Zpravodaj obce
Kujavy
Vážení občané,
jaro je v plném proudu, práce na zahrádkách započaly
a začala sezóna sekání. Proto bych Vás chtěla požádat,
abyste byli ohleduplní ke svým sousedům a snažili se
dodržovat nedělní klid. Určitě se dá chápat, když celý
týden prší a zrovna v neděli svítí sluníčko, že se
nedělní klid naruší, ale to jsou pouze výjimky. Pokud
chcete pracovat i v neděli, snažte se dělat pouze takové
práce, abyste ostatní nerušili. Zároveň bych Vás chtěla
požádat, abyste pečovali i o své okolí, aby naše obec
byla krásná.
Protože asi krásnou obec chce mít i naše občanka paní
Bruštíková, navrhla uspořádat akci „Ukliďme
Kujavy“. Tato akce se konala první sobotu v měsíci
květnu a paní Bruštíková dokonce pro účastníky
připravila i polévku. Sraz byl před obecním úřadem a
pokračovalo se směrem ke křižovatce na Fulnek.
Jedna skupina sbírala odpad na „malé straně“ a druhá
po „velké straně“. Odpad se sbíral do pytlů, které se
poté svážely obecním traktorem. Od křižovatky se
pokračovalo dále k bývalému kravínu, kde jsme svou
akci také zakončili, ačkoli původní plán byl
pokračovat až ke kříži v blízkosti hranice katastru se
Stachovicemi. Kolem kravínu bylo ale tolik odpadu,
že nikdo neměl sílu pokračovat dále. Z odpadu
převažovaly plasty, proto se pan Zajíček, který traktor
řídil, rozhodl odpad hned třídit a ze tří vleček zůstala
pouze jedna. Akce se zúčastnilo více jak 30 lidí
(malých i velkých) - dospělí měli radost, že pro obec
něco udělali a děti zase z toho, že se mohli proběhnout.
Celá akce byla zakončena pohoštěním v Hospůdce u
babičky. Všem zúčastněným, paní Bruštíkové a
Hospůdce u babičky děkuji a snad to zopakujeme i
příští rok.

někoho jiného. Přesto se na mě občané stále obracejí,
jestli obec nemůže s těmi stromy něco udělat. Ačkoli
obec stromy pokácet nemůže, vyzvala jsem dopisem
některé vlastníky havarijních stromů, aby je pokáceli.
Někteří tak již učinili. Velmi špatný je stav stromů od
dálničního mostu směrem k rybníku. Rostou zde
především vrby, které jsou velmi křehké a při větších
větrech hrozí jejich ulomení. V naší obci se většina
z nás navzájem zná, proto pokud víte, komu stromy
patří, oslovte vlastníka a pomozte nám ho přesvědčit.
Síla více lidí je víc než jednotlivce.
Píšu, že se navzájem známe, ale i já se občas spletu.
V minulém zpravodaji jsem psala o naší kronikářce, a
protože to mám za ta léta vsugerované, neuvědomila
jsem si, že už se nejmenuje Smetanová, ale protože se
nám vdala, změnila příjmení na Mutinová. Moc se jí
tak omlouvám. Člověk dělá některé věci automaticky
a neuvědomí si, že ostatní to vidí jinak. Příkladem
může být i moštárna, kde probíhá spousta akcí (prodej
zboží, rozsvícení stromu, sběr odpadu atd.), přitom
nově přistěhovalí vůbec netuší, kde to je. Snažím se, si
na to dávat pozor, ale občas to neuhlídám.
Abychom se navzájem všichni lépe poznali, dovoluji
si Vás pozvat na Kácení máje, které si pro Vás
přichystal Sbor dobrovolných hasičů Kujavy v sobotu
28.5.2022, zájezd Senior klubu v sobotu 11.6.2022 do
Království kočárků v obci Plinkout, muzea vězenství
v Uničově a do pivovaru Tvarg ve Velké Bystřici.
Poslední červnovou akcí je Den obce, který se
uskuteční v sobotu 25.6.2022 na místním hřišti.
Slunečné dny, krásnou dovolenou a dětem prázdniny
plné zážitků přeje

S údržbou obce souvisí i špatný stav stromů. Již dříve
jsem psala, že obec nesmí zasahovat do vlastnictví

ČTVRTLETNÍK

2/2022 ČERVEN

Petra Vojkůvková, starostka obce

NEPRODEJNÉ

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2022 – 5/2022
Práce na opravách bytu pokračují. Opravila se elektroinstalace, která neodpovídala současným normám, prasklé odpady
v kuchyni byly opraveny, problém s vlhkostí v koupelně se snad také podařilo, opravili se omítky atd. Oprav bylo
spoustu a od 1.4.2022 je byt opět pronajímán. Velké díky patří Lukáši Gontkovičovi, protože bez něj by ty opravy určitě
hotové nebyly.
V březnu jsme nechali pokácet čtyři stromy nejvíce napadené jmelím - dva u hřiště a dva na horní křižovatce. U mateřské
školy jsme nechali na lípě provést pouze ořez jmelí, tak aby se nám jmelí nerozšířilo na celý strom. Dřevo z pokácených
stromů se nám podařilo, oproti loňskému roku, rychle prodat.
V pondělí 7.3.2022 se na obecním úřadě konalo veřejné zasedání zastupitelstva. Na tomto zasedání byla schválena
dotace Mysliveckému spolku NIVA Kujavy na pořádání akce „Zlatá srnčí trofej“, účetní závěrka ZŠ a MŠ Kujavy za
rok 2021, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kujavy za rok 2021, který skončil ztrátou ve výši -1 294,26 Kč pokrytou
z rezervního fondu (ke ztrátě došlo z důvodu snížení příspěvku obce na provoz organizace, který obec snížila, aby se
vyčerpal rezervní fond). Schválil se také záměr propachtovat čtyři zemědělské pozemky od 1.10.2022. K záměru se
přihlásili tři zájemci, přičemž nejvyšší nabídka za pacht byla 7.300 Kč/10.000 m2/rok. Další záměr se týkal pozemku
pod chodníkem před obecním úřadem, kdy se obec po několika letech domluvila s vlastníkem na směně. Obec smění
část pozemku za vývěskami za pozemek pod chodníkem k úřadu. Směna bude bez doplatku za podmínky, že obec ponese
všechny náklady. Nyní ještě probíhá konzultace s úřady, jelikož je problém s dělením jednoho pozemku, protože k němu
není přístupová cesta. Se stavebním úřadem se problém vyřešil a ještě se čeká na souhlas katastrálního úřadu. Nakonec
to vše bude muset odsouhlasit banka. Tento problém se řeší od roku 2016, my už byli připraveni to předat
vyvlastňovacímu úřadu a vlastník si to rozmyslel. Tak snad nám to úřady schválí a my to dořešíme. Třetí záměr se týkal
nájmu budoucího plynárenského zařízení v lokalitě „U hřiště“, které tam mělo být vzhledem k plánované výstavbě
realizováno. Bohužel se situace vyvíjí jinak, než bylo plánováno a plyn se v dané lokalitě budovat nebude. Nicméně
projekt na tuto realizaci je hotový. Na tomto zasedání byla schválena také nová obecně závazná vyhláška o nočním
klidu. Ta původní se odkazovala na zrušený přestupkový zákon. Nyní jsou dle zákona vyhlášky zveřejňovány ve Sbírce
právních předpisů (https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani). Tam najdete všechny platné obecně závazné vyhlášky nejen
naší obce, ale i ostatních.
Ve čtvrtek 23.3.2022 proběhl přezkum hospodaření naší obce za rok 2021, který provedla pracovnice krajského úřadu.
Závěr přezkumu byl, že nebyly shledány chyby a nedostatky. Zpráva bude součástí závěrečného účtu obce za rok 2021.
Koncem března se konala první valná hromada Regionu Poodří v letošním roce. Hlavním bodem bylo schválení účetní
závěrky Regionu Poodří, přijetí dotací a bezúplatný převod stavby cyklostezky Odra - Morava - Dunaj dotčeným obcím.
V mateřské škole je stálý problém s neodtékajícími odpady, proto byla provedena revize kamerou. Revizí bylo zjištěno,
že kanalizace je místy zalitá betonem, v některých místech má špatný spád, je prasklá a děravá. Pro zlepšení bylo
provedeno frézování a snad to na nějakou dobu vydrží. Nicméně do budoucna je potřeba naplánovat opravu kanalizace.
Dne 1.4.2022 byla zahájena oprava chodníku, kterou prováděla firma Martin Fajmon, jejíž cenová nabídka byla nejnižší.
Oprava se neobešla bez komplikací. Některé položky v rozpočtu chyběly, sehnat materiál také není jednoduché a
vyhovět požadavkům občanů taky není jednoduché. Kdyby se ti lidé aspoň zajímali a přišli hned. Upravovat stavbu
v době realizace není jednoduché. Naráží to na rozpočet, veřejnou zakázku a podle toho se určí, který orgán to povoluje.
To, že se lidé nezajímají, co se v obci děje, je neomlouvá. V dnešní době se vše hlídá a podléhá určitým postupům. Berte
to na vědomí.
V letošním roce se po dvouleté odmlce bude v sobotu 25.6.2022 konat Den obce, který bude mít na starost TJ Sokol
Kujavy. Vystoupení dle jejich požadavku zajistila obec přes agenturu Rascals Agency a pro zpestření jsou pronajaty
nafukovací atrakce. Tradičně vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Kujavy. Snad nám to nezhatí počasí.
Další akcí, která se bude konat ve čtvrtek 3.11.2022 od 18 hod. v kulturním domě, je představení Letem muzikálovým
světem. Spojujícím tématem tohoto hudebního představení ve vlastní scéně a v krásných kostýmech je cestování. Díky
slavným muzikálovým melodiím se tak přeneseme například do Londýna, Paříže, Maďarska, New Yorku ale i mezi
indiány. Na své si tak přijdou nejen milovníci hudby ale i vášniví cestovatelé. Scénky a hudební čísla ze slavných
muzikálů jako je například My fair lady, Bídníci, West Side Story či Divotvorný hrnec jsou okořeněny
nápaditými choreografiemi. Hrají a zpívají členové olomouckého divadla.
Po skoro roční práci se nám podařilo dát do souladu malé části pozemků pod komunikacemi, které jsme v minulosti
vykupovali. Tyto pozemky jsme sloučili do větších celistvých pozemků. Zároveň jsme k pozemku hřiště přidali část
sousedního pozemku, a to proto, že část zařízení hřiště se nacházela na pozemku vedle hřiště, na kterém je plánována
výstavba. V budoucnu by došlo ke komplikacím a tímto krokem jsme jim předešli.
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Z důvodu navýšení cen stavebního materiálu jsme museli navýšit pojistné částky, tak aby nemohlo nastat podpojištění.
Správné nastavení pojistek nám hlídá makléřská společnost Grand pojištění, s.r.o., která je zastoupena naším občanem
Jaromírem Mrázkem. Moc celé společnosti za jejich práci děkujeme.
V úterý 3.5.2022 jsme si připomněli 77. výročí konce 2. světové války. Tento den byla obec Kujavy osvobozena, a proto
byly u pomníku padlých pro uctění památky zapáleny svíčky a položen věnec.
Naše obec byla oslovena Zásilkovnou, která nám nabídla umístění Z-Boxu, který slouží jako samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny. Z-Box by měl být umístěn pravděpodobně u moštárny (před obecním úřadem). Nyní je nutné vyřídit
formality, jako je schválení zastupitelstvem, zveřejnění záměru apod. Pokud to půjde dobře, tak by Z-Box mohl fungovat
od začátku července.
Koncem května jsme na praxi přijali dva naše studenty. Společně jsme se věnovali především skartaci dokumentů.
Mnoho dokumentů se nám již podařilo vytřídit a získali jsme souhlas se skartací i od oblastního archivu v Novém Jičíně.
Vše se ale musí sepsat a to je práce právě pro studenty. Oba byli šikovní a děkujeme jim za pomoc.
Zpracovala Petra Vojkůvková

INFORMCE O PROJEKTECH OBCE
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informovala o plánovaných záměrech na letošní rok. Protože už nyní se nám
plány bortí, rozhodla jsem se rozepsat, v jaké fázi s jednotlivými záměry jsme:
- projekt na rekonstrukci mostu u č.p. 48 - byla podána žádost o stavební povolení, ale řízení bylo přerušeno, protože
speciální stavební úřad požadoval souhlasy vlastníků a povolení zřízení dočasného sjezdu pro provizorní most. Lesy ČR
nám souhlas poskytly až po uzavření nájemní smlouvy. Majitel pozemku, přes který bude vedena provizorní objížďka,
nám souhlas také vydal, a tímto bych mu chtěla moc poděkovat, protože bez jeho souhlasu by oprava nebyla možná.
V současné době ještě vyřizujeme povolení dočasného sjezdu a snad nám poté bude souhlas vydán. Realizaci stavby
bychom chtěli realizovat co nejdříve. Odhad realizace stavby je 4 měsíce.
- oprava chodníku - byla provedena v měsíci dubnu až květnu. Vyvstalo mnoho otázek, proč jsme nepokračovali dále.
Část směrem na Pustějov není na pozemcích obce. Pozemky pod touto částí se obec snaží od roku 2017 vykoupit,
bohužel vlastník stále něco mění, zastupitelstvo neustále mění usnesení, a proto byla vlastníkovi dána poslední možnost
vyjádřit se do konce května. Pokud bude vlastník souhlasit, tak na začátku května schválí zastupitelstvo kupní smlouvu
a celá záležitost se tím dořeší, a pokud vlastník souhlasit nebude, bude podána žádost o vyvlastnění. Druhá část směrem
na Fulnek nebyla v době zpracování v majetku obce, takže jsme zde opravu nemohli provádět. Koncem loňského roku
jsme pozemek získali od Moravskoslezského kraje darem a oprava může pokračovat. Opět ale jen část, protože nám
chybí vykoupit ještě část pozemku naproti bývalého JZD.
- výkupy pozemků - stále nám chybí vykoupit část pozemků pod komunikací a chodníkem, proto budou zadány
objednávky na zpracování geometrických plánů a osloveni vlastníci. Tito vlastníci byli již v minulosti kontaktováni, ale
na výzvu nereagovali. Jednalo se o menší části, v některých případech složité, protože jsou zatíženy zástavním právem.
Snad se s vlastníky domluvíme.
- rekonstrukce budovy OÚ a ZŠ - v prosinci bylo požádáno o stavební povolení, které stavební úřad dosud nevydal.
Z důvodu pohybu žáků není možné stavbu realizovat za běžného provozu, ale pouze v době letních prázdnin. Již nyní
víme, že se to letos nestihne, protože nemáme vydané stavební povolení, teprve poté může být vyhlášena veřejná
zakázka, není ani vyhlášena žádná dotační výzva na realizaci této akce. Takže musíme počkat ještě další rok.
- úprava nivelety fotbalového hřiště - jelikož úprava zasahovala až do těsné blízkosti sousedních pozemků, museli
jsme získat souhlas vlastníků sousedních pozemků. Bohužel nám ti nám souhlas nedali, ale požadovali zmenšit prostor
hrací plochy. Bohužel to ale vyžadovalo změnu projektové dokumentace, která nás bude stát 73 tis. Kč. Také vodoprávní
úřad nevydal souhlasné stanovisko, jelikož požadoval dořešení vsakovaných vod. Voda tak nebude vsakována, ale bude
odváděna pryč.
- multifunkční hřiště - tady nás zastavil požadavek vodoprávního úřadu, který po nás požaduje hydrogeologický
posudek. Cena tohoto posudku je 79 tis. Kč. Je zajímavé, že po nás ten posudek chtějí, protože již nyní tam hřiště je.
Jenže s tím asi nic jiného neuděláme. Po získání kladného stanoviska můžeme požádat o povolení.
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- zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U hřiště“ - projektová dokumentace je zpracována.
Menší problém byl s vedením kanalizace, protože tím vstupujeme na pozemek soukromých vlastníků. Ale i s těmito
dvěma vlastníky jsme se domluvili a já jim moc děkuji za jejich vstřícnost. I v tomto případě bychom bez jejich souhlasu
záměr nemohli realizovat.
- stanoviště kontejnerů u hasičské zbrojnice - oprava tohoto stanoviště by pravděpodobně měla začít koncem května
- začátkem června a bude realizována ve stejném stylu jako u moštárny.
- ostatní projekty na demolici mostu u č.p. 58 a opravu schodů ke kostelu ještě nebyly ani započaty, jelikož jsme
zatím nesehnali projektanty.
Tímto jsem se snažila Vám přiblížit, že ačkoli snaha je, byrokracie snaze brání. Musíme jen doufat, že všechny překážky
překonáme a naše záměry se uskuteční.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Základní škola
Jaro ve škole
Jaro v naší škole bylo naplněno nejen sluníčkem, ale také bohatými zážitky. Děti
poznávaly mnoho nového a připomínaly si staré lidové tradice. Žáci třetí, čtvrté a páté
třídy se podělí se svými zážitky v našem zpravodaji.
Masopust a vynášení Mařeny - napsal Matyáš Jurášek
Společně s mateřskou školou jsme přivítali jaro. Muzejníci z Fulneku nám dovolili
poznat slavnosti Masopustu. Už víme, že Masopust je křesťanský svátek a slaví se tři
dny před popeleční středou. Lidé se veselili, jedli a pili. Potom drželi čtyřicet dní půst,
až do Velikonoc.
Společně jsme se rozloučili se zimou a vynesli Mařenu do potoka. Společně jsme se
naučili říkanky a písničky, aby paní zima věděla, že už chceme jaro.
Měsíc knihy - napsal Matěj Bureš
Naše škola uspořádala recitační soutěž, které se zúčastnily všechny děti. Připravili si moc hezké básničky. Pro porotu,
která byla pozvaná z řad rodičů a přátel školy, bylo těžké vybrat ty nejlepší. Soutěžilo se v mladší a starší kategorii.
Výsledky: mladší kategorie starší kategorie -

1. místo – Ondřej Bureš
2. místo – Radek Kyselý
3. místo – Martin Pulko
1. místo – Diana Pulková a Dominika Vorlická
2. místo – Jonáš Rojíček
3. místo – Adam Prák

Africká kultura - napsal Adam Prák
Společně s dětmi z mateřské školy jsme poznali africkou kulturu. Z Konga
k nám přijeli Paul a Džango. Ve svém tradičním oblečení nás učili hrát na
bubny, zpívat a tancovat. Povídali nám o těžkém životě v Africe. Dozvěděli
jsme se, že ve vesnicích není elektrika, děti nemůžou chodit do školy. Pouze
ty, které mají peníze na zaplacení. Ve škole je jen jedna třída, kde je i sto
dětí. Na závěr jsme si mohli koupit korálky, které vytvořily děti. Za peníze
jim budou nakoupeny pomůcky do jejich školy.
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Jantarová stezka - Jonáš Rojíček
Přihlásili jsme se do turnaje v miniházené, kde je přihlášeno mnoho škol
z okresu Nový Jičín.
Naše škola soutěží ve skupině Jantarová stezka. První kolo se uskutečnilo
5. dubna v Novém Jičíně v hale ABC. Našimi soupeři byly školy z Nového
Jičína - ZŠ Galaxie, ZŠ Životice u Nového Jičína a ZŠ Hostašovice.
Všichni jsme hráli tři zápasy, které byly vyrovnané. Body se však
nepočítaly, protože soutěž byla přerušena covidem. Další turnaj už bude na
body. Moc se na něj těšíme, ale musíme hodně trénovat.

Pokusy - napsala Dominika Vorlická
V dubnu k nám přijel pan Radek Chajda. Ukazoval nám, jak létá kapesník nebo pet
láhev. Nafukoval sáčky na odpadky, mohli jsme si šáhnout na oheň. Vyrobili jsme
si společně padák z odpadkového sáčku. Děkujeme panu Chajdovi, že nás učí
poznávat svět kolem nás i jinak.

Lžička medu - napsala Diana Pulková
V době, kdy všechno začíná kvést, přišla do
naší školy paní, která nám povídala o včelách. Dozvěděli jsme se, jak žijí včely
v úlu, jak krátký mají život a jak je důležitá královna. Zahráli jsme si na včelky a
sbírali nektar z květů. Ve skutečnosti jsme malými lopatičkami sbírali malé
kuličky, abychom poznali, jak mají těžký život. Všem se nám to moc líbilo.

Mateřská škola Kujavy
CO NÁS ČEKÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Čas letí jako voda a my jsme se ocitli v závěrečném čtvrtletí tohoto školního roku. Předškoláci úspěšně absolvovali
„Zápis do 1. třídy“, letos odchází do základní školy 13 dětí. Je to dobrá parta a my jim přejeme mnoho štěstí a úspěchu
v novém kolektivu. Tím pádem se nám mohli do mateřské školy přihlásit opět nové děti, na které se už těšíme. Pro tyto
nové děti máme 14. června v MŠ od 14:30-15:30 „Mateřinku“. V tento den se mohou přijít seznámit s novým
prostředím a pohrát si.
A co nás ještě čeká? Dne 19.5.2022 se v mateřské škole pro rodiče uskutečnilo hudební představení „Červená
Karkulka“ na motivy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pevně věříme, že se nám to povedlo a všem líbilo, protože
děti pilně trénovali!
Dne 7. června 2022 od 10:00-15:00 proběhne ještě jeden „Zápis do MŠ pro ukrajinské děti“. Více na webových
stránkách školy.
Poté nás ještě čeká školkový výlet s rodiči. Letos pojedeme do Ski Resortu Bílá, kde si děti užijí nejen spoustu zábavy,
ale také se dozví něco nového a zajímavého. Protože se blíží konec školního roku, budeme se loučit s našimi předškoláky
a 25. června vystoupíme s dětmi na „Dnech obce“.
Chtěla bych všem popřát, aby si užívali teplých slunečných dnů a vzájemného setkávání bez covidových opatření 😊
Za kolektiv MŠ Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ

5

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Měsíční odvoz nádob v roce 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
15.10.2022

plocha u moštárny (u č.p. 21)

8.00 – 11.00

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odpad a za psa
Připomínáme občanům, že poplatek za odpad a za psa byl splatný do 31.5.2022. Sazba poplatku za odpad je pro rok
2022 stanovena ve výši 600,- Kč/os./rok a psa ve výši 100 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 150 Kč. Pro
osoby nad 65 let je poplatek za psa ve výši 50 Kč za jednoho psa a za druhého a dalšího psa 75 Kč. V hotovosti je možno
poplatky uhradit v době úředních hodin v pondělí nebo středu v době od 8 do 12 h nebo od 13 do 17 h. Bezhotovostní
úhradu lze provést na účet obce č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám
bude obecním úřadem sdělen na základě telefonické nebo emailové žádosti.

TJ SOKOL KUJAVY, z.s.
Vážení spoluobčané a příznivci našeho žákovského fotbalu.
Letošní sezóna začala o poznání lépe, než předešlé. Jde vidět, že se nám chlapci a děvče velice zlepšili a jednoznačně
výsledky posledních zápasů naše malé sportovce stmelily. Nyní máme 12 hráčů, kteří se aktivně podílí na fotbalových
utkáních, někteří nám odešli, ale zase na druhou stranu máme i nové přírůstky 😊. Prozatím máme za sebou 4 zápasy,
z toho 2 remízy, 1 prohra a konečně již zasloužená 1 výhra. Snad nám to půjde takhle dál.
Určitě stojí za zmínku, že děti dostaly kompletní šusťákové komplety s potiskem, bundy, trička a nové dresy. Tyto věci
udělaly dětem velkou radost, což potvrzuje i to, že v nich chodí nejen na zápasy, ale i na tréninky.
Doufáme tedy, že se i nadále bude našim malým hráčům dařit a získáme co nejvíce bodů.
Sportu zdar a fotbalu zvláště 😊!!!
Za TJ Sokol Kujavy, z.s.
Martin Dragoun – vedoucí družstva

SENIOR KLUB KUJAVY
Dnes bych chtěla jak členy spolku Senior klub Kujavy, tak i ostatní občany Kujav pozvat na dvě akce, které rada spolku
připravuje.
První akcí je zájezd, který se uskuteční v sobotu 11. 6. 2022. Původně jsme plánovali jako hlavní akci exkurzi pivovaru
Litovel, avšak v době corony došlo ke změnám v návštěvním řádu pivovaru a exkurze je možno uskutečnit jen v pracovní
dny. Takže jsme na poslední chvíli hledali náhradní řešení. Podařilo se a my doufáme, že bude možná i lepší.
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Takže v sobotu 11. 6. 2022 vyrazíme v 7 hodin směr vesnice Plinkout, kde navštívíme Království kočárků – soukromé
muzeum a restaurátorskou dílnu, kde se opravují a následně vystavují dětské kočárky. Po prohlídce zamíříme do
Uničova, kde máme objednanou prohlídku místního muzea vězeňství Šatlava. A protože po návštěvě věznice, kde určitě
nebude scházet ani hladomorna, dostaneme hlad, máme zajištěn oběd v restauraci Na Hradbách. A potom vyrazíme směr
Velká Bystřice do místního pivovaru TVARG, kde máme objednanou exkurzi včetně ochutnávky piv a tamních
tvarůžků. Součástí pivovaru je restaurace, kde můžeme následně posedět, dopřát si další speciality a poklábosit. Návrat
plánujeme kolem 18 hodiny.
Cena zájezdu je 400,- Kč a zahrnuje vstupy a příspěvek na dopravu. Oběd si hradí každý sám, cena je 145,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit u paní Marie Šichorové, paní Milady Tvardkové, paní Libuše Kleinové, paní Aleny Návratové
nebo paní Květy Vavrečkové.
Druhou akcí, na kterou bych chtěla všechny pozvat, bude 17. 9. 2022 posezení u cimbálu, které bude součástí akce I.
Kujavské štrůdlobraní. Akce se bude konat v sále kulturního domu a vstupné bude zdarma.
Jak už jsme oznámili minule, byli bychom rádi, kdyby kujavské hospodyňky, ale i kuchaři, přinesli na ukázku a
ochutnání jakýkoli svůj štrůdl – sladký, slaný, z kynutého těsta, lístkového těsta nebo tažený či jakýkoli jiný. Jedná se o
přehlídku, nikoli soutěž.
Věříme, že obě akce se podaří a že se jich se zúčastní co nejvíce občanů. Všechny vás srdečně zveme.
Danuše Glacová, předsedkyně spolkuSenior klub Kujavy

JSDH Kujavy
V minulém období vyjela naše jednotka pouze jednou, a to 26.3.2022 k nalomenému stromu u tábora na horním konci
Kujav a naším úkolem byla pomoc s odklizením větví dle pokynů velitele zásahu.
Za JSDH Kujavy zpracoval Miroslav Mrázek – velitel JSDH

SVOBODOVI VOJÁCI
Každá válka přináší bolest a utrpení. Nenahraditelné jsou zmařené lidské životy, jak padlých vojáků, tak zavražděných
civilistů, včetně dětí. V posledních letech se jednalo spíše o simultativní boje na počítačích a libovali jsme si, my,
narození po válce, že budeme jednou z mála generací v historii lidstva, která bude mít to štěstí, že válku nepozná. Naši
rodiče zažili jednu, prarodiče dokonce dvě světové války. Znovu však burácejí děla na nedaleké Ukrajině a vojenská
mašinérie rozvíjí své předem dané strategie, tolikrát na cvičištích nacvičované.
Jakoby se lidstvo nikdy z dřívějších hrůz nechtělo poučit…
Je potřebné připomínat hrůzy prožité ve válečných letech 1939 – 1945 i radost z osvobození a uctít účast českých občanů
při osvobozování naší vlasti. Patří to k prvním květnovým dnům, k prvním dnům svobody. K roku 1945.
Na internetových stránkách obce Kujavy jsou již někteří účastníci bojů popisováni. Je tam uvedeno, že jen volyňských
Čechů se osvobozovacích bojů účastnilo 11. Byli to Bača Václav, Beneš Josef, Kikal Vladimír, Kopecký Václav, Malý
Alexandr, Satrapa Jaroslav, Satrapa Josef, Satrapa Václav, Vorlický Anatol, Vorlický Vladimír a Zima Vladimír.
Další z účastníků bojů byli Kozlík Štefan, narozený na Slovensku a Kutěj Karel, narozený na Valašsku.
Nahlédněme tedy do osudů některých z nich:
Beneš Josef (*4.12.1912 Krasilno na Volyni, +20.12.1944 Dukla)
Vystudoval zemědělskou školu v Krakově. Po osvobození Volyně Rudou armádou vstoupil počátkem března 1944 do
1. čs. armádního sboru, 1. praporu tvořící se 3. čs. brigády. S jednotkou se účastnil jako pěšák bojů u Dukly, kde
20.12.1944 padnul. Manželka Ludmila, spolu se dvěma dětmi se v rámci repatriace přestěhovala do Kujav. Vzhledem
k chybám při zaznamenání jména Josefa Beneše na náhrobku padlých hrdinů na Dukle se vyskytovaly teze, že snad na
Dukle nepadnul. Pozdější studium dalších dokumentů ale tyto pochybnosti vyvrátilo. Na paměť bojů u Dukly mu byla
6.10.1959 udělena prezidentem republiky Dukelská pamětní medaile in memoriam.
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Již ve třech vydáních obecního zpravodaje jsme Vás informovali o hrdinských skutcích našich bývalých spoluobčanů.
V rámci seriálu Kujavští hrdinové vám totiž postupně představujeme všechny bývalé obyvatele Kujavy, kteří bojovali
za naši vlast během druhé světové války. V minulém čísle jsme vás v rámci seriálu Kujavští hrdinové seznámili
s pojmem Volyňští Češi a představili vám jednoho z nich, Alexandra Malého. V tomto čísle budeme v tématu
pokračovat a shrneme v krátkosti život dalších dvou z nich.

Část dopisu psaného manželce z vojny (datum 29.6.1944)

Josef Beneš na svatební fotografii

Seznam padlých hrdinů v Dukelském památníku

Náhrobek pochovaných padlých hrdinů na Dukle
(omylem uveden jako Jozef Besen )

Zdroje:

Bojovali abychom žili, Josef Kubový, Josef Pavlíček
Medailonky statečných, Josef Kubový, Václav Langer
zapůjčené fotografie Jaroslav Mrázek, Kujavy

8

Kikal Vladimír (*11.5.1919 Uljanovka na Volyni,+9.5.1989
Kujavy)
Celý život Vladimíra Kikala je spjat se zemědělstvím. Jeho velkou
láskou byly koně. Zemědělstvím se živil i na rodné Volyni . Dne
17.3.1944 narukoval ve volyňském městečku Rovno do 1. pěší
brigády 1. čs. armádního sboru. S jednotkou se poprvé účastnil bojů
s hitlerovci u Krosna v hlavním směru na Dukelský průsmyk.
S brigádou pak prošel přes průsmyk až na československé území.
Bojovou činnost ukončil 10. května 1945 v Praze. Po válce se vrátil do
své rodné obce, ale podobně jako mnozí volyňští Češi v rámci
repatriace se v roce 1947 usídlil v Kujavách. Začal zemědělsky
hospodařit na jednom z opuštěných statků po vysídlených Němcích,
později vstoupil do místního JZD.
Za účast v bojích mu byla udělena:
- Medaile SSSR „Za vítězství nad Německem“
- Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem SSSR
- Dukelská pamětní medaile
Zdroje: Bojovali abychom žili, Josef Kubový, Josef Pavlíček
Medailonky statečných, Josef Kubový, Václav Langer
Vladimír Kikal na dobové fotografii zapůjč. M. Tvardkovou

Vorlický Anatol (*24.12.1918 Satijov,Ukrajina, +3.10.1949 Kujavy)
Od útlého dětství pracoval v zemědělství. Dne 6.5.1941 byl povolán do
Rudé armády, kde v rámci 15. dělostřeleckého pluku sloužil u železniční
dopravy. Dne 10.7.1944 byl na vlastní žádost převelen k čs. armádním
jednotkám tehdy vznikajícího 1. čs. armádního sboru. Sloužil u
dělostřelecké jednotky. Po skončení války byl příslušníkem zvláštní
vojenské skupiny Žatec. V roce 1946 byl však poslán na trvalou
dovolenou jako nemocný malárií. Usadil se v Kujavách, kde také zemřel.
Zdroje:

Bojovali abychom žili, Josef Kubový, Josef Pavlíček
Medailonky statečných, Josef Kubový, Václav Langer

Dobovou fotografii zapůjč. Anna Vorlická

HROB RODINY FREISSLERŮ V KUJAVÁCH - 2. část
V první části této studie jsem skončil u Mathiase Freisslera (14.10.1824 - 2.5.1899), který je na vrchní části náhrobku
uveden jako první a zároveň v druhé půli náhrobku spolu se svou ženou Theresií, rozenou DröI3ler , čp. 38 (28.1.184415.5.1910).
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Pro úplnost Vám popíši skutečnosti o tomto významném hrobu.
Hrob se nachází na hřbitově v Kujavách. Při vstupu od hlavní brány vyčnívá v první půli hřbitova vpravo mezi
novodobými náhrobky. Svým odlišným tvarem se dá jen stěží přehlédnout.
Hrob tvoří rám ze šedé žuly, osázený trvalými květinami, bergeniemi, a je celoročně udržován. Pochází zřejmě
z konce 19. století. Skulptura se skládá ze 3 širších, postupně se odspodu nahoru zmenšujících soklů, na nichž se týčí
pomník (náhrobek) ve tvaru komolého jehlanu, tzv. pylonu. Celý náhrobek je zhotoven z leštěné tmavě šedé žuly.
Pomník nese na svém čele poměrně dobře čitelné údaje o pochovaných členech rodiny Freisslerů. Údaje jsou psány
v němčině. Na vrcholu náhrobku je zlatou barvou vyhotoven symbol kříže se sluneční září, pod ním je umístěn nadpis
náhrobku, ve znění RUHÄTSTETE DER Familie Freisler (pozn. ve studii používám příjmení Freissler, dle prvního
zjištění, vysvětlení dříve). Dále jsou již barvou v tónu kamene postupně jmenováni členové rodiny Freisslerů spolu
s přesným datem úmrtí a dožitým věkem. Dle těchto informací jsou zde zřejmě pohřbeni: Mathias a Theresie
Freisslerovi, Karl Freissler, Rosa a Anna Fresslerovi. Ve spodní části je zmínka o pochovaných prarodičích, Mathiasi
a Elisabeth Freisslerových, vyobrazen je dále pietní nápis v němčině „Ruhetsanfti“, což ve volném překladu znamená
„Odpočívejte v pokoji“.
Náhrobky jsou cennou informací o občanech obce, kteří zde byli pohřbeni, ale moje zkušenost říká, že úplná data tam
mnohdy nejsou uvedena, protože různé okolnosti tomu nepřály. Dokonce i uváděná data mnohdy nesouhlasí s daty
uvedenými v matričních souborech.
Přesto jsou to první informace, před kterými se zastavíte kdekoliv při svých cestách a zamyslíte se při návštěvě hrobu.
Počáteční informací, kterou u hrobu můžete získat, je ta, zdaje to hrob český, nebo německý (u nás dominantní
informace). Dále porovnáváte jméno, jaký je asi jeho původ…a až poté již dle svých zkušeností dedukujete, jaká asi
byla v dané obci struktura obyvatel a pak… Pak jste již na mé nitce - „Zapálení se pro věc“ a potřeba se tomu dostat
na kloub.
O dalších členech rodiny Freisslerů v 3. části
(zpracoval ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48)

ASEKOL
Ochrana životního prostředí je pro naši společnost
prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko
představit. Obklopují nás a staly se součástí našich
každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují
množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných
zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých
elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní
systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší
životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše
obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z
environmentálního vyúčtování zpracovaného společností
ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve
spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody,
okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší
obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky
množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 0,78
MWh elektřiny, 56,13 litrů ropy, 30,09 m3 vody a 0,18 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. o 0,25 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje
okyselování prostředí) o 3,02 kg.
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Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh
elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných
elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie
zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

POHOŘÍLKY
Protože někteří naši občané pocházejí z vedlejší obce Pohořílky, rozhodli jsme se zveřejnit článek i o této obci.
Při silnici z Kujav směrem na Bílovec se nachází malá vesnička Pohořílky. Ves je vystavěná na
východní vyvýšenině nad Bravinským potokem v nadmořské výšce 321 m.
Jedná se o starobylou obec. Při budování vrchnostenského dvora v 18. století byla na místě ruin
bývalého renesančního zámečku nalezena kamenná deska s vytesaným datem roku 1322.
V různých dobových dokumentech se vyskytuje pod názvy např.Pohořalka, Pohořelka, Pohrolky,
Pohořílka, ale také Scirbine nebo německy Schimbsdorf či Schimmelsdorf. Z německého
Znak obce
Schimmelsdorf pochází i znak obce doleva se vzpínající bělouš.
První písemná zmínka o obci Scirbine pochází z roku 1329. Její držitelé byli manové fulneckého panství. V roce 1329
to byli Ješek a Drslav z Kravař.
Z významnější majitelů Pohořílek nás zaujme Racek z Pohořílky. Tento velmož je znám umístěním svého podpisu na
stížném listu odeslaném do Kostnice v době soudu nad Janem Husem. Dokumenty nás informují, že držel v roce 1447
v Pohořílkách starobylou gotickou tvrz.
Tuto gotickou tvrz někdy kolem roku 1564 přestavuje další majitel vsi,
dvora a tvrze Jiří Kotulínský z Kotulína. Přestavuje ji na renesanční
zámeček netradičního půdorysu. Jedná se o kruhovitou kamennou
stavbu o průměru přibližně 45m. Zámeček je jednopatrový s věžovitou
vstupní bránou, na dvorní straně opatřený přízemní arkádou, lemující
celý kruhovitý obvod dvora. V poschodí je dřevěná pavlač, ze které jsou
vchody do jednotlivých místností. Popis objektu pochází z obrázku
fulneckého malíře Františka Kledenského z roku 1817, který namaloval
podle dnes nezvěstného akvarelu z roku 1621.
Kresba fulneckého malíře F.Kledenského z roku 1817
V roce 1756 je zámeček z důvodu zchátrání na příkaz fulneckého
hejtmana Titze zbourán a přibližně na stejném místě je zbudován vrchnostenský dvůr.
V průběhu času byly některé objekty zbourány nebo přestavěny, ale dodnes je patrné
schéma rozmístění některých objektů tohoto dvora. Z původního renesančního zámečku
zůstal jen klenutý kamenný sklep o rozměrech 19x5x3m, se šířkou zdí téměř 3m. Dříve
sloužil bývalému JZD jako sklad sadbových brambor, v současné době je využíván ke
komerčním účelům.
Na mírném návrší, vpravo od pohostinství (dnešního motorestu manželů Kratinových)
stávala kaple Panny Marie Pomocné z 18. století. Byla to malá zděná barokní stavba
s cibulkovitou věžičkou. Kaple byla zbořena krátce po konci 2. světové války. Bohužel
jsem nenašel dostatek materiálů, abych mohl blíže popsat tento objekt. Brožura ke 100.
výročí kostela v Kujavách, ve které byla přiložena i dosti obsáhla dokumentace k této
kapli, se zřejmě ztratila. Dědicové po majiteli, který mi ji kdysi k nahlédnutí zapůjčil, o
ní nic neví. Podařilo se mi získat alespoň fotografii.
Kaple Panny Marie Pomocné
Za zaznamenání stojí také zajímavost, že při kopání studny v místě původní tvrze byla
z 18. století.
nalezena cínová konvice s datem 1552 plná stříbrných grošů.
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Pohořílky byly osadou Kujav od roku 1850. V roce 1884 byly přifařeny ke kujavské faře, do Kujav chodily pohořílské
děti i do školy. V letech 1911 - 1960 byly samostatnou obcí. Od června 1960 byly opět součástí Kujav s nimiž 1.1.1979
integrovaly k Fulneku, jehož součástí, na rozdíl od Kujav, zůstávají i nadále.
Možný rozsah článku pro účely zpravodaje neumožňuje popsat všechny historické skutečnosti této malé obce, ale
aspoň v tomto podání přijměte malou zmínku, kterou jsem pro Vás připravil.
Z historických pramenů sestavil ing.Jaromír Heryán, Kujavy č.48
*********************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy, z. s. a Obec Kujavy
si Vás dovoluje pozvat po dvouleté pauze na DEN OBCE KUJAVY, který se bude
konat dne

25.6.2022 od 14:00 na místním fotbalovém hřišti.
Bude pro Vás připraven bohatý program i občerstvení.
Odpolednem Vás provede moderátorka rádia Hellax, vystoupí děti MŠ a ZŠ Kujavy, na děti se těší
MICKEY MOUSE A MINNIE v nadživotní velikosti, se kterými si děti zatančí, zasoutěží, a pak se s nimi
mohou vyfotografovat, skákací hrad, Electro Boogie Show – super robotí show, TEAM Revival a
Houslová Show.
Doufejme, že se vydaří počasí a všichni se po dlouhé pauze společně potkáme a pobavíme.
Za TJ SOKOL KUJAVY, z. s.
Gebauer Oldřich
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