme paní Pavlíkové za nádherné perníčky,
které napekla a kterými jsme děti
odměnili za zdárně zvládnuté
disciplíny během této akce.
V neposlední řadě děkujeme paní
Vodseďálkové a paní Gebauerové
za pohoštění, které na tuto akci
připravily. A konečně děkujeme
všem dětem a rodičům za účast a
podporu při této akci.
Karin Rozsypalová, učitelka MŠ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Měsíční odvoz nádob v roce 2021 a 2022
pátek 3.12.2021
pátek 31.12.2021
pátek 28. 1.2022
pátek 25. 2.2022

pátek 25. 3.2022
pátek 22. 4.2022
pátek 20. 5.2022
pátek 17. 6.2022

pátek 15. 7.2022
pátek 12. 8.2022
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
14.5.2022
15.10.2022

plocha u moštárny (u č.p. 21)
plocha u moštárny (u č.p. 21)

12.00 – 15.00
8.00 – 11.00

Informace k odpadovému hospodářství
Přehled za III. čtvrtletí tohoto roku:
Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Tříděný odpad - papír
Tříděný odpad – sklo
Tříděný odpad - plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný a ostatní odpad

Množství v tunách
72,2219
5,0165
3,8174
16,1304
13,1895
19,3386
7,592

Náklady na svoz
303 663,43 Kč
8 362,04 Kč
15 732,00 Kč
77 987,25 Kč
26 496,00 Kč
11 362,00 Kč

Za III. čtvrtletí bylo na skládku uloženo 81,7384 tun (za celý rok 2021 můžeme za nižší poplatek uložit 107,8
tun odpadu).
Příjmy:
poplatek za odpad 319 069,50 Kč

EKO-KOM 117 305,51 Kč

V říjnu se uskutečnil svoz velkoobjemového odpadu, a protože se uskutečnil až v říjnu, není zahrnut ve výše uvedené
tabulce. Uvádím ho tedy v samostatné tabulce.
množství
částka
jarní svoz
86 m3
11 362 Kč (73 m3 zdarma)
podzimní svoz
56 m3
89 148 Kč
Zákonem o odpadech byla obcím stanovena povinnost zveřejňovat na webu informace týkající se odpadového
hospodářství. Tuto stránku zatím připravujeme, jsou v ní zveřejněno zatím pár informací, ale již nyní ji najdete na
www.kujavy.cz v záložce Obec.
Mnoho z vás se dotazuje na typ odpadové nádoby, takže bych se ještě vrátila k této záležitosti. Poslanecká sněmovna
schválila loni v prosinci zákon o odpadech, kterým mimo jiné bylo stanoveno množství odpadu na obyvatele, které
může být za sníženou částku uloženo na skládku - pro letošní rok je to 200 kg/ob., pro další rok 190 kg/ob. atd. Na
základě toho byla provedena analýza odpadového hospodářství naší obce a zrušeny týdenní svozy, abychom tak
občany donutili třídit. Nyní jsou odpadové nádoby přidělovány podle počtu trvale bydlících obyvatel v dané
nemovitosti. V rodinném domě s počtem obyvatel 1 - 2 je svoz nádoby 1x za 4 týdny, jsou-li v nemovitosti 3 - 4
obyvatelé je svoz 1x za 14 dní, 5 - 6 obyvatel je jedna nádoba se svozem 1x za 4 týdny a jedna nádoba se svozem 1x
za 14 dní atd. U nemovitostí, kde není trvale hlášena žádná osoba, nejsou žádné nádoby a majitelé těchto nemovitostí
mohou využít nádob na stanovištích umístěných po obci.
Uvědomujeme si, že jsme tím způsobili mnoha lidem komplikace, ale my jsme zákon neschvalovali, pouze plníme jím
stanovené povinnosti. Na druhou stranu musím zmínit, že stále spousta lidí řádně netřídí. Jde to vidět z jejich popelnic,
které mají vystavené před domem. Proto bych chtěla upozornit, že svozová firma nemusí nádobu svést a zároveň vám
hrozí pokuta.
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TJ SOKOL KUJAVY, z.s.
Zdravím Všechny sportovní přátele a nadšence
S mladšími žáky jsme v Okresním přeboru skupiny B zdárně ukončili podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022.
Jelikož jsou mezi dětmi velké věkové rozdíly a snažíme se, aby si zahrály bez rozdílu opravdu všechny děti, skončili
jsme v tabulce na krásném posledním místě. I přesto je na dětech vidět velký pokrok. Během zimy nebudou zahálet,
jsou přihlášeni do Zimní ligy mládeže, která se hraje turnajově a první turnaj proběhl 21.11.2021 v hale v Odrách. Ve
své skupině měli Mořkov a Petřvald. Budeme jim držet palce, protože k datu uzávěrky nevíme, jak dopadnou.
Následovat by měly ještě další dva, ke kterým dosud nejsou propozice. Jelikož se nám vrátila Covid doba, doufám, že
plánované tréninky budou moci probíhat. V plánu jsou tréninky Po, St, Pá. Dva dny obecní sál, jeden den kondiční
běh. Časy a dny budou trenéry upřesněny. Vzhledem k tomu, že je již brzy tma, zakoupili jsme dětem na běh reflexní
vesty, aby byly vidět. Bezpečnost na prvním místě.
Trenéři jsou přihlášení 16.12.2021 na doškolení trenérské licence C.

Na konci roku by měl proběhnout Turnaj ve stolním tenise a Silvestrovská kopaná, ale nedovoluji si
odhadnout, zda ano či ne – nechme se překvapit. Covid je nevyzpytatelný a uvidíme, jaká pravidla budou
nastavena.
Na konec bych Vám Všem chtěl za TJ Sokol Kujavy, z.s. popřát příjemné prožití Vánočních svátků a
šťastný a spokojený nový rok 2022.
Za TJ Sokol Kujavy, z.s.
Oldřich Gebauer, ml.

SENIOR KLUB KUJAVY
Blíží se konec roku 2021, a tak se pomalu ohlížíme za tím, co nám rok 2021 přinesl, co se nám povedlo a co ne.
Na přítomnost koronaviru jsme si už zvykli a spíš by bylo překvapením, kdyby se vytratil.
I přes složitou situaci jsme se snažili vrátit k normálnímu běhu života.
V letošním roce jsme i přes nepříznivou epidemickou situaci uspořádali dva zájezdy jak pro členy spolku, tak i pro
občany Kujav. První zájezd se uskutečnil 26. června, kdy jsme navštívili Čechy pod Kosířem. Prohlédli jsme si
unikátní muzeum kočárů, zámek, zámecký park a expozici historických kol. Druhý zájezd se konal 25. září a tentokrát
jsme navštívili výstavní trhy Valašská zahrada v Rožnově pod Radhoštěm. Jak už se stalo tradicí, na zpáteční cestě
jsme se vždy zastavili na občerstvení a závěrečném posezení v hospůdce.
10. září se konala výroční členská schůze. Bylo to po téměř dvouleté přestávce, způsobené omezením setkávání a
shromažďování kvůli epidemickým opatřením. Na členské schůzi jsme doplnili počet členů rady spolku a také jsme
zvolili novou pokladní spolku. Atmosféru schůze pozvedlo vystoupení dětí místní základní a mateřské školy. Ale
6

hlavně – po takové době jsme se sešli naživo, popovídali si, zhodnotili uplynulou dobu, prohlédli si, jak „mládneme“ a
myslím, že to mohu napsat – bylo nám v to odpoledne spolu příjemně.
Ani v roce 2021 jsme nezapomněli na naše jubilanty, které jsme dle možností navštívili s malým dárkem a pokud
nebylo možno návštěvu uskutečnit, předali jsme alespoň dárek samotný.
I v tomto roce jsme dodrželi tradici gratulací naším členům v ostravském rozhlase.
Pomalu končící rok však přinesl i smutné události a my se museli rozloučit s dlouholetou členkou, která v roce 2021
zemřela – paní Ilonou Mrázkovou.
Vážení občané a členové spolku, chtěla bych Vám popřát příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce
2022 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy

HASIČI DĚKOVALI DOBROVOLNÍKŮM
Sbor dobrovolných hasičů pozval v pátek 24. září 2021 do předsálí kulturního domu všechny dobrovolníky, kteří se
v březnu 2020 aktivně zapojili do výroby a distribuce roušek pro naše občany. Jako poděkování byla pro všechny
připravena degustace vína z produkce Vinařství Bunža Bzenec, s malým občerstvením. Odbornou ochutnávku zajistil
Ing. Jaromír Heryán, který je dlouholetým odběratelem Vinařství Bunža. Nejdříve nás seznámil s prvopočátky
pěstování vinné révy, prošli jsme historickými milníky vinařství až k dnešní době. Byli jsme zasvěceni do členění vín
podle druhu, typu, sladkosti a přívlastku. Řízená degustace obsahovala nabídku 7 druhů připravených vín. Jednotlivá
vína si každý účastník individuálně vyhodnocoval. Celkově nejvíce bodů získalo víno s etiketou Rulandské modré
rose, polosladké, s přívlastkem výběr z hroznů. Během večera bylo probráno mnoho témat z oblasti kultury, vědy i
společenského života v obci. Nejvíce času při volné zábavě a konzumaci vína byla věnována debatě o historii obce a
významných rodácích. Během večera byla vyřčena několikrát myšlenka, zda by podobná akce nešla zorganizovat pro
ostatní milovníky vína v obci vícekrát v roce? Hasiči se námětem vážně zabývají a uvidíme, zda bude u občanů o
podobnou akci zájem. Na závěr jsme si pořídili společnou fotografii a rozešli každý s lahvinkou dobrého vína do svých
domovů. Dobrovolníkům, kteří se nemohli degustace zúčastnit, bylo poděkováno osobní návštěvou v následujících
dnech.
SDH Kujavy

KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – VOLYNŠTÍ ČEŠI
I v tomto čísle obecního zpravodaje vám přinášíme další díl ze série „Kujavští hrdinové“. V rámci několika vydání
vám tak připomínáme hrdiny, kteří bránili během války naši vlast a po válce se rozhodli zůstat v naší vesnici natrvalo.
Za jejich obětavost jim nepřestáváme být vděční.
V minulých dílech jsme vám představili dva kujavské hrdiny, kteří se narodili v Československu a rozhodli se také za
Československo bojovat. V Kujavách se ale usídlilo i mnoho válečných hrdinů, kteří se v Československu nenarodili.
Přestože měli české předky, tak se narodili na Ukrajině, a my je dnes přezdíváme volyňskými Čechy. Celkem 11
volyňských Čechů vám představíme v následujících dílech série. Jak se ale na Ukrajinu dostali?
Vracíme se zpět do poloviny 19. století, kdy na území dnešní České republiky panovala bída. Naše země byly
zpustošeny několika válkami a nadvládou Rakousko-Uherska. Lidé se zde neměli dobře. Trápil je nedostatek půdy,
práce, majetku a také neustálá hrozba války s Germány. Není divu, že se mnoho obyvatel uchýlilo k emigraci. Do
Spojených států amerických to bylo daleko a nové přistěhovalce již nepřijímalo. Mnohem reálnější byla emigrace do
tehdejšího carského Ruska, které bylo přímým sousedem Rakouska-Uherska. Emigrace byla také správně
propagovaná. V Národních listech bylo otištěno několik inzerátů, které obyvatele nabádali k velmi příznivé koupi
půdy a lesa v Rusku. Začátky ale nebyly jednoduché. Žádné velké bohatství Čechy na Volyni nečekalo. Většinou jen
dřevorubecký srub a hektary lesa. Čechům se ale na Volyni dařilo. Ukázali tamějším obyvatelům, jak lépe obdělávat a
hnojit půdu, jak chovat dobytek apod. Ti zprvu novým postupům nedůvěřovali. „Svoloč avstrijska! Jak može jisty
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chlib vyroslyj na hivni? (...) Na sobakach prijichaly, a choťat nas učity.“ zaznamenal řeč jednoho původního
Volyňáka Václav Šimek ve své knize U nás na Volyni.
V době druhé světové války byla Volyň zabrána nacistickým Německem. Následně Čechy a jiné menšiny
pronásledovala také Ukrajinská povstalecká armáda. Není divu, že volyňští Češi už na Ukrajině nechtěli zůstat a raději
by se vrátili zpět do své domoviny. Když na Volyň vkročila Rudá armáda, mnoho Čechů vstoupilo k československým
jednotkám v Sovětském svazu. V těchto jednotkách bojovalo také našich 11 kujavských hrdinů. Někteří při
osvobozování Československa v Kujavách zůstali, někteří využili ale až možnost reemigrace v roce 1947.
KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – ALEXANDER MALÝ
Jedním z Čechů narozených na Volyni byl pan Alexander Malý. Narodil se v roce 1921 v obci Velký Špakov na
Ukrajině. Před druhou světovou válkou pracoval jako kovář. Stejně jako mnoho ostatních volyňských Čechů i on
vstoupil 16.3.1944 do československého zahraničního vojska. Jako vojín umřel v pouhých 23 letech během boje
v Mýtě pod Ďumbierem. V Kujavách se traduje, že údajně měl vylézt na strom, rozhlédnout se po nepřátelských
vojácích, a přitom měl být zastřelen. Okolnosti jeho smrti nejsou zaznamenány v žádném knižním zdroji. Jeho rodiče
v roce 1947 reemigrovali zpět do Československa a usídlili se v Kujavách. Přestože Alexandr Malý své kořeny
v Kujavách nezapustil, s hrdostí jej označíme KUJAVSKÝM HRDINOU.
Zdroje:
Kubový, Josef a Václav Langer. Medailonky statečných příslušníků Československého zahraničního vojska, partyzánů,
pomocníků partyzánů, zpravodajců, politických vězňů a domácího odboje 1939-1945. Fulnek: ZO ČSBS ve Fulneku,
2010. 152 s. ISBN: 978-80-7005-999-9
Hofman, Jiří. Češi na Volyni základní informace. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2020. 51 s. ISBN
978-80-906997-3-1
Šimek, Václav. U nás na Volyni. Sokolov: Okresní úřad Sokolov, 1993. 344 s. ISBN 80-901534-9-6

HISTORIE VZNIKU HASIČSKÉHO SBORU KUJAVY
„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“, říká staré české přísloví.
Od dávnověku člověk využíval oheň k přípravě potravy, zastrašování divoké zvěře, ale i k pokoření svého
nepřítele. Naučil se jej rozdělávat a tím úspěšně zabydloval i méně hostinná místa na severu země.
Oheň však zároveň počítáme k přírodním živlům. Často docházelo ke vzniku ohně zásahem blesku a
následným škodám v krajině, ale i k přímému ohrožení příbytku člověka a mnohdy i k ohrožení jeho života.
Oheň pustošil příbytky a pole s úrodou především v době válek.
Ale i úmyslné nebo neúmyslné zapálení z nedbalosti bylo častou příčinou vzniku požáru.
Požár pomáhali hasit všichni sousedé, aby se nerozšířil i na jejich stavení a tak vznikla postupně myšlenka
založit organizované skupiny vybavené základními hasebnými nástroji a prostředky.
Ve větších městech vykonával strážní službu ponocný, který často bydlel ve věži kostela a měl přehled o
celé osadě, zvláště v noci.
V první známé kujavské kronice GEMEINDE GEDENKBUCH KLANTENDORF kronikář Anton Nehiba
(21.4.1860 - 30.3.1955) popisuje podmínky vzniku prvního hasičského sboru.
Nahlédněme tedy mezi tyto stránky psané kurentem, tzv. sütterlinským skriptem, a vraťme se o více než celé
století zpět.
Kujavy jsou starobylou vsí lánového typu, tzn., že usedlosti byly vystavěny podél potoků nebo starých
kupeckých cest. Oproti návesnímu typu osad šíření požáru nebylo tak drastické, ale přesto byly škody
značné. Protože většina stavení byla z větší části dřevěná a pokrytá slaměnými došky, často došlo k vyhoření
několika usedlostí najednou.
Kronikář zmiňuje velký požár z roku 1713. Vznikl ve středu obce a rozšířil se na několik sousedních budov.
Příčinu neuvedl.
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První zmínky o požárech jsou však zaznamenané již z období třicetileté války a pustošení krajiny švédskými
vojsky.
Rovněž je zmínka o platbě Represivní daně z požárů Prusům v období tzv. Sedmileté války.
Touto daní se obyvatelstvo vyvarovalo rozsáhlému drancování a vypálení hospodářství.
Při ústupu pruských jednotek si obyvatelstvo naopak nechalo zaplatit armádou za ubytování a stravu. Takto
nahromaděné finanční prostředky využilo v roce 1867 k nákupu prvního hasičského vozu v Kujavách.
Jednalo se o čtyřkolý vůz s prostornou nádrží. Stříkačka byla zakoupena u strojírny Karla Drösslera z
Nového Jičína. Majitel továrny pocházel z Kujav č. 38.
Postupně byla zakoupena i značná délka tlakových hadic.
Ve stejném roce byla postavená kůlna na zakoupené vybavení. Jak popisuje kronikář, jednalo se o zakoupení
5 sáhových kamenů za 7 Fl.,50 Kr. A 3900 cihel za 31 Fl.,20 Kr. Zdivo stálo 16 Fl.,50 Kr.
Zarážející bylo, že ačkoliv již v okolí existovalo několik hasičských sborů, místní obecní rada se stavěla k
vytvoření takového sboru negativně.
Po požáru na č.26 v roce 1899 se však prokázalo, že pokud má hasičská stříkačka fungovat efektivně, musí
být obsluhovaná vyškolenými a vycvičenými osobami.
V listopadu téhož roku byla otázka vytvoření hasičské skupiny znovu nastolena.
Na zakládající schůzi, která byla uskutečněna na fojtství v únoru nebo březnu roku 1900, se sešlo 28 mužů.
O formality pro vznik hasičského sboru se postaral pověřený zástupce ze Suchdolu n.O. První stanovy byly
zkopírovány z platných stanov sboru v Suchdole n.O.
Členové byli rozděleni do 3 družstev a každé družstvo si zvolilo velitele
Velitelem hasičského sboru byl jmenován Franz Barwig z č.103 a jeho zástupcem Karl Irmler z č.7.
Velitelem 1. družstva byl Josef Freisler z č.48, zástupcem Emil Bortsch z č.91.
Velitelem 2. družstva byl Josef Barwig z č.68, zástupcem Mathias Irmler č.110
Velitelem 3. družstva byl Anton Burkert, starší učitel, zástupce Franz Malcher z č.31.
Správcem výzbrojního skladu byl zvolen Stephan Storzer č.19
Tajemník Gustav Koczircz, pokladník Adolf Drössler z č.39, revizní komise Johann David č.61. Vedením
schůze byl pověřen Ferdinand Gebauer z č.28.
Prvotním úkolem hasičského sboru bylo získat finanční prostředky k zabezpečení fungování tohoto sboru.
…............................................................................................................................................
Příznivé bylo, že se našlo dost dobrodinců z řad movitějších občanů i některých firem, kteří činnost sboru v
počátcích podpořili.
Kronikář se zmiňuje o ing. Antonu Freislerovi z č.48, který měl továrnu na výtahy a zdviže ve Vídni.
Daroval sboru 200 tisíc K. Prof. Heinrich Malcher z č.105 věnoval částku 100 tisíc K, státní výbor
garantoval dotaci 200 tisíc K a další tři sponzoři dali po 20 tisících říšských Korun.
Teplická továrna Reginald Czermak koupila čtyřkolovou sací tlakovou stříkačku za 2708 K a starou prodala
jako nepoužitelnou. Koupil ji Franz Möbis z č.14.
Vybavení, přilby, opasky, lana a další poskytla brněnská společnost Bloch za částku 1250 K, zámečník
Sigmund z Nového Jičína poskytnul dva pevné žebříky za 128 K a kovářský mistr Stephan Storzer hadicový
vozík za 90 K.
Stejnokroj tvořila modrá halena, přikrývadlo a kvalitní kompletní uniforma.
Uniformy ušili na náklady členů mistrovští krejčí Joseph Dressler z Kujav a Josef Kuntscher z Pohořílek.
Aby se do zbrojnice vešly nové hasicí přístroje, byla kůlna nadstavena jednou stoupačkou a věží na sušení
hadic. K tomuto bylo nutno vzít si půjčku 2600 K.
Letní zahradní slavnost v roce 1901 přinesl zisk 130 K. Následující roky s výjimkou válečných let se
každoročně konal hasičský ples.
Tak vznikl první hasičský sbor v Kujavách, jak jej popisuje Anton Nehiba.
Je pochopitelné, že nemohl fungovat jen z tržeb za kulturní akce, rozhodující byla podpora od zemského
zřízení, také dary a příspěvky od členů. Počet členů se postupně navýšil na 39.
Tak kdysi bylo a stále bude.
( Přeložil a upravil Jaromír Heryán, Kujavy č.48)
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POKRAČUJÍCÍ ÚSPĚCHY RODÁKA Z KUJAV
Již třetím rokem Vás informuji o úspěších našeho
rodáka pana Komendy. Již několikátým rokem se
účastní mistrovství České republiky a vždy se mu
podaří získat nějakou medaili. V letošním roce se
mistrovství konalo 20. 6. 2021 na stadiónu
Atletického klubu Bílina a pan Komenda
s výkonem 14,52 m obsadil v hodu diskem 3.
místo.
A protože je pan
Komenda
soutěživý, zúčastnil
se ještě i Podzimní
atletiky 2021, která
se konala 5.9.2021
a i zde se umístil. V hodu diskem získal s výkonem 13,5 m 3. místo, v hodu
oštěpem s výkonem 19,13 m také 3. místo a v běhu na 100 m s výkonem
22,22 m 3. místo. Ke všem úspěchům mu tímto gratuluji a přeji mnoho a
mnoho dalších úspěchů. Panu Komendovi k jeho úspěchu gratulujeme a
přejeme mnoho sil ke sportování a spoustu dalších úspěchů. Pan Komenda
své úspěchy sdílí prostřednictvím sociálních sítí, tak pokud máte zájem,
můžete si ho zde vyhledat. Na závěr nesmím zapomenout, poděkování od
pana Komendy, který by chtěl poděkovat své rodině a všem lidem, kteří ho
podporují.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Kujavy

Voliči v seznamu
436

Vydané obálky
236

Volební účast v %
54,13
Celkem

Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme Česko normálnímu životu
Moravané

4
1
7
38
9
9
4
4
35
2
27
15
67
3
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v%
1,71
0,42
3,00
16,30
3,86
3,86
1,71
1,71
15,02
0,85
11,58
6,43
28,75
1,28
3,43
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Jubilanti 2021
Představujeme vám letošní jubilanty, kteří dali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jubilantům děkujeme a přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a prostě všechno nej…
Kleinová Libuše
Šimečka Dušan
Vorlická Jarmila

65
65
65

Gebauerová Zdeňka
Laschoberová Libuše
Papřoková Emílie
Laschober Vilém
Vorlická Anna
Stibůrková Květoslava

70
70
70
70
70
70

Newmanová Miroslava 75
Turčíková Jana
75
Berková Renáta
Berka Jan

80
80

Pavel Milan
Benešová Anna
Ivánková Zdeňka
Hůlová Jindříška

81
82
82
82

Ivánek Jaroslav
Zemanová Helena
Gebauerová Antonie
Šimečka Milan
Jurášková Zdenka

84
85
87
89
89

Kadlubiecová Helena 90
Mrázek Jaroslav
92
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