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Vážení občané, 
 

na letošní rok jsme naplánovali řadu záměrů. Projekt 

na rekonstrukci mostu u č.p. 48 je konečně zpracován 

a byla podána žádost o stavební povolení. Děkuji 

projektantovi, který musel projekt neustále předělávat, 

protože splnit požadavky všech dotčených bylo 

náročné. Koncem roku byl dokončen projekt na 

opravu chodníku, a tak na začátku roku proběhlo 

výběrové řízení a byla vybrána realizační firma – 

Martin Fajmon. Práce by měly být zahájeny na začátku 

dubna. Bohužel opravovat chodník můžeme jen na 

pozemcích obce, a proto se bude opravovat pouze část 

od č.p. 26 až k č.p. 199. Tato oprava chodníku o délce 

145 m bude stát 1,056 mil. Kč. Další projektovou 

dokumentaci, kterou máme zpracovanou, je projekt na 

rekonstrukci budovy OÚ a ZŠ. Nyní čekáme na vydání 

stavebního povolení, o které jsme žádali v prosinci. Na 

tuto rekonstrukci jsme chtěli získat dotaci, ale bohužel 

na takovou rekonstrukci zatím žádná dotace není. 

V lednu nám byla předána dokumentace na úpravu 

nivelety fotbalového hřiště a i tady je požádáno o 

povolení. Náklady na tuto úpravu přesahují 8 milionů 

a bude nutné hledat vhodný dotační titul. Posledním 

projektem, který je zpracovaný, ale ještě k němu chybí 

získat vyjádření dotčených orgánů, je projekt na 

výstavbu multifunkčního hřiště. Původní plán byl 

vybudovat multifunkční hřiště vedle dětských prvků, 

ale kvůli svažitému terénu jsme museli náš záměr 

přehodnotit a hřiště by mělo nově být místo 

asfaltového tenisového hřiště. Dalšími záměry pro 

letošní rok je nechat zpracovat projekt na demolici 

mostu u č.p. 58 a opravu schodů ke kostelu, dále 

opravit stanoviště kontejnerů u hasičské zbrojnice a 

pokračovat ve výkupech pozemků pod místní 

komunikací a chodníky, abychom mohli pokračovat 

v opravách.   

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, co se v naší obci děje, si dovolím 

na úvodní stránku vložit upozornění, které nám 

zpracoval JUDr. Panáček, abychom Vás varovali před 

nekalými praktikami. 

 

Upozornění na osobní prodej v obci Kujavy 

Vážení občané,  

jak víte, v obci Kujavy je zakázán podomní prodej. Jak 

už to bývá, najdou se tací, kteří tento zákaz obcházejí 

a pod záminkou kontroly Vašich smluv na dodávku 

elektřiny nebo plynu si s Vámi předem sjednají po 

telefonu schůzku. Na předem sjednané schůzky se 

zákaz podomního prodeje totiž nevztahuje.  

Tak se stalo i jedné z občanek Kujav, kdy po telefonu 

souhlasila s návštěvou firmy. Navštívili ji dva 

obchodníci a pod záminkou kontroly jejich smluv s ní 

uzavřeli smlouvu o správě jejích odběrných míst 

elektřiny i zemního plynu a ještě navíc si nechali 

vystavit plnou moc. Následoval pokus o změnu 

dodavatele elektřiny a plynu, samozřejmě za drahé 

peníze. Dále jí pohrozili, že pokud tuto změnu nebude 

akceptovat, zaplatí pokutu 5000,- Kč za každé odběrné 

místo.  

Ze své zkušenosti si Vám dovoluji doporučit, 

nesjednávat si žádné schůzky po telefonu, nic po 

telefonu neslibovat. Nemějte obavy takový telefonát 

ihned položit. Pokud byste se i přesto nechali 

přesvědčit, než něco podepíšete, nechte si čas na 

rozmyšlenou, poraďte se, nebo mi napište na 

info@iadvokacie.cz a já Vám rád odpovím. Ušetříte si 

tím nemalé komplikace a Vaše peníze. 

JUDr. Tomáš Panáček, advokát 

 

 

Z 
 

pravodaj obce 
Kujavy 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2021 – 2/2022 
 

Do konce roku 2021 jsme museli odevzdat závěrečné vyhodnocení bezúročných půjček, které mohli občané použít na 

financování výměny kotle v rámci kotlíkových dotací. O bezúročnou půjčku mohli požádat občané, kterým byla 

schválena kotlíková dotace z Moravskoslezského kraje. Z naší obce se jednalo o 3 občany, ovšem možnosti bezúročné 

půjčky využil pouze jeden z nich. Finanční prostředky, které jsme ze Státní fondu životního prostředí na půjčky získali, 

jsme museli společně se závěrečným vyúčtováním vrátit fondu zpět, ačkoli je ještě nemáme od občana vrácené. Celá 

tato akce na bezúročné půjčky byla nastavena na úkor obce. Obec sice na půjčku i na lokálního administrátora dostala z 

fondu peníze, ale následně jsme museli fondu peníze vrátit a v případě, že si občan půjčku nevzal, vraceli jsme i peníze 

na lokálního administrátora, což byla osoba, která lidem pomáhala s kotlíkovou dotací. Naštěstí to máme za sebou a 

závěrečné vyhodnocení bylo v pořádku. 

Podařilo se nám také provést potřebná vynětí ze zemědělského půdního a lesního fondu, které potřebujeme, abychom 

mohli sloučit pozemky, které jsme v minulosti vykoupili, protože se na nich nachází místní komunikace. Nyní necháme 

tyto pozemky sloučit a zjednodušíme tak jejich evidenci. V letošním roce bychom chtěli pokračovat ve výkupech 

pozemků, které jsou pod místními komunikacemi nebo chodníky. Stále jich pár chybí dokončit. Nyní je to jednodušší, 

protože se vynětí provádí před zápisem do katastru.  

Stejně jako v předchozích letech, tak i v tom letošním, se konala valná hromada Regionu Poodří, na které se řeší rozpočet 

na další rok, ale také inventarizace, dokončení projektů a hlavně si předáváme navzájem zkušenosti. Každý totiž něco 

řešíme.  

Současná nájemnice bytu požádala o ukončení nájmu. S ukončením jsme souhlasili k 31.1.2022. Stanovili jsme kritéria 

pro nové zájemce a ti si mohli do poloviny ledna podat žádost. Obdrželi jsme 3 žádosti a podle stanovených kritérií 

dostali jednotliví žadatelé příslušný počet bodů. Se zájemcem s nejvyšším počtem bodů bude uzavřena nájemní smlouva. 

Ještě než byt pronajmeme, tak se musí opravit, jelikož podle dnešních norem tam některé věci nevyhovují. A tak když 

je byt prázdný, je ideální čas na opravu.  

V poslední době se nám rozmohlo parkování na veřejných prostranstvích. Proto jsme tyto občany vyzvali, aby na těchto 

místech neparkovali, jelikož parkování na těchto plochách je zpoplatněno. Ovšem někteří parkují na zcela 

nevyhovujících místech. Nyní už si nestěžují pouze naši občané, ale i občané jiných vesnic. Bohužel tak budeme muset 

tuto situaci více řešit a navázat spolupráci s Policií.  

Koncem roku byla dokončena studie stavby rodinných domů v lokalitě „U hřiště“. Podle této studie vznikne vedle hřiště 

12 parcel pro výstavbu rodinných domů. Studie řeší nejen přípojky elektra, plynu, vody, ale také veřejné osvětlení, 

kanalizaci, komunikaci. Na základě této studie je nyní zpracovávána dokumentace pro územní a stavební povolení.  

V polovině prosince se konalo veřejné zasedání zastupitelstva. Jelikož je sál obsazen různými aktivitami, tak jsme 

zastupitelstvo uspořádali na úřadě. Na zastupitelstva stejně nikdo nechodí a ani tentokrát to nebylo jinak. Schválil se 

rozpočet na rok 2022, který počítá s příjmy ve výši 9 483 100 Kč, výdaji ve výši 16 052 200 Kč, přičemž schodek bude 

pokryt přebytkem z minulých let ve výši 6 569 100 Kč. Zároveň s rozpočtem byl schválen i střednědobý výhled rozpočtu 

na rok 2023 – 2026. Oba tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách obce.  Součástí rozpočtu jsou i 

jednotlivé příspěvky – ZŠ a MŠ 530 000 Kč, Senior klub 27 000 Kč (z toho 12 000 Kč na akci „Posezení u cimbálu“, 

TJ Sokol 15 000 Kč, Římskokatolická farnost 15 000 Kč a Myslivecký spolek 15 000 Kč. Dále se schválila kupní 

smlouva na nákup pozemků, smlouva o advokátní úschově, ukončení nájmu bytu a pozemku u hasičské zbrojnice, záměr 

nájmu bytu i pozemku, časový plán pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóny 

Moravskoslezsko atd. Výpis z usnesení najdete na webových stránkách obce. 

Po více jak půl roce se nám přihlásil zájemce na pozici údržbáře, který konečně splňoval veškeré podmínky, stanovené 

z hlediska bezpečnosti. Od 1.1.2022 na místo nastoupil místní občan – pan Talmač, i když ho spousta z vás nebude znát. 

Nyní má spoustu práce s opravou strojů, aby byly připraveny na sezónu.  

Po několika letech máme za rok 2021 zpracovanou kroniku. Roli kronikářky převzala v loňském roce Veronika 

Smetanová, a přestože je to pro ni nová role, zvládla ji velmi dobře.  

I v letošním roce se konala Tříkrálová sbírka, přičemž pokladnička byla umístěna v sobotu 15.1.2022 od 8 do 11 h před 

sálem. Jinak mohli lidé přispět zasláním částky na účet. Tam se ale nedá zjistit, z které obce to člověk poslal. V letošním 

roce byla sbírka úspěšná a vybralo se 20 630 Kč. Loni byla částka nižší – 16 070 Kč.  

Po 3/4 roce se nám podařilo prodat dřevo z malého hřiště. Lípu jsme prodávali 600Kč/m3 a jasan 1100 Kč/m3. Část 

jasanů jsme prodali firmě na další zpracování a ti si ho odvezli již před Vánoci. Záměr prodeje zbytku dřeva jsme řádně 

zveřejnili a vyhlásili. Přihlásil se jediný zájemce. 

Z důvodu novely zákona o archivnictví jsme si objednali zpracování auditu spisové služby, a to především z toho 

důvodu, že od 1.1.2025 bude povinná elektronická spisová služba a každý program na spisovou službu musí projít 

atestem. Audit proběhl v polovině února a byly pouze doladěny některé postupy a dokumenty, protože spisovou službu 
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vykonáváme správně. Auditor ovšem nemohl řádně zkontrolovat funkčnost programu, protože naši nadřízení odložili o 

rok povinnou atestaci programů.  

Ani se tomu nedivím. Dosud není spuštěn povinný registr čipů psů, který měl fungovat od 1.1.2022. Také sbírka právních 

předpisů, ve které se zveřejňují obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a dalších orgánů, má problémy. Nově nebudeme 

předpisy vydané obcí zveřejňovat na úřední desce nebo na stránkách obce, ale najdete je na https://sbirkapp.gov.cz/.   

Na webových stránkách obce je zveřejněn odkaz na Studii proveditelnost vysokorychlostní trati 

(https://www.spravazeleznic.cz/vrt/studie-proveditelnosti), která má vést vedle dálnice ze strany od Fulneku. 

V současné době se zpracovává dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Pokud Vás tato problematika zajímá, 

doporučuji sledovat tyto stránky.   

 

                                                                                                                Zpracovala Petra Vojkůvková 

  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY 

 

Základní škola 

Mikuláš ve škole 

Jako každý rok i letos přišel za 

dětmi Mikuláš, nezapomněl 

vzít i své pomocníky čerta a 

anděla. Děti ho už netrpělivě 

vyhlížely. Každý musel před 

Mikulášem přednést 

básničku, komu to moc nešlo, 

celá třída mu pomohla a 

všichni společně zazpívali 

písničku. I když máme ve 

škole už velké děti...  i slzička 

ukápla. V příštím roce se 

budeme těšit zase.   

 

Ježíšek v družině 

V družině máme jen malý stromeček, ale dárečků se pod něj 

vešlo letos hodně, můžete posoudit na fotce. Z dárečků 

nejvíce zaujal graffiti sedací vak. Děti ho každodenně 

využívají. Tradičně nechybělo Lego a letos pro chytré 

hlavičky i hlavolamy v podobě ježka v kleci a rotační věž. 

Spoustu dalších her a pomůcek už jmenovat nebudeme. 

Ježíšku děkujeme a už se nemůžeme dočkat na příště.  

Příspěvek vypracovala Lenka Šimečková 

 

 

 

 

https://sbirkapp.gov.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/vrt/studie-proveditelnosti
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Mateřská škola Kujavy 

Vánoční den v mateřské škole 

Dne 15.12.2021 se v mateřské škole uskutečnil 

„Vánoční den“, který vykouzlil úsměv nejednomu 

dítku. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a 

vyzkoušeli různé vánoční tradice, jako je: hod 

papučí, pouštění ořechových skořápek, rozkrojení 

jablíčka aj. Všechny děti se s velkým nadšením 

účastnili těchto tradic a užili jsme si pohodové 

chvíle protkané veselím a kouzlem Vánoc. Pak 

přišla na řadu dlouho očekávaná nadílka, která se 

objevila pod vánočním stromečkem. Děti dostaly 

různé didaktické hry, stavebnice, modelínu Play 

dought, kluci se mohli radovat ze sady aut a na 

holky čekala česací hlava. Nakonec si děti 

pochutnaly na cukroví, které přinesly na ochutnání 

svým kamarádům ze svých domovů. Vánoční den 

se vydařil a už teď se děti určitě těší na ten další 

v příštím roce! 

Vaňková Jana, vedoucí učitelka MŠ 

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Měsíční odvoz nádob v roce 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 plocha u moštárny (u č.p. 21)  12.00 – 15.00 

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

 

Informace k odpadovému hospodářství 

Jak jsem již informovala v minulém čísle zpravodaje. Obec je povinna zveřejňovat výsledky odpadového 

hospodářství. Všechny potřebné informace najdete na webu obce v záložce Odpadové hospodářství. Zde uvádím 

pouze nejdůležitější. 

Přehled za rok 2021: 

Druh odpadu Množství v tunách Výdaje na svoz 

Směsný komunální odpad 88,4477 
379 628,46 Kč 

Jiný biologicky nerozložitelný odpad 6,0538 

Tříděný odpad - papír 5,9084 

141 745,94 Kč Tříděný odpad – sklo 21,3326 

Tříděný odpad - plasty 18,0577 

Biologicky rozložitelný odpad 27,9625 37 261,58 Kč 

Objemný a ostatní odpad 13,823 100 510,00 Kč 

Za rok 2021 bylo na skládku uloženo 102,6415 tun, což znamená, že všechen odpad uložený na skládku byl uložen 

za nižší poplatek, tj. 500 Kč/t. V roce 2021 mohla naše obec za nižší poplatek uložit 107,8 tun odpadu. 
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   MÍSTNÍ POPLATKY 

V roce 2022 může naše obec za nižší poplatek uložit 101,84 tun, což je 190 kg/obyvatele. Do tohoto množství se 

počítá pouze směsný komunální odpad, jiný biologicky rozložitelný odpad a objemný odpad. 

Příjmy: 

poplatek za odpad 330 485,77 Kč  EKO-KOM 161 225,01 Kč  ostatní příjmy 1 000,00 Kč

Z výše uvedeného je vidět, že výdaje jsou vyšší než příjmy a obec na svoz odpadů v roce 2021 doplatila 166 435,20 Kč. 

Stanovený místní poplatek za svoz odpadů je tedy nižší než by měl být. Řada obcí a měst poplatek zvyšovala, což jsme 

mohli slyšet v různých mediích. Obec pro rok 2022 poplatek nechala ve stejné výši, protože jsme od října zkusili nastavit 

nový systém a uvidíme, jak se nám to projeví. 

 

 

 

Poplatek za odpad  

Poplatek za odpad je pro rok 2022 stanoven ve výši 600,- Kč/os./rok. Splatnost tohoto poplatku je do 31.5.2022. 

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. Splatnost poplatku je také do 31.5.2022. 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. 

 

TJ SOKOL KUJAVY, z.s. 

 
Sportu zdar milí čtenáři, 

jak již víme, fotbal stmeluje kolektiv. Každou středu a pátek se naše děti schází 

v místním sále, kde probíhají tréninky. Pohyb děti po dlouhé nečinnosti kvůli 

Covid-19 velmi baví a i přes velký věkový rozdíl 6-12 let si spolu dokáží hezky 

zahrát. Momentálně na trénink dochází 14 malých sportovců. Kujavský tým se 

na konci minulého roku zúčastnil fotbalového turnaje v Odrách. Zde jsme potkali 

okolní týmy (Mořkov, Pustějov, Petřvald, Spálov, atd.). Děti se umístily na 

posledním místě. Tento turnaj byl pro děti velkou zkušeností. Nejlepší výkon 

podali s nejsilnějším týmem Nového Jičína, což naše malé hráče velmi 

povzbudilo. Další turnaj, kterého jsme se měli v rámci zimní přípravy zúčastnit, 

měl proběhnout v Pustějově, ale protože většina dětí onemocněla nebo byla 

v karanténě, museli jsme se z turnaje odhlásit. Nyní nás čekají jarní mistrovská 

utkání, na která se již těšíme. Rozlosování v tuto chvíli není známo. 

Další zájemci o fotbal jsou stále vítáni.  

Děkujeme za přízeň a podporu 

 

Za TJ Sokol Kujavy, z.s. 

Vedoucí týmu Martin Dragoun 
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SENIOR KLUB KUJAVY 
 
Spolek Senior klub Kujavy si na rok 2022, kromě spolkového života, připravil i několik zajímavých akcí, jak pro členy 

spolku, tak i pro občany Kujav. Jen doufáme, že opět nedojde k zásahu shora a nedojde k omezení života z důvodu 

corony. 

Pokud se jedná o spolkový život, v pátek 25. března se od 14 hodin v kulturním domě uskuteční členská schůze našeho 

spolku Senior klub Kujavy 

Na 11. června plánujeme zájezd, a to do vesnice Plinkout, kde bychom navštívili unikátní soukromou sbírku dětských 

kočárků všech možných typů, provedení a stáří doplněnou sbírkou historických panenek. Dále chceme navštívit město 

Litovel, kde bychom absolvovali exkurzi v pivovaru Litovel a zájezd ukončili prohlídkou muzea harmonik.  Pokud by 

se některá z uvedených návštěv nemohla z důvodu coronaviru uskutečnit, určitě bychom vymysleli náhradní řešení. 

Cena zájezdu bude 400,- Kč a je v ní zahrnuto veškeré vstupné a příspěvek na dopravu. Na zpáteční cestě bude opět 

závěrečné posezení ve vybrané hospůdce. Tímto bychom chtěli pozvat nejen členy spolku, ale i všechny občany Kujav. 

 

Loni náš spolek oslovila starostka obce s návrhem, zda bychom neuspořádali akci pro všechny občany Kujav.  

Když jsme se zamýšleli nad kulturním životem v naší obci, uvědomili jsme si, že Kujavy, na rozdíl od několika okolních 

obcí, nemají žádnou tradiční akci, žádnou aktivitu, která by se pravidelně každoročně opakovala, spojovala občany tak, 

aby se chtěli sejít, pobavit, ale i něco ukázat. A napadlo nás, že bychom mohli pomoci založit nějakou tradici -  akci, 

kde by mohli občané ukázat, co umí. A protože akce by se měla konat na podzim, nabídlo se jediné – podzim je obdobím 

pečení štrůdlů. A tak bychom vás chtěli pozvat na 1. kujavské štrůdlobraní. Ale nejen pozvat, ale i požádat, abyste se 

zúčastnili aktivně a nabídli ukázky svých rodinných receptů. Vždyť štrůdly, to je nepřeberné množství možností -  

kynuté, tažené, z listového těsta, křehkého těsta od sladkých po slané.  Ale hlavně - nejedná se o soutěž, ale skutečně 

jen o přehlídku. A aby nám na akci bylo veselo, zahraje nám cimbálová muzika Odera. Akce se uskuteční v sobotu 17. 

září 2022 v kulturním domě. Vstupné zdarma. Vítáme všechny, i ty, kteří si přijdou jen poslechnout cimbálovou muziku, 

která v Kujavách ještě nevystoupila.  

A my doufáme, že se nám podaří založit tradici.  

 

Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy 

 

 

JSDH Kujavy 
 

 

Činnost JSDH obce Kujavy v minulém období 
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku jsme vyjížděli dvakrát.  17.11.2021 hořely kontejnery u hřiště a 30.11.2021 jsme 

vyjeli k likvidaci nakloněného stromu nad komunikaci směrem na Pustějov. Celkem jsme v loňském roce vyjeli k sedmi 

zásahům 

V letošním roce jme zatím vyjeli jednou a to 19.2.2021. Jednalo se o technickou pomoc – odklizení spadlého stromu 

přes místní komunikaci a uklizení komunikace u č.p. 66. 

V prosinci jsme úspěšně absolvovali STK s Tatrou. V lednu jsme už tak úspěšní nebyli s Tranzitem, tak jsme si to 

v únoru zopakovali. Druhý pokus byl už úspěšný. 

 

Za JSDH Kujavy zpracoval Miroslav Mrázek – velitel JSDH 

 

 

 

KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – VOLYNŠTÍ ČEŠI 
 
 

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.  
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    RESTAUROVANÝ LUSTR  

 

KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – VÁCLAV BAČA 

 

Další Kujavský hrdina se narodil 25. března 1922 v Kurdybaň – Žornovský na Volyni. 

Do druhé světové války se zapojil v březnu 1944, kdy vstoupit do 1. 

československého armádního sboru. Nejprve bojoval v Polsku u měst Krosno a 

Dukla, následně pomáhal při Slovenském národním povstání v Bánské Bystrici. 

V minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali, že Slovenské národní povstání 

nebylo úspěšné. Stejně jako mnoho jiných vojáků, i Václav Bača musel utéct do hor. 

Znovuzformovaná jednotka včetně Václava Bače poté pokračovala dál v bojích 

směrem západ Slovenska. V květnu 1945 se Václav Bača vrátil zpět na Volyni, kde 

však zůstal pouhé dva roky. V roce 1947 se totiž přestěhoval do tehdejšího 

Československa. Nejprve do obce Děrné u Fulneku, následně pak do našich Kujav. 

Stejně jako mnoho jiných občanů naší vesnice pracoval v obci jako soukromý 

zemědělec, později jako člen JZD. Václav Bača zemřel v roce 1982 ve svých 60 

letech. Za své hrdinské činy získal mnoho vyznamenání, například čs. válečného 

kříže, za chrabrost, ale získal také mnoho pamětních medailí. 

 

 

 

KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – JOSEF BENEŠ 

 

Na Volyni se stejně jako ostatní volyňští Češi narodil také Josef Beneš. Na svět přišel 4. 

prosince 1912 v Krasilně. Před vstupem do 1. československého armádního sboru vystudoval 

zemědělskou školu v Krakově. Právě k zemědělství byl veden již od útlého dětství. Do armády 

vstoupil až po osvobození Volyně Rudou armádou v březnu 1944 ve svých 31 letech. Sloužil 

jako pěšák 1. praporu 3. československé brigády. Stejně jako Václav Bača bojoval u polské 

Dukly. Naneštěstí však v bojích o toto město 9. října 1944 padl. Jeho manželka a jeho dvě děti 

se v rámci znovuosídlování československého pohraničí přestěhovali do našich Kujav a stali 

se tak občany naší obce. Přestože Josef Beneš v Kujavách nikdy nebydlel, je s nimi navždy 

spjat. V roce 1959 mu byla prezidentem republiky udělena pamětní medaile in memoriam.  

 

Zpracoval Bc. Michal Dresler 

 

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 

                                                                                                 

 

 

  

 

 

Restaurovaný lustr v kostele sv.Michala v Kujavách 

Záměr restaurování jednotlivých částí inventáře kujavského kostela trvá po mnoho let. Nejprve ale bylo potřebné opravit 

vnější poškození budovy vzniklé věkem i živelnými událostmi, a provést opravu a výmalbu vnitřních prostor kostela. 

Následně zvážit zbudování, opravu a restauraci jednotlivých prvků - celkové elektroinstalace, ozvučení, poškozených 

výjevů obrazů Křížové cesty, soch, obrazů apod. 

Do rukou se mi dostala k nahlédnutí dokumentace záměru restaurování značně poškozeného a nefunkčního lustru 

v hlavní části prostoru kostela. 
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    JARNÍ PRÁCE – BEZPEČNĚ! 

Posouzení stavu a návrh pochází již z roku 2013, čas k získání potřebných finančních prostředků, výběr vhodného 

restaurátora a jiné okolnosti způsobily prodlevu téměř sedm let, než byly zahájeny práce na tomto díle. Tohoto úkolu se 

zhostila p. Lea Raisová z Brna, která byla i původní autorkou ohledacího protokolu. Během jednoho roku, dle požadavků 

p. Martina Sudory, místního správce farnosti, a vyjádření pracovníků Státní památkové péče, předala restaurovaný lustr, 

současně s revizní zprávou o elektrické bezpečnosti, k zavěšení a zprovoznění. Je nutno podotknout, že veškeré náklady 

byly hrazeny z darů. 

Veškerá dokumentace k celé této akci je vedená odborným technickým jazykem a necítil jsem potřebu ji v tomto článku 

citovat. Použil jsem jen některé fotografie z této studie a s potěšením posílám mou fotografii rozzářených světel 

restaurovaného lustru, která prozářila letošní adventní dny. 

 

Ing. Jaromír Heryán 

 

     
Původní a zrestaurovaný lustr 

    
 
  

  

             

 
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce s hašením požárů vzniklých 

z důvodu, že si někteří občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí 

svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, 

že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. 

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i 

pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí 

finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být 

udělena sankce do výše 500.000 Kč.  

 

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat 

velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, 

které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti 

ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár 

již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Dostatečným uhašením 

se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou.  Nejlepší je přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité 

ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to 

ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  

 

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní 

odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno 

v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami 

obcí. 

O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu informovat Integrované 

bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto 

http://www.hzsmsk.cz/
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    HROB RODINY FREISSLERŮ V KUJAVÁCH 

včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost 

zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, 

za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.  

 

Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu 

nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. 

Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit 

i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě 

samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 

 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje 

v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat 

nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke 

zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru 

zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled, pokutou 

až do výše 25 000 Kč. 

 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 01  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

 

 

 

 

Doba covidová, ač bydlím na pracovišti, mě přinutila k domácí izolaci, a se svou potřebou stále něco tvořit jsem se po 

letech konečně dopracoval k mnoha dříve shromažďovaným dokumentům, časopisům a jiným zajímavým archivním 

materiálům.  

Dnes přispěji malou studií o rodině Freisslerů, která po staletí bydlela na čp. 48, tedy mém současném bydlišti. Často 

s nadsázkou hovořím o tom, že člověk má vědět „po čem šlape“ a toto je výsledek přesvědčení, že nevidět neznamená, 

že nebylo… 

Historie rodu Freisslerů (někdy uvedeno též Freisler, Freissler či FreiI3ler) sahá až do počátku 17. století. Konkrétně 

k roku 1628 je v urbáři fulneckého panství uveden Georg Freissler. Je ale jisté, že tento rod zde pobýval již v daleko 

dřívějších dobách. 

Georg zemřel v roce 1624. Na základě testamentu koupil statek jeho syn Thomas. Thomas se narodil v roce 1610. 

Kupní smlouva ze dne 2.3.1642 uvádí  vdovu po Georgovi, Annu, a sourozence, Marianu, Justinu, 

Magdalenu(Margaretu?) a Dorotu. Dorota se stala později manželkou fojta Libischera. 

Thomas se roku 1637 oženil s Dorotou, dcerou Johanna Drechslera, také z Kujav. Měli několik dětí, které jsou později 

uvedeny v dědickém řízení. Lánový rejstřík uvádí podrobnosti rozdělení jednotlivých sedláků podle držby orné půdy. 

Thomas je veden k roku 1656 – 1676 v držení polností 40 měřic v 1. kategorii a 20 měřic v 2. kategorii. Thomas zemřel 

roku 1683. 

Na základě testamentu statek koupil jeho syn Andreas. Narodil se asi roku 1655. Jeho sourozenci k vyplacení jsou 

uvedeni Mathes, Hansel, Paul, Georg, Thomas a David. Vdova po Thomasovi Katharina - zřejmě jeho druhá manželka, 

měla nárok na výminek a žila ještě v roce 1706. Andreas zemřel v roce 1734(1735). 

Ještě za života Andrease koupil v roce 1726 statek jeho syn Paul (narozen asi 1695, zemřel 1772). Po otcově smrti 

platil svým sourozencům Davidovi, Magdaleně, Martině, Dorotě a nevlastní matce, vdově Rosině. Prameny uvádí, že 

k roku 1757 měl vše splaceno. 

Dalším držitelem statku byl Paulův  syn, zvaný po dědečkovi, Andreas (narozen 29.10.1730, zemřel 28.3.1786). Statek 

koupil 2. prosince 1773 za 440 slezských tolarů od nevlastní matky Elisabethy, vdovy po Paulu Freisslerovi. 

Andreasovou matkou byla Katharina.V kupní smlouvě z roku 1773 jsou uváděni sourozenci Johann, Thomas, Michel, 

Suzanna, Magdalena a Katharina. 
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V roce 1800 koupil  od své matky Marii Magdaleny Freisslerové, rozené Klementové, vdově po Andreasi  Freisslerovi, 

statek  Mathias (narozen 31.1.1774, zemřel ve 43 letech na břišní tyfus dne 18.5.1817). V rodině již žilo několik 

generací, proto i splátky byly komplikované. 

Stejnojmenný syn Mathias (narozen 16.4.1798), žijící v Pohořílkách se svou ženou Elizabethou, rozenou 

Gebauerovou, koupil 1. prosince 1823 statek v Kujavách na č. 48 od své nevlastní matky Elisabethy. Smlouva mimo 

jiné stanovila výminek pro prodávající a podíly pro 13 sourozenců. 

Od roku 1862 byl majitelem usedlosti na č.48  další, v pořadí již třetí Mathias (narozen 14.10.1824), je již napsán na 

náhrobku hrobu na místním hřbitově, ale o něm a nejen o něm si napíšeme příště. 

 

(zpracoval ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48) 

 

********************************************************************************************** 
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