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Vážení spoluobčané, 
 
toto vydání zpravodaje je v mnoha ohledech speciální. 
Jedná se o první zpravodaj po ustavujícím zasedání 
zastupitelstva, dále také o speciální vánoční vydání, ale 
také o první zpravodaj, kde nově vystupuji v roli starosty 
obce. 
 
Jelikož se dosavadní členové zastupitelstva rozhodli 
v letošních volbách již nekandidovat, znamenaly tyto volby 
pro naši obec velkou změnu. Přestože byla podána pouze 
jedna kandidátka, mohli jste si vybírat. Z celkem devíti 
kandidátů jste členy obecního zastupitelstva zvolili mě 
(Michala Dreslera), Veroniku Mutinovou, Martinu 
Bruštíkovou Špidlovou, Magdalenu Cónovou, Pavla 
Kowalského, Andreu Ďurišovou (nyní Cahel) a Mariána 
Vorla. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 18. října 2022 
jsem byl novým starostou zvolen já (Michal Dresler) a 
místostarostou poté Pavel Kowalski.  
 
Rád bych ještě jednou poděkoval předchozímu 
zastupitelstvu, a především Petře Vojkůvkové. Práce za 
jejich dvanáctiletým působením je více než vidět. Do rukou 
nám předali opravené téměř všechny obecní budovy, 
udržovaný majetek, ale také spoustu projektů, které čekají 
na realizaci.  
 
Do nového volebního období vstupujeme s respektem. 
Rádi bychom dokončili rozpracované projekty: oprava 
fasády ZŠ a OÚ, rekonstrukce mostu, výstavba 
multifunkčního hřiště, oprava fotbalového hřiště, výstavba 
nové čtvrti u hřiště. Chceme ale také podpořit kujavský 
kulturní život pořádáním různých kulturních událostí. 
Chceme podporovat ekologii, řešit odpadové hospodářství 
a zkrátka dělat vše proto, abychom měli obec, ve které se 
dobře žije a obec, na kterou jsou její občané pyšní. 
 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce jsem slíbil, že 
budu funkci starosty vykonávat podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí a že budu usilovně pracovat na rozvoji 
naší obce. Prosím vás ale o shovívavost. Funkce, které jsme 
všichni získali, jsou pro nás stále nové a teprve poznáváme 

procesy samosprávy. Omluvte nás, pokud se nebudeme 
umět ihned k něčemu vyjádřit, pokud nebudeme vědět 
hned správnou odpověď. Vždy se Vám ale budeme snažit 
pomoct. 
 
Jak jsem již v úvodu tohoto příspěvku psal, jedná se o 
speciální vánoční číslo. Dovolte mi Vás proto pozvat na 
všechny vánoční akce, které obec v tomto roce pořádá.  
 
Vánoce v Kujavách začaly 25. listopadu 2022 rozsvícením 
vánočního stromku. Letošní vánoční strom je sice menší 
než dříve, ale poprvé živý. Díky Mariánu Vorlovi jsme získali 
třímetrovou kavkazskou jedli za velmi dobrou cenu. Nyní 
můžeme sledovat, jak nám strom každým rokem roste výš 
a výš. 
 
Druhou tradiční kujavskou akcí je Mikulášská nadílka. Ta se 
letos uskuteční 4. prosince 2022. Zvaní jsou zde všichni, 
kteří se chtějí naladit na vánoční atmosféru.  
 
Další vánoční akce se bude konat 18. prosince 2022 
v Kostele sv. Michala. Na koncertě nám zde se svým 
vánočním vystoupením zahraje cimbálový sbor i děti ze 
školy a školky.  
 
Poslední obecní akcí v tomto roce bude silvestrovský 
ohňostroj. I zde se s Vámi velmi rád uvidím. Uskuteční se 
31. prosince 2022 v 17:00 na hřišti TJ Sokol.  

 
Jak vidíte, akcí v obci je plno, a abyste o nich měli přehled, 
přikládáme k tomuto zpravodaji také orientační kalendář 
akcí na první pololetí roku 2023. Můžete si jej vyvěsit 
například na ledničku. Navíc jako každý rok vám obec 
daruje stolní kalendář na rok 2023. Teď už na žádnou akci 
nezapomenete. 
 
Do nového roku nám všem přejit jen to nejlepší. Hlavně 
hodně zdraví, spokojenosti a zapálenosti pro naší obec. 
Těším se na další milá setkání s Vámi. 
 
 

Michal Dresler, váš starosta

Zpravodaj obce 

Kujavy 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 9/2022–11/2022 
 

 
Dne 5. září 2022 se konalo 24. zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání byla schválena VI. úprava rozpočtu 
roku 2022. Příjmy zůstaly nezměněny v celkové částce 9 954 800 Kč. Navýšeny byly výdaje o správní poplatky na 
povolení stavby multifunkčního hřiště a úpravy nivelety fotbalového hřiště, navýšení na stavbu oplocení u budovy 
kabin, o správní poplatky na stavební povolení sítí a realizaci přeložky distribučního zařízení a o podíl na oprávněných 
nákladech spojených s připojením odběrných zařízení. Navýšení výdajů bylo schváleno o 1 600 000 Kč na celkovou 
částku 18 203 000 Kč.  
 
Byl schválen také dodatek k nájemní smlouvě na nájem části pozemku p. č. 506 (u hasičárny). Předmětem dodatku 
bylo prodloužení doby nájmu do 31. prosince 2027. 
 
Bylo vyhověno žádosti TJ Sokol o změnu výše účelového určení dotace. Zde byly schváleny pouze nové maximální 
částky na nákup jednotlivých položek.  
 
Zastupitelstvo také schválilo prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která řeší převod budoucí 
vzniklé komunikace. Ta bude vybudována společností NOVÉ DOMY NA ROVINCE. Byly schváleny také smlouvy o 
smlouvách budoucích (připojení odběrných elektrických zařízení, realizace přeložky distribučního zařízení) ve věci 
nové lokality U hřiště.  
 
Zastupitelstvo na svém jednání nevyhovělo žádosti Povodí Odry o převod pozemků p. č. 1405, 1438 a 1433 
souvisejících se stavbou „Revitalizace Pustějovského potoka“.  
 
Byla zrušena také Směrnice bezpečnosti práce pro výkon veřejné služby. Byl projednán také Závěrečný účet DSO 
Regionu Poodří za rok 2021 a zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří.  
 
Dne 5. září byl v naší obci také oficiálně spuštěn Z-BOX (samoobslužné výdejní místo Zásilkovny). Z-BOX je k 
dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pro jeho obsluhu je nutné do svého mobilu stáhnout aplikaci Zásilkovna. Z-
BOX je napájen solárním panelem, takže vyžaduje jen minimum elektřiny.  
 
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly volby do komunálních zastupitelstev. V naší obci svou kandidátní listinu 
podala pouze jedna strana, která vystupovala pod názvem „Za naše Kujavy“. Z celkem devíti kandidátů občané do 
obecního zastupitelstva zvolili Ing. Michala Dreslera, MVDr. Veroniku Mutinovou, Mgr. et Mgr. Martinu Bruštíkovou 
Špidlovou, MgA. Magdalenu Cónovou, Ing. Pavla Kowalského, Andreu Ďurišovou, DiS. (nyní Cahel) a Mariána Vorla 
(seřazeno podle hlasů). 
 
Ve stejném termínu se konalo také první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. V něm občané Kujav hlasovali nejvíce 
pro PhDr. Jaromíra Radkovského, MBA. Ten do druhého kola postoupil také s Ivanou Váňovou, MBA. I ve druhém 
kole konaném 30. září a 1. října 2022 získal v Kujavách nejvíce hlasů PhDr. Jaromír Radkovský, MBA. V celém 
obvodu 67 - Nový Jičín však vyhrála Ivana Váňová, MBA. 
 
Volební účast při komunálních volbách byla letos 39,19 %, v prvním kole senátních voleb 39,05 % a v jejich druhém 
kole potom 12,42 %. 
 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva konaném 18. října 2022 byl starostou obce zvolen Ing. Michal Dresler a 
místostarostou obce Ing. Pavel Kowalski. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Andrea Cahel, DiS. Dalšími 
členy finančního výboru se staly MVDr. Veronika Mutinová a MgA. Magdalena Cónová. Předsedou kontrolního výboru 
byl nově zvolen Marián Vorel. Členy tohoto výboru se následně stali Mgr. et Mgr. Martina Bruštíková Špidlová a 
David Tvardek. 
 
V říjnu proběhly, již za účasti nového starosty, ve všech budovách revize hasicích přístrojů i plynových kotlů. Při této 
revizi nebyly zjištěny vady.  



 
 

Starosta obce jmenoval za zřizovatele nové členy Školské rady, tj. Mgr. et Mgr. Martinu Bruštíkovou Špidlovou a 
MVDr. Veroniku Mutinovou.  
 
Ve věci nové výstavby lokality U hřiště jsme obdrželi souhlas Lesů ČR ohledně umístění výústního objektu dešťové 
kanalizace. Z Městského úřadu v Bílovci jsme naopak byli vyzváni k doplnění některých dokumentů. Ty průběžně 
společně s projektantem doplňujeme. 
 
Nový starosta obce se dne 2. listopadu setkal se zástupci všech místních spolků. Předmětem jednání bylo fungování 
jednotlivých spolků do budoucna, větší vzájemná spolupráce, ale také kultura v obci. Spolky byly vyzvány, aby si 
podaly žádost o dotaci na rok 2023, ale zároveň aby nezapomněli vyúčtovat dotaci za rok 2022.  
 
Velké, až nečekané návštěvnosti se dočkal muzikál Letem muzikálovým světem, který se uskutečnil 3. listopadu 2022 
v Kulturním domě v Kujavách. Tento muzikál byl objednán ještě předchozím zastupitelstvem obce, a tak díky za něj 
patří hlavně jim.  
 
V listopadu proběhla v Sedlnicích Cyklická odborná příprava velitelů jednotek SDH a velitelů družstev jednotek SDH, 
které se zúčastnili také zástupci našich hasičů. Dalších vzdělávacích akcí se zúčastnil také starosta obce. Vyrazil na 
konferenci obcí, na školení ohledně střetu zájmu či digitálně technických map. Na dalších jednáních byl starosta 
zvolen členem Řídícího výboru projektu MAP III. ORP Bílovec a členem Pracovního předsednictva Regionu Poodří.  
 
Na základě nových požadavků byla přijata nová směrnice na GDPR a ICT bezpečnost.  
 
V druhé polovině listopadu se obci podařilo získat za výhodnou cenu třímetrovou kavkazskou jedli. Dodavatel jedli 
přivezl i vysadil. Díky komplexnímu servisu má nyní obec nárok na záruku udržitelnosti této výsadby.  
 
Probíhaly také přípravy na oslavy jubilantů, které se uskutečnily 16. listopadu 2022. Z celkem 36 pozvaných se oslav 
nakonec zúčastnilo 14 z nich. Pro jubilanty zde bylo přichystáno například občerstvení, dárkové balíčky 
s vitaminovými sirupy i kytička. 
 
Obci se podařilo také získat do svého vlastnictví pozemek pod chodníkem, který vede k budově obecního úřadu. Tuto 
nově vzniklou parc. č. 555/10 o výměře 44 m2 obec získala směnou za nově vzniklou parc. č. 553/7 o výměře 8 m2.  
 
 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY  

 

Základní škola - nauka o naší obci 

Během projektových dnů, které se konaly v listopadu 2022, měli žáci naší školy 

možnost prohloubit a získat nové znalosti a dovednosti o naší obci a jejím 

přírodním, kulturním a společenským životem. Žáci vyplňovali anglické křížovky, 

četli z grafů, fotografovali místní krajinu a fotografie následně upravovali. Během 

projektu jsme měli možnost navštívit obecní úřad, kde nám pan starosta řekl, co 

jeho povolání obnáší, co je jeho úkolem a cílem. Žáci si během návštěvy obohatili 

znalosti z historie obce, porovnali historické a současné mapy obce. Pan starosta 

vstřícně zodpověděl otázky žáků. Ti během projektu získali nejen nové 

informace, ale i možnost další vzájemné spolupráce a propagační materiály obce. 

Děkuji za vstřícný přístup vedení školy i všech pracovníků školy, dále také panu 

starostovi za čas, který žákům věnoval.  

Pavlína Tvardková, vedoucí projektu 



 
 

Základní škola - Škola plná duchů 

V naší škole straší vždy jednou do roka, letos to vyšlo na 3. listopadu. Celá škola se zahalila do tmy a na chodbách byla 

připravena strašidelná výzdoba. Děti v tento den měly prokázat svou odvahu! Nejprve se procházelo školou a poté se 

postupovalo za školu a ke kostelu. Všude nás doprovázely strašidla a duchové. U kostela na děti čekala první odměna, 

a kdo se nebál, mohl jít ještě dál do tmy. Všude se zjevovala strašidla a různá zjevení. Některých strašidel se děti lekly, 

ale s některými se i skamarádily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Šimečková, vychovatelka 

Mateřská škola- Svatý Martin 

Dne 14. 11. 2022 za námi do Kujav zavítal sv. Martin. Sice nepřijel na bílém koni, ale i tak si děti užily plno zábavy na 

zahradě mateřské školy. Plnily zde v rámci této již tradiční akce tematicky zaměřené úkoly, svezly se na živém poníkovi 

a po příjezdu sv. Martina jsme se všichni po setmění společně vydali na průvod s lampiony. Díky svítícím lampionům 

zde zavládla kouzelná a pohodová atmosféra, kterou jsme si užívali. Nakonec přišla chvíle loučení a my se už těšíme 

opět na příští rok, až zase za námi sv. Martin přijede! 

Už se pomalu blíží čas vánoční a my jsme tuto adventní dobu zahájili na návsi v Kujavách „vánočním jarmarkem“ a 

společně rozsvítili vánoční strom! Přála bych všem a hlavně dětem, aby tuto předvánoční dobu strávili v blízkosti 

hodných a laskavých lidí, našli si čas na snění a zklidnění a především, aby ho prožili ve zdraví!  

Děti pak následující týden navštíví v mateřské škole Mikuláš s čertem a andělem, uskuteční se vánoční besídka pro 

rodiče a ve školce zažijeme vánoční den s tradicemi a s nadílkou pod stromečkem. 

Přeji všem krásnou adventní dobu. 

Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TJ SOKOL KUJAVY 

 
 

Odehráli jsme podzimní sezónu ročníku 2022/2023 s těmito 

výsledky: Kujavy - Spálov 2:2, Kujavy - Vražné 9:10, Starý Jičín - 

Kujavy 11:0, Suchdol – Kujavy 4:0, Žilina - Kujavy 2:13, Kujavy - Kunín 

2:2, Kujavy - Bílovec 5:6, Bernartice – Kujavy 1:5. Poslední zápas byl 

nádherný. Děti nad Bernarticemi vyhrály vysoko 1:5. V tabulce níže 

je vidět, že na tom nejsme až tak špatně, protože kluby Bílovce a 

Suchdola mají pouze o jeden bod více.  

 

Rk.  Družstvo  Skóre  Body  
1  Starý Jičín  37:12  21  
2  Kunín  22:17  16  
3  Vražné  47:36  15  
4  Bernartice  33:28  15  
5  Spálov  34:31  10  
6  Suchdol  30:22  9  
7  Bílovec  33:34  9  
8  Kujavy  36:38  8  

9  Žilina  17:71  3  

 

Nyní nás čeká jarní dohrávka soutěže a poté uvidíme, jestli budeme 

mít dostatek hráčů k pokračování, jelikož se nám stavy snižují díky 

vysokému věku.  

 

Dne 3. 9. 2022 jsme s dětmi navštívili Pustevny v Beskydech. Výlet se 

opravdu vydařil, počasí nám přálo, kochali jsme se krásnými panoramaty. 

Děti nejvíce ocenily sochu Radegasta a Stezku Valašku s trampolínami v 

korunách stromů. Viděli jsme také nově opravený Libušín a Maměnku.  

 

Od 2. do 4. 12. 2022 jedou malí fotbalisté s realizačním týmem na víkendové 

sportovní soustředění do Jeseníků. Areál SKILAND Ostružná a Petříkov. 

 

 

 

Oldřich Gebauer, ml., předseda TJ Sokol Kujavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SENIOR KLUB KUJAVY 
 

Blíží se konec roku a s ním i bilancování a ohlížení se za rokem odcházejícím. Myslím, že už vždy budeme dělit dobu na 

dobu před-covidovou a dobu po-covidovou. Rok 2022 ještě patřil k době covidové. I přes problémy, spojené právě s 

covidem, se nám podařilo uskutečnit několik akcí. 

 

V prvé řadě to byla výroční členská schůze, která se konala 25. března. Jako jiné roky před covidem jsme se sešli, 

členové dostali malé dárky, rada spolku uspořádala tombolu, do které každý člen přinesl svůj příspěvek. 

 

V červnu se uskutečnil zájezd s programem - návštěva muzea kočárků a panenek v Plinkoutu, prohlídka muzea 

vězeňství Šatlava v Uničově a po obědě zlatý hřebík - exkurze v soukromém pivovaru TVARG ve Velké Bystřici s 

ochutnávkou. Kromě prohlídky a výkladu o historii pivovaru a vaření piva jsme se seznámili i s výrobu tamních tvarůžek, 

zvaných tvargle. Následné posezení v pivovarské zahradní restauraci bylo příjemným zakončením zájezdu. 

 

V září jsme ve spolupráci s Obcí Kujavy uspořádali první ročník štrúdlobraní - 1. kujavské štrúdlobraní s posezením u 

cimbálu. Rada spolku měla z této akce velké obavy - netušili jsme, zda se občané zapojí a přinesou na ukázku své štrúdly 

a kolik lidí na akci přijde. Myslím ale, že nakonec jsme byli příjemně překvapeni - jak množstvím přinesených štrúdlů 

všech klasických i zvláštních druhů, tak koncertem cimbálové muziky ODERA. Jen účast byla poněkud nevelká, ale i ta 

byla mírně nad naším původním očekáváním. Doufáme, že se nám tak podařilo založit tradiční podzimní kujavskou 

akci. 

 

Poslední akcí, na které jsme se podíleli zajištěním pohoštění, byl koncert, který uspořádala  obec - Letem muzikálovým 

světem. A byli jsme moc překvapeni účastí, která překonala očekávání, takže se během akce muselo narychlo 

doplňovat občerstvení, a i tak se na některé nedostalo. To je poučením pro příští akce. A doufáme, že stejné návštěvy 

se dostane i dalším akcím. 

 

A když už trochu koukáme do budoucnosti, chtěla bych vás informovat a pozvat na akce, které spolek Senior klub bude 

pořádat v příštím roce. Hned v únoru - na neděli 26. 2. jsme zajistili vstupenky na divadelní představení Habaďůra v 

Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Po dvouleté přestávce, kdy jsme kvůli korony divadelní představení nenavštěvovali, 

je to další změna - jedná se o činohru, komedii. Tím zvu k návštěvě všechny občany, nejen členy spolku. 

 

V květnu zvažujeme uspořádat zájezd na Valašskou zahradu do Rožnova pod Radhoštěm - na prodejní výstavu květin, 

zeleniny, stromků, zahradnických potřeb a výrobků. Termín konání výstavy ještě není zveřejněn, takže Vás budeme 

informovat hned, jak bude termín známý. Rovněž na tuto akci zveme všechny občany Kujav.  

 

V září se bude konat 2. kujavské štrúdlobraní s posezením u cimbálu a možná i dalším překvapením. Cimbálová 

muzika nám už termín 23. 9. 2023 potvrdila.  

 

Tak to je pozvánka na akce příštího roku. 

 

A já, i celá rada spolku Senior klub Kujavy, Vám všem chceme touto cestou popřát příjemné a klidné svátky a do nového 

roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 

 

Danuše Glacová, předseda Senior klub Kujavy 

 



 
 

 

 

 

KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ - VLADIMÍR KUBELKA 
 

 
Pan Vladimír Kubelka se narodil 29. 12. 1922 jako třetí dítě volyňským 

Čechům Vladimíru a Růženě Kubelkovým. Žili na předměstí Kyjeva, 

Višegradu. Tam mladý Vladimír navštěvoval sedmiletou základní školu a 

vyučil se zámečníkem. Studium rozšířil absolvováním večerní desetileté 

střední školy. 

 

Jeho koníčkem byl fotbal a propracoval se až do ligového“ Dinama 

Kijev“. Jenže hned v počátku slibných sportovních nadějí vypukla válka 

napadením Sovětského svazu nacistickými vojsky. 

 

Protože ještě nebyl zletilý narukovat do armády, odešel se skupinkou 

mladých přátel na „východ“. Tam pracoval v zemědělském podniku, jenže 

neopatrností kamaráda došlo k požáru při sklizni pšenice a oba byli 

arestováni. Štěstím pro něj bylo, že měl řidičský průkaz. Armáda 

potřebovala řidiče tanků, a tak byl po tříměsíčním kurzu zařazen jako 

tankista k vojenské jednotce.   

 

Při náboru Čechů do 1. Čs. armádního sboru generála Ludvíka Svobody se rovněž přihlásil. Byl zařazen do 

opravárenské roty poručíka Freuda. S touto rotou prošel bitvou u Dukly. Po osvobození byla jednotka rozpuštěna, ale 

protože mu scházelo odsloužit ještě více než půl roku, nastoupil k armádě, aby dokončil základní vojenskou službu. Po 

ukončení vojenské služby měl nabídku pracovat jako letecký mechanik na letišti Praha-Kbely, ale osud rozhodnul 

jinak. Musel po otci převzít hospodářství v Kujavách na č. 65. Oženil se a s manželkou Miladou, rozenou Brychtovou 

a měli 5 dětí. 

 

V roce 1957 vstoupil do JZD v Kujavách, nejprve jako traktorista a později 

pracoval jako zootechnik. 

 

Konečně se mohl věnovat i své velké zálibě - fotbalu. Od roku 1962 až do roku 

1973 působil jako rozhodčí okresního i krajského přeboru. Zároveň hrál 

závodně šachy za TJ Romo Fulnek. 

 

V roce 1982 se přestěhoval do Suchdolu nad Odrou, kde 31. 1. 2009 zemřel. 

 

Byl členem Československého svazu protifašistických bojovníků. Za službu vlasti 

obdržel několik vyznamenání, včetně Dukelské pamětní medaile. 

 

podle vyprávění syna Jaroslava Kubelky sestavil Jaromír Heryán 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

KULTURA V KUJAVÁCH 
 

 

Muzikál Letem muzikálovým světem 

Jak již bylo ve zpravodaji zmíněno, dne 

3. 11. 2022 se v Kujavách konal muzikál 

Letem muzikálovým světem, který pro 

naše občany společně s agenturou Bubble 

Music připravilo předchozí zastupitelstvo 

obce. Možná vzhledem k rozsáhlé 

propagaci, možná vzhledem k chuti po 

kultuře se představení těšilo nebývalé 

návštěvnosti. Odhadem jsme napočítali 

kolem 80 návštěvníků.  

Pro všechny diváky byl v Kulturním domě 

připraven sekt na přivítanou. Senior Klub nám navíc vyšel vstříc a divadelní atmosféru obohatil svým občerstvením. 

Jelikož jsme účast odhadovali na zhruba 30 účastníků, museli členové Senior Klubu sáhnout do vlastních zásob. Děkuji 

jim za jejich obětavost a pohotovost! Cením si takové spolupráce a přeji si, aby nám vydržela i nadále.  

Po této zdařilé akci mohu přislíbit divadelní představení i v příštím roce. O tom, zda k nám zavítá opět muzikál nebo 

činohra vás budeme informovat v příštích vydáních zpravodaje. Věřím, že se i nadále budeme scházet v tak velkém 

počtu. 

 

Oslavy jubilantů 

Celkem 14 z 37 pozvaných kujavských jubilantů se zúčastnilo oslavy, kterou pro ně obec připravila 16. 11. 2022 

v Kulturním domě v Kujavách.  

Pro oslavence zde byly přichystány chlebíčky, koláčky, alko i nealko a samozřejmě i dárkové balíčky. Domů si jubilanti 

odnesli malou kytičku, vitamínové sirupy na dlouhověkost a také masti na bolavé klouby. Všichni si praktické dárky 

pochvalovali.  

Jubilanti společně s vedením obce vzpomínali a debatovali nad starými obecními kronikami. Probírali také budoucí 

záměry zastupitelstva, řešili náměty pro zlepšení apod.  

Věřím, že se jubilantům jejich oslava líbila a ještě jednou jim všem přeji hlavně hodně zdraví. 

 

 

    

 



 
 

 

Oslavte s námi Vánoce v Kujavách! 

Ačkoliv se to nezdá, Vánoce jsou už za rohem. Ty letošní budou 

v Kujavách velmi nabité! Zastupitelstvo obce se totiž rozhodlo 

navrátit všechny tradiční akce, které jsme vždy v Kujavách měli 

rádi.  

Vánoce v Kujavách odstartovaly v pátek 25. 11. 2022 rozsvícením 

vánočního stromku. Tradiční akci doplnily svým vystoupením děti 

ze Základní školy a Mateřské školy v Kujavách. Od 17:00 zde 

prodávaly také své výrobky. Sbor dobrovolných hasičů navíc zajistil 

občerstvení ve formě punče pro dospělé a čaje pro děti. Ozdobena 

byla nová třímetrová kavkazská jedle. 

Druhou vánoční akcí v Kujavách bude 4. 12. od 17:00 Mikulášská 

pohádka. Myška Klárka a Veverka Terka z Divadélka Ententýky se 

po svém mikulášském představení promění a obdarují děti 

mikulášskou nadílkou.  

Třetí tradiční akcí, která v Kujavách nesmí chybět je Vánoční 

koncert. Ten se letos uskuteční v poslední adventní neděli 

18. 12. 2022 od 18:00. Sváteční atmosférou nás naladí soubor 

Cérky, který bude zpívat lidové vánoční písně v krojích. Koledy si 

naopak zazpíváme s dětmi ze Základní školy a Mateřské školy 

v Kujavách. Věřím proto, že na své si zde přijde každý. I ten, kdo se chce pokochat třeba novými lustry v kujavském 

kostele.  

Sváteční období nám zakončí silvestrovský ohňostroj, který proběhne tradičně 31. 12. v 17:00, netradičně na hřišti 

TJ Sokol Kujavy. Zastupitelstvo obce se ke změně místa rozhodlo z důvodu větší bezpečnosti dětí. Přijďte popřát svým 

sousedům a přátelům vše nejlepší do nového roku.  

Michal Dresler, starosta obce 

 

 

KDE NAJDU INFORMACE? 
 

 

Internetové stránky 

Na internetových stránkách www.kujavy.cz naleznete veškeré informace, které o naší obci potřebujete vědět. Jsou zde 
k dispozici formuláře například pro krátkodobý pronájem kulturního domu, články ze zpravodajů, kalendář akcí, ale i 
informace o odpadovém hospodářství. 
 

Facebook obce 

Důležité je sledovat také oficiální Facebookový profil naší obce, který naleznete pod názvem Obec Kujavy. Zde se o 
všem dozvíte nejrychleji. Budete vědět, kdy se co koná, kdy máte co zaplatit, kdy vyvést popelnici před dům apod. 
Odhaleno je zde také zákulisí fungování obce.  

 

 



 
 

Mobilní aplikace Česká obec 

Spolehlivým zdrojem informací je také mobilní aplikace Česká obec, která je alternativou klasického rozhlasu. Najdete 
zde informace o chystaných akcích, přepsaná hlášení rozhlasu, ale také například různé výzvy.  
 
Stačí si pouze do svého mobilního telefonu z Google Play nebo App Store stáhnout aplikaci Česká obec. Následně 
spustíte aplikaci a v pravém horním rohu kliknete na ikonu dvou panelových domů, následně ikonu plus v levém dolním 
rohu, zadáte Kujavy a opět kliknete na ikonu plus u názvu obce. To je vše. Nyní můžete hlášení rozhlasu číst také ve 
svém mobilním telefonu. 

 

Zpravodaj, kalendář akcí, rozhlas, plakátovací plochy 

Tradičním zdrojem informací je tento zpravodaj, ke kterému nyní přikládáme také orientační kalendář akcí na rok 2023. 
Veškeré pozvánky na kulturní akce, upozornění či varování budete i nadále slýchávat prostřednictvím místního 
rozhlasu. Pozvánky naleznete také vždy na plakátovacích plochách.  
 

Michal Dresler, starosta obce 
 

 

JUBILANTI V ROCE 2022 

 
V roce 2022 oslavilo v Kujavách celkem 38 občanů své životní jubileum. Zde uvádíme ty, kteří odevzdali na obecním 
úřadě svůj souhlas s uvedením v tomto zpravodaji: 
 
65 let 

 Dej Antonín 

 Pavelka Ladislav 

 Tomeček Alois 

 Tomečková Radomíra 

 Výtisková Ludmila 

 Wilček Petr 
 

70 let 

 Blahetová Květoslava 

 Glacová Danuše 

 Přibylová Blažena 

 Vahalová Milada 
 
75 let 

 Holub Zdeněk 

 Lyčková Drahomíra 

 Šuláková Alžběta 
 

 
 

80 let a více 

 Alčerová Marie (82 let) 

 Benešová Anna (83 let) 

 Grellová Alena (80 let) 

 Hůlová Jindřiška (83 let) 

 Ivánek Jaroslav (85 let) 

 Ivánková Zdeňka (83 let) 

 Lyčková Zdeňka (80 let) 

 Mrázek Jaroslav (93 let) 

 Šimečka Milan (90 let) 

 Šulák Karol (80 let) 

 Zemanová Helena (86 let) 
 
 
 
 
 

 

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví i do dalších let. Těšíme se na další setkání s Vámi všemi.  

 

 

 

 



 
 

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - termíny svozů 

 
Společnost OZO Ostrava, která v obci zajišťuje svoz odpadu, již oznámila termíny těchto svozů: 

 
Termíny pro svoz 2x měsíčně Termíny pro svoz 1x měsíčně 

Leden 
13.1., 27.1. Červenec 14.7., 28.7. Leden 27.1. Červenec 14.7. 

Únor 
10.2., 24.2. Srpen 11.8., 25.8. Únor 24.2. Srpen 11.8. 

Březen 
10.3., 24.3. Září 8.9., 22.9. Březen 24.3. Září 8.9. 

Duben 
7.4., 21.4. Říjen 6.10., 20.10. Duben 21.4. Říjen 6.10. 

Květen 
5.5., 19.5. Listopad 3.11., 17.11. Květen 19.5. Listopad 3.11. 

Červen 
2.6., 16.6., 30.6. Prosinec 1.12., 15.12., 29. 

12. 
Červen 16.6. Prosinec 1.12., 29.12. 

Do svých kalendářů si můžete zaznačit už také termíny svozů velkoobjemového odpadu: 

 v sobotu 13. 5. 2023 u Moštárny (před obecním úřadem) 

 v sobotu 21. 10. 2023 u Moštárny (před obecním úřadem) 

Svoz bio odpadu (hnědých popelnic) byl 25. 11. 2022 ukončen. Znovu obnoven bude 5. 4. 2023. 

Mnoho občanů se na nás obrací s požadavkem bio kontejneru přímo u svého domu. Obec takovýto svoz nemá ve své 

kompetenci. Pokud byste o tuto službu měli zájem, objednat si ji můžete na e-mailu martanova@ozoostrava.cz, nebo 

na tel. čísle: 556 400 355. Cena takového svozu byla v tomto roce zhruba 1 200 Kč včetně DPH (240 l kontejner = 

13 Kč bez DPH za měsíc, 120 l kontejner = 110 Kč bez DPH za měsíc). Pro příští rok se předpokládá zvýšení ceny svozu. 

Zatím není znám ceník.                                                                                                       Michal Dresler, starosta obce 
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