Zpravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
již nějakou dobu dáváme do zpravodaje články
z historie naší obce, které nám připravuje pan
Heryán, a právě on přišel s nápadem, abychom vás
oslovili, jestli máte a byli byste i ochotni nám
předat jakékoli materiály – fotky, videa,
dokumenty, ať už z historie obce, ale i ze
současnosti. Ne všechny roky máme popsané
v kronice a navíc kronika nepojme všechno dění.
Materiály si zkopírujeme a vrátíme vám je zpět.
Z těchto materiálů pak mohou čerpat další generace.
Já taky mnohdy hledám v kronikách, abych zjistila,
kdy se stavěla kanalizace nebo kdy byla postavena
mateřská škola atd. Pomalu se vytrácí naši pamětníci
a tím mizí spousta důležitých vzpomínek. Je to
škoda. Je zajímavé, že původní němečtí obyvatelé to
měli jinak. Byli na své občany hrdí, a proto se dá
zmapovat jejich život, i to co důležitého za svůj život
udělali. Některým se to sice líbit nemusí, ale jsme
původem německá obec, tak k naší historii Němci
patří. Proto i řada článků bude zaměřena na jejich
život.
Nedávno jsem dostala dopis, ve kterém byla kopie
části knihy Stanislava Motla Svědek z cely smrti.
Bohužel se autorka v dopise nepodepsala, ale chtěla,
abych věděla, že z naší obce pochází rodina
prezidenta Lidového soudu v Berlíně, kterým byl
Roland Freisler. Podle pisatelky to byl „řvavý
divadelník“, který poslal na smrt na 5 000 obětí. Na
závěr uvádí: „Je s podivem, že jeho otec byl Čech a
on naše lidi likvidoval jako nějaká „hyena“!!! Vím,
že se on na baráku pamětní desky nedočká, ale budu
ráda, když se aspoň vy dozvíte něco o „jakémsi“
člověku, který ani nepoznal slovo lidskost!!!“

Pisatelka to vystihla, není to o národnosti, ale o
člověku. Pisatelce bych ráda poděkovala, protože
jsem si onu knihu ihned objednala. Kniha vystihuje
krutost II. světové války, což je až neskutečné, ale i
to k historii patří. Už se stala a nedá se změnit.
Můžeme se z ní pouze poučit.
Nedávno jsem viděla video, kde se studentů ptali, co
bylo 17. listopadu, proč byla revoluce „sametová“, od
kdy byl prezidentem Václav Havel, co je zkratka OF
atd. Žádný ze studentů nevěděl. Sice v té době nebyli
na světě, ale tipovat, že prezidentem byl Václav
Havel v roce 1918 nebo 1950, je smutné a ukazuje to
na neznalost naší historie, ne tak dávné. Lidé v té
době bojovali za svobodu a demokracii a dnes už o
tom mladí neví. Trochu mi to připomíná naši obec.
Občané naší obce se chtěli osamostatnit a dosáhli
toho. A dnes? Je to všem jedno, obec nějakým
způsobem funguje a nikdo nechce nic dělat. Myslím
si, že ani naši mladí by nevěděli, v kterém roce se
obec osamostatnila. Přitom bychom měli být hrdí a
měli bychom si vážit toho, že si obec spravujeme
podle svého. Za tu dobu obec vybudovala plynovod,
vodovod, průběžně opravujeme i budovy, máme
školku, školu, kulturní dům, opravenou hřbitovní
zeď, komunikace a je toho mnohem více. A to vše i
přesto, že náš rozpočet není nijak vysoký.
Myslím si, že mnozí velmi rychle zapomínají na
minulost, je to ale škoda. Nemůžeme se pořád hnát
dopředu, je potřeba zvolnit a užívat si toho co máme,
jinak nám život proteče mezi prsty a pak už to nejde
vzít zpět. Blíží se prázdniny a dovolené a máme tak
příležitost si odpočinout a načerpat síly. Kdoví co nás
na podzim čeká.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2021 – 5/2021
První březnový den se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém se řešila úprava plánovaných akcí na rok 2021,
jelikož bylo potřeba do plánu zahrnout opravu schodů ke kostelu, které byly poničeny pádem stromu. Schválením
účetní závěrky ZŠ a MŠ Kujavy za rok 2020 jsme mohli rozhodnout o převodu zisku ve výši 86 248,71 Kč do
rezervního fondu. Zrušili jsme také původní smlouvu o provozování vodovodu a nahradili jsme ji smlouvou o pachtu a
provozování vodovodu, čímž nám bude společnost SmVaK platit ročně 4,53 Kč bez DPH/m3 vody vyúčtované našim
občanům (toto rozhodnutí neovlivní výši ceny vodného). K této změně jsme přistoupili proto, že každoročně musíme
tvořit na obnovu vodovodu rezervu ve výši 220 000 Kč. Pachtovné sice tuto částku nepokryje, ale aspoň ji tím trochu
snížíme. Dalším bodem bylo schválení výběru zhotovitele na akci „Stavební úpravy budovy na p.č. st. 183, k.ú.
Kujavy“ a také smlouvy o dílo. Termín dokončení těchto úprav byl do 21.5.2021 a vzhled této budovy již nebude
narušovat centrum obce. Po několika letech se nám podařilo dokončit převod malé části pozemku pod místní
komunikací od Státního pozemkového fondu. A jako poslední významný projednávaný bod zmíním nabídku na
provozování pošty Partner v naši obci od firmy Z+M Logistics spol. s r.o.
Na základě této nabídky jsem oslovila Českou poštu, aby nám sdělila, zdali bude pobočka České pošty v naši obci
provozována i do budoucna. Česká pošta se k této záležitosti vyjádřila, že mají v úmyslu provozovat zdejší pobočku
jako poštu Partner. Protože chceme, aby pobočka v naši obci zůstala, jsme ochotni přistoupit na nabídku firmy Z+M
Logistics a prostory pošty jim pronajmout. Zisk z nájmu sice klesne z 29 tis. na 12 tis., ale důležitější je, že pobočka
zde zůstane. Vše je zatím pouze v jednání, takže vám zatím nemohu říci, kdy k přechodu na poštu Partner dojde.
Určitě vás ale budeme informovat.
Jak jsem již zmínila, proběhlo výběrové řízení na akci „Stavební úpravy budovy na p.č. st. 183, k.ú. Kujavy“ (mnohým
bude bližší název moštárna) a nejnižší nabídku podala firma TOKAMA stavební. Jejich nabídnutá cena byla ve výši
1 082 950 Kč vč. DPH, ale zároveň je v této ceně zahrnuta i rezerva na případné vícepráce ve výši 70 tis. Kč. Firma
zahájila práce v půli března a technický dozor nad nimi prováděl pan Miroslav Slezák, se kterým jsme již měli čest
spolupracovat při opravě budovy školy a úřadu. Pan Slezák své práci rozumí a díky němu je vše, jak má být. Kontrolní
dny probíhaly každý týden a myslím si, že se tato práce velmi povedla. Možná vás napadne, že je to zbytečné, ale
podle zákona mají veřejní zadavatelé (což jsme i my) povinnost mít odborný technický dozor a my tak máme jistotu,
že práce odpovídají daným předpisům.
Koncem dubna byla zahájena oprava mostu směrem na Jílovec. Tato akce není realizována námi, ale Správou silnic
Moravskoslezského kraje. Přes naši komunikaci je vedena pouze objízdná trasa. Podmínky objížďky stanovila Policie.
Oprava by měla být dokončena do půlky června.
Byly zahájeny také práce na zhotovení projektu na opravu mostu u č.p. 49. Zajistili jsme projektanta a nechali provést
výškopisné a polohopisné zaměření dané oblasti. Problém je, že se jedná o jedinou přístupovou cestu a je nutné
obyvatele této části nijak neomezit.
Dále jsme začali pracovat na zpracování projektu na opravu střechy a fasády obecního úřadu a školy. Na projekt
bychom chtěli získat dotaci. Projektant si celou budovu nejdříve zaměřil a teprve potom může projekt zpracovávat.
Stále také pokračujeme s výkupem pozemků pod komunikacemi. Bohužel máme také případy, které jsme předali
právníkovi JUDr. Kříži, který bude v těchto případech s danými lidmi jednat a v nejhorším případě nás bude
zastupovat při vyvlastnění. Stále totiž narážíme na to, že se s některými lidmi nemůžeme dohodnout, protože si tito
lidé myslí, že to kupujeme pro sebe. Stále tady působí osobní záště. My ale jednáme za obec, tzn. že to kupujeme pro
nás všechny.
I v letošním roce se konala kontrola hospodaření obce, kterou provádí pracovníci krajského úřadu. Kvůli pandemii se
konala distančně, což znamená, že jsme jim potřebné doklady zaslali elektronicky a oni kontrolu provedli vzdáleně.
Jsme rádi, že závěr kontroly zněl bez chyb a nedostatků. Vždy se snažíme dělat vše, jak máme, ale chyba se stát může.
Kontrola nás ujistí, že je vše v pořádku.
Koncem května se konalo další veřejné zasedání a mezi jeho hlavní body patřilo schválení účetní závěrky a
závěrečného účtu, čímž jsme završili hospodaření obce za rok 2020. Zastupitelé byli seznámeni se závěrečnou zprávou
o likvidaci dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 a se závěrem kontroly ZŠ a MŠ. Pro potřeby JUDr. Kříže jsme
schválili kupní smlouvy na výkupy pozemků pod komunikacemi. Michalovi Dreslerovi se podařilo sehnat kronikářku
– MVDr. Veroniku Smetanovou a tak jsme ji na zastupitelstvu pověřili vedením kroniky. Jsme moc rádi, že se tohoto
úkolu zhostila a budeme ji ve všem nápomocni.
Od června opět nastoupí dva veřejně prospěšní pracovníci. Toto řešení je ale nespolehlivé. Nemáme jistotu, že nám
pracovníky dají a také na jak dlouho. Proto hledáme na obec údržbáře, abychom se nemuseli pořád spoléhat na úřad
práce. Bohužel se řídíme platovými tabulkami, ale pokud by měl někdo zájem, budeme se snažit se zájemcem
dohodnout. Přijetí tohoto pracovníka je pro nás velmi důležité. Práce je stále více a já nestíhám vše sledovat a hlídat.
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Spoustu času věnuji odpadům, protože bychom chtěli snížit náklady na jejich svoz. Proto jsme v letošním roce
přistoupili k tomu, že při svozu velkoobjemových odpadů jsem kontrolovala, aby nám zde nevhazovali odpad lidé
z okolních vesnic. Vše ale proběhlo v pořádku a přišli skutečně jen naši občané. Také bychom chtěli letos realizovat
výběrové řízení na svozovou firmu, ale nemáme jisté, že by se přihlásila jiná firma. Nová legislativa k odpadovému
hospodářství byla schválena ke konci loňského roku a stále nejsou dořešeny některé otázky a chybí i některé prováděcí
předpisy, proto není zatím jasné, jak to dopadne. Určitě vás budeme průběžně informovat.
Pokud máte zájem o více informací, můžete využít našich webových stránek nebo můžete přijít k nám na úřad.
Zpracovala Petra Vojkůvková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Poděkování ředitelky školy a školky
Vážení rodiče, zaměstnanci školy a školky, žáci a děti, děkuji vám, že jsme společnými silami zvládli tento náročný
školní rok. Rodičům děkuji za trpělivost a spolupráci, žákům za píli a samostatnost, kterou museli vynaložit při
distanční výuce. Našim páťákům přeji, ať do své nové školy vstoupí pravou nohou, jsou tam šťastni a spokojeni jako
byli u nás. A my už se ve škole a ve školce těšíme na nové žáčky prvňáčky a nové děti. Přeji všem krásné léto,
dopřejme si odpočinek, sluníčko a cestování.
Lenka Martinková

Základní škola
Den Země
V týdnu od 19. - 23. dubna žáci naší školy slavili Den Země, který
každoročně připadá na 22. dubna. Celý týden jsme se učili o
ochraně Země, třídění odpadu, ochraně rostlin a živočichů, proč je
důležité šetřit s vodou, nevytvářet zbytečný odpad, proč jezdit
raději na kole než autem apod.
V pátek jsme všechny naše vědomosti využili při celoškolní
dopolední aktivitě Cesta k pokladu. Žáci museli projít cestu
dlouhou několik kilometrů, na které je čekalo 9 úkolů. U
správných řešení byly skryté kódy, díky kterým pak žáci mohli
otevřít zámky k pokladu. I když cestou začaly padat kroupy,
všichni jsme si to užili a těšíme se na další podobné akce.

Pálení čarodějnic
neboli filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou
v čarodějnice. Také my ve škole vedeme žáky k tomu, aby získávali povědomí o
lidových tradicích, a proto jsme si tuto událost letos 30. dubna připomněli.
V budově školy již od brzkého rána a pak po celý den poletovaly čarodějnice a
čarodějové. Mnoho žáků si na kostýmu dalo opravdu záležet. Během oslav se žáci
přesunuli na školní zahradu, kde byly připraveny chemické pokusy nepotopitelné vajíčko, lávová lampa a skákací vajíčko. Na ohni jsme si poté
upekli špekáčky a marsmallow. Nakonec se pálily čarodějnice, které si žáci
během týdne vyrobili z papíru a dalších přírodních materiálů ve výtvarné výchově
a pracovních činnostech.
Lucie Slívová
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Den Země ve školní družině
(zprávička ze školní družiny)
Ve školní družině jsme se věnovali tomuto tématu čtrnáct dní. Děti si formou her a
soutěží vyzkoušely spoustu aktivit zaměřených na ochranu přírody a třídění
odpadu. Nejzajímavějšími aktivitami byla Kimova hra na téma odpady na pustém
ostrově a stavění obrázků z víček na téma planeta Země. Děti dále vyráběly strom
života z otisků dlaní, třídily odpad v aplikaci Opernice na tabletech a skládaly
obrázky planety na čas. Na konci si děti sečetly své body a zjistily, zda se mohou
stát malými ochranáři.
Lenka Šimečková, vychovatelka ŠD

Mateřská škola Kujavy
Mateřská škola má nové vyvýšené záhony
Dne 10. 5. 2021 se v naší mateřské škole uskutečnil projektový den s názvem Malý zahradník. Díky firmě Nordic
Steel s.r.o., která nám darovala vyvýšené záhony, a pracovitému tatínkovi, který nám záhony obrousil, natřel a pomohl
s jejich ustavením, jsme společně s dětmi mohli vysázet zeleninu, jahody, bylinky a kvetoucí rostliny. Děti pilně
pracovaly, sázely, zalévaly a přirozeným způsobem tak získávaly povědomí o tom, co všechno rostliny potřebují
k tomu, aby mohly správně růst.
Na zahradě v MŠ budou umístěny také 2
hmyzí hotely, které nám rovněž vyrobili
šikovní tatínkové.
Rodiče a učitelky společnými silami pro
děti postavili týpí z vrbového proutí. Na
zahradě mateřské školy tak během krátké
doby vznikly tři zajímavé prvky pro děti.
Veliké díky patří všem rodičům Davidu
Tvardkovi, Tomáši Rojíčkovi, manželům
Bruštíkovým, manželům Vodseďálkovým
a manželům Vorlickým (Eko-statek).
Všichni se aktivně podíleli na realizaci
těchto nových prvků a věříme, že nám i
nadále vydrží toto společné nadšení pro
děti tvořit nové věci.
Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odpad
Upozorňujeme, že poplatek za odpad je pro rok 2021 stanoven ve výši 600,- Kč/os./rok. Splatnost tohoto poplatku
byla do 31.5.2021. Jestliže jste uhradili částku nižší, můžete doplatek uhradit pod stejným variabilním symbolem nebo
v hotovosti na obecním úřadě. Někteří občané, kteří platí tento poplatek bezhotovostně, uhradili částku z roku 2020 ve
výši 550 Kč. Občany, kteří uhradili nižší částku, a nemáme jejich souhlas, abychom je v této záležitosti informovali,
nebudeme z důvodu vysokých nákladů, vyzývat.
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Poplatek za psa
Poplatek za psa je pro rok 2021 ve stejné výši - za jednoho psa ve výši 100 Kč, 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.
Poplatek za odpad i za psa je možné uhradit bezhotovostně na účet č. 9388020227/0100 nebo v hotovosti na obecním
úřadě v době úředních hodin. U bezhotovostní platby budete potřebovat variabilní symbol, který Vám na základě
telefonické nebo emailové žádosti sdělíme.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Měsíční odvoz nádob v roce 2021
pátek 18. 6.2021
pátek 16. 7.2021

pátek 13. 8.2021
pátek 10. 9.2021

pátek 8.10.2021
pátek 5.11.2021

pátek 3.12.2021
pátek 31.12.2021

Informace k odpadovému hospodářství
Jak jsem již informovala v březnovém zpravodaji, abychom mohli čerpat nižší sazbu za ukládání odpadu ve výši
500,- Kč/t, musíme na skládku uložit méně než 200 kg/obyv. (do tohoto množství se započítává zejména
směsný komunální odpad a objemný odpad). Bude-li toto množství vyšší, bude poplatek za uložení odpadu
800,- Kč/t. Připravila jsem pro vás přehled za I. čtvrtletí tohoto roku:

Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Tříděný odpad - papír, sklo, plasty atd.
Biologicky rozložitelný odpad

Množství v tunách
26,4512
1,6317
11,2722
1,1

Náklady na svoz
110 143,07 Kč
43 212,40 Kč
2 208,00 Kč

Na skládku se ukládají první dva druhy odpadů z tabulky. Znamená to, že zatím bylo na skládku uloženo
28,0829 tun (letos za nižší poplatek můžeme uložit 107,8 tun odpadu). Největší množství bude za
velkoobjemový odpad, jehož sběr proběhl v květnu, a proto k němu zatím nemáme údaje.
Opět na vás apeluji, abyste se snažili co nejvíce třídit. Dle různých studií se ukazuje, že se občané stále nenaučili
třídit biologicky rozložitelný odpad (slupky z brambor, pomerančů, banánů, plevel ze zahrádek atd.), přičemž
právě tento odpad se vhozením k ostatnímu odpadu nedá použít a zároveň nejvíce váží. Lidé se zahradami si
mohou založit komposty, ať už svépomocí nebo zakoupením biokompostéru, nebo si mohou u společnosti OZO
Ostrava zajistit na tento odpad popelnici, ovšem tuto službu si musí občan hradit ze svého.
Máme sice poplatek vyšší než okolní města a obce, ale je to dáno tím, že máme jiné typy vývozu (častější) a
proč? Mnoho obcí má svoz 1x za čtrnáct dní a my každý týden (vyjma domů s menším počtem obyvatel). Ve
městech zase mají především bytové domy a tam se topí plynem nebo prostřednictvím tepláren.
Výše poplatku je tedy na vás, v tom vám zastupitelstvo nepomůže a ani ho nemůžete vinit, že je to jeho vina.
Pokud nebudete třídit a vše bude vyhazovat pouze do jednoho koše, poplatek poroste, protože zákonodárci jeho
výši stanovili až na 1 200 Kč za občana.
Velkým problémem v naší obci jsou také „černé duše“, tedy občané, kteří zde nemají trvalý pobyt, a proto zde
poplatek neplatí. Přitom odpad do našich nádob vhazují. Porušují tím ale naši vyhlášku, která říká, že námi
stanovený odpadový systém je pouze pro naše občany. Oni ale tím, že tady sice bydlí, ale nejsou zde přihlášeni
k pobytu, našimi občany nejsou. Nemají tedy právo svůj odpad do těchto nádob vhazovat. Budeme tuto situaci
mapovat, protože když by se tito lidé do naší obce přihlásili, zvýšilo by se nám množství, které můžeme uložit
na skládku za nižší poplatek, a také se nám zvýší příjem z poplatku. Výsledkem bude, že nebudeme muset
poplatek dále zvyšovat.
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KONTROLA ZDROJŮ NA PEVNÁ PALIVA
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky
prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a
provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. Tento doklad potvrzuje, že spalovací stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
byl povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016.
Tato povinnost platí jak pro fyzické osoby, tak pro osoby právnické či fyzické osoby podnikající. Povinnost se
vztahuje nejen na kotle, ale také na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají
teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný příkon je 10 kW
a vyšší. Pokud provozovatel neprovede pravidelně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby
kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se
riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li
o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již
zanikl, není znám nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického
stavu a provozu, může kontrolu technického stavu a provozu provést odborně způsobilá osoba proškolená jiným
výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího
stacionárního zdroje).
Odborně způsobilá osoba je počínaje 1. 1. 2020 povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) údaje z provedených kontrol, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení
dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění.
Provedením kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejsou nijak dotčeny (tedy nadále
platí a musejí být splněny) další povinnosti provozovatele vyplývající z jiných právních předpisů, např. vyhlášky č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

SENIOR KLUB KUJAVY
I když to vypadalo, že letos zima neskončí, přesto jaro pomalu přebírá vládu. A stejně tak to vypadá, že i my
se pomalounku vracíme k normálnímu životu. Snad se nic nezvrtne.
I proto se rada našeho spolku Senior klub Kujavy rozhodla připravit několik akcí, na kterých se můžeme
osobně setkat, pobavit, podívat se na zajímavá místa.
Jako první plánujeme zájezd do obce Čechy pod Kosířem. Je to sice malá obec, ale má spoustu kulturních a
zajímavých míst. Asi nejznámější je Muzeum historických kočárů, které založil Václav Obr. Kočáry velice
pečlivě renovují, opravují a následně vystavují. Svou práci dělají poctivě a dobře, jejich kočáry jste mohli
vidět v historických filmech a inscenacích, například v nedávno uváděné minisérii o životě Marie Terezie.
Hned vedle muzea kočárů je Hasičské muzeum, které navazuje na tradici tamní továrny vyrábějící hasičské
stříkačky. Za návštěvu rovněž stojí zámek s možností prohlídky interiérů a dále prohlídky expozice
historických kol. Na závěr rovněž plánujeme posezení v hospůdce nad sklenkou vína, piva nebo něčeho
dobrého. Cena zájezdu je 300,- Kč – v ceně je vstupné a příspěvek na dopravu 40,- Kč.
Zájezd plánujeme na sobotu 26. června a zveme na něj nejen členy našeho spolku, ale i další občany.
Přihlásit se můžete u paní Květy Vavrečkové, paní Aleny Návratové, paní Libuše Kleinové nebo paní
Milady Tvardkové.
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Jako druhý zájezd v letošním roce plánujeme zájezd na akci Valašská zahrada do Rožnova pod Radhoštěm,
kde jsou největší farmářské a zahradnické trhy na Valašsku. Zájezd by se měl uskutečnit v sobotu 25. září. I
na tuto akci zveme nejen členy našeho spolku, ale i všechny občany.
A teď už jen aby se situace nezhoršila a nedošlo k dalším opětovným omezením společenského života. A
také aby nám přálo počasí.
Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy

POVĚSTI
(z archivních dokumentů sestavil Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č.48)

Pověst o duchu na fojtství v Kujavách.
Ve sklepení fojtství v Kujavách býval duch.
Naháněl lidem strach a bránil jim vykonávat své denní povinnosti.
Jednou se služebník, který uklízel v bytě fojta, pozdě večer vracel domů. Vrata fojtství ale byla zavřena a tak šel
obudit služebnou, aby mu otevřela. Když však šel k oknu její komůrky, všimnul si, že se ve fojtově kanceláři svítí.
Okno bylo přivřené a tak je otevřel a nakouknul dovnitř.
Při hořící svíčce seděl za stolem muž zaneprázdněný psaním. Co ale bylo nejdivnější, že hlavu měl oddělenou od těla a
položenou před sebou na stole.
Služebník si dodal odvahu, skočil do místnosti oknem a zakřičel na divného muže. Muž se však nepolekal a vrhnul se
na něho. Služebník se mu vytrhnul, vyběhnul z kanceláře a chodbou se hnal ke stájím. Neznámý jej pronásledoval a
hrozitánsky mával pažemi. Před stáji se však zarazil a chraplavým hlasem zasípal:
„Máš štěstí, že jsi přeběhl přes tři prahy, zde má moc končí...! „
A jak se objevil, tak také zmizel...

dobový snímek fojtství kolem roku 1900

snímek bývalého fojtství z roku 2015

(Volně podle Maria Krishke , časopis Alte Heimat Kühlandchen, č. ?)

Zachráněné dítě
Nástup zimy přinášel pro mnohé radostné večery. Jednou z oblíbených zábav bývala posvícenská tancovačka.
Jistý mladík v Kujavách se také na ni vypravil. Bydlel na okraji vsi, a tak jeho putování za zábavou bylo dlouhé.
Tentokrát se cestou k němu připojil neznámý muž, který se s ním hned dal do řeči. Ve dvou jim cesta do hostince
rychleji ubíhala. Bavili se o všem možném. Mladík poslouchal jen na půl ucha, neboť myšlenkami byl již ve víru tance
s dívkou, která se mu moc líbila. Najednou ale zbystřil pozornost.
Cizinec mu totiž začal vyprávět o tom, že v době, kdy bude tancovačka v nejlepším, hodlá ukrást manželskému páru
malé dítě a podstrčit podhozence.
Brzy oba muži došli na zábavu. Ta byla již v plném proudu. Mladík spatřil u vzdáleného stolečku svou milou, která jej
očekávala. Hned za ní spěchal. Přesto však celý večer nebyl veselý jako jindy. Koutkem oka stále pozoroval, co se
kolem něj děje, ale nepostřehl nic zvláštního.
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Pozdě v noci opouštěl mladík spolu s cizincem lokál. Opět se dali do řeči, jakoby se znali odedávna. Zrovna když šli
kolem konopného pole, zeptal se mladík cizince, v němž již dávno poznal čerta, zda se mu jeho plán zdařil.
„Ano, bylo to snadnější, než jsem předpokládal.“
„Tak mi to miminko ukaž, ať vidím, jaký poklad neseš,“ prosil mladík.
„Překrásný chlapec, dovol mi ho pochovat.“
Čert se chvíli ošíval, ale když mladík stále prosil a dítko obdivoval, podal mu je. „Krásný chlapeček! Spí jako andílek.
A ty světlé vlásky! Rtíky rudé, jako malina,“ rozplýval se mladík nad spícím miminkem a pozvolna se nenápadně
přibližoval k poli.
Chvilička čertovy nepozornosti stačila k tomu, aby mladík i s dítětem skočil na pole. Uprostřed konopných rostlin byl
s ním v bezpečí, neboť len a konopí lámou moc zlých duchů. Čert užasle sledoval, jak byl přelstěn.
Mladík zůstal uprostřed konopného pole až do kohoutího zakokrhání. Pak již ztratil čert nad ním svou moc a musel
zase do pekla. Teprve potom zanesl mladík zachráněné dítě zpátky jeho rodičům. Ti je od té doby již nikdy nenechali
samotné bez dozoru.
(citováno z knihy Příběhy z Poodří a Novojičínska autorek T. Poláškové a N. Lázničkové)

Vědma
Bylo to krátce před Vánocemi, když na jeden statek v Kujavách přišla vědma. Byla to drobná žena s černými vlnitými
vlasy. Bydlela v malém domku na okraji lesa v Lukavci.
Hospodář si stěžoval, že mu již druhým rokem přívalové deště poničily úrodu. Obilí polehlo, porůstalo a brambory
likvidovali přemnožení hlodavci.
Vědma pozorně poslouchala, pak najednou strnula a s přivřenými víčky začala vyprávět příběh:
„Je to už hodně dávno, co na tento statek přišla do služby mladá dívka z nedaleké Vřesiny. Pomáhala v kuchyni i ve
chlévě. Byla velmi milá a hezká, a tak není divu, že se do ní zamiloval Ferdinand, syn bohatého sedláka. Když se to
hospodář dověděl, hrozně se rozlítil a děvečku ze statku vyhnal. Ferdinandovi z nešťastné lásky pukalo srdce.
Následujícího rána z domu odešel a nikdy se již nevrátil.
Na statku se usadil zlý duch, a kde mohl, tam škodil. Hospodářství začalo upadat a za pár let šlo z ruky do ruky. Nikdo
zde dlouho nepobyl.“
Vědma se odmlčela, pak najednou vstala a povídá „Za to, že jsi mě tak bohatě pohostil, dám ti dobrou radu, hospodáři.
Zlého ducha je třeba uklidnit.“
A tak hospodář dle rady, medem přilepil pod parapet okna malou měděnou minci s obrazem císařovny Marie Terezie.
A opravdu, na hospodářství se vrátilo štěstí a sýpky se znovu naplnily…
A mince? Ta je tam přilepená dodnes.
(podle ústního vyprávění Jiljího Rozsypala st. napsal Jaromír Heryán)

JSDH KUJAVY
Od vydání minulého zpravodaje jsme zasahovali pouze jednou a to 9.4.2021 ve Fulneku, kde za zámkem
hořel les. V době našeho příjezdu byl požár lesa již lokalizován, probíhalo dohašování na požářišti. Naše
jednotka prováděla doplňování vody CAS JSDH Odry.
Za JSDH obce Kujavy zpracoval Miroslav Mrázek

MYSLIVECKÝ SPOLEK NIVA KUJAVY
Blíží se červen, měsíc myslivosti, měsíc kdy probíhá kladení mláďat. Spousta zvěře má již mláďata, kterým
neprospívá rušení během přijímání potravy, nebo odpočinku. V tomto životním rytmu by potřebovaly klid. Bylo by
pěkné, kdybyste při návštěvě přírody neopouštěli cesty a jednu hodinu před setměním je už ani nevyužívali! Velkou
nepříjemností jsou volně pobíhající psi, před kterými zvěř musí prchat a opouštět svoje stanoviště. Mějte prosím své
psy na vodítku, a dále Vás tímto žádáme, abyste respektovali doporučení a dodržovali pravidla, která jsou daná i
zákonem.
Za všechny členy MS Niva Kujavy jednatel Radek Matušik
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INLINE BRUSLAŘI
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými,
což přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné
venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si
připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady
bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat
všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu
na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a
to v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
 Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových
bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo
osoby pohybující se na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy
jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují
děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař
dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu.
 Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici
vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při
levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti
či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
 Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svůj vlastní.
 Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je
bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
 Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro
bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
 Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické
možnosti bruslí.
 Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
 Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní
rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
 Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
 Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete.
 Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem
za jízdy.
 Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích je v porovnání s
brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
 Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno hravou formou téma, jak se bezpečně
chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_pro
na.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a
zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence
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NOVÁ CYKLOSTEZKA V POODŘÍ
Nová cyklostezka s kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí
V dubnu byla v TO Poodří dokončena 4,8 kilometru dlouhá cyklostezka vedoucí
z Jeseníku nad Odrou do Vražného i na opačnou stranu do Hůrky. Cyklostezku,
po které už teď jezdí nedočkaví cyklisté, čeká po květnové kolaudaci zásadní
změna.
Před slavnostním otevřením, plánovaným na druhou polovinu června, totiž bude
cyklostezka opatřena nástřiky s populárním designem – kresleným slovníkem
moravskoslezského nářečí. Ten se zrodil před dvěma lety díky součinnosti
Moravskoslezského kraje, krajské destinační společnosti MSTourism a
společnosti UAX, výrobce ikonických triček s nenapodobitelným rukopisem
designéra Radka Leskovjana. Od té doby originální slovník zdobí nejen trička a
suvenýry, které mají turistům vtipným způsobem připomenout jejich návštěvu
zdejšího regionu, ale právě také cyklostezky. Jednou z nich bude i zmíněná nová
trasa, jež cyklisty vede mimo rušné a tedy i nebezpečné komunikace. Úkolem
nástřiků, které budou zhotoveny podle návrhů společnosti UAX se sídlem
v nedalekých Bernarticích nad Odrou, je cyklisty nejen pobavit, ale také
jim nabídnout zklidnění a soustředění se kromě jízdy i na půvabnou
okolní krajinu. Zároveň je připravována také druhá část projektu, kdy by
měl cyklostezku doplnit rovněž originální mobiliář designově propojený
s nástřiky. Je tedy na co se těšit! Včetně toho, že v dlouhodobém plánu je
i napojení zmíněné trasy na další již známé cyklostezky a cyklotrasy
vedoucí Moravskoslezským a Olomouckým krajem.
Turistická oblast Poodří
www.poodri.com
FB Cyklostezka Kolem Jeseníku
www.kolemjeseniku.cz

APLIKACE ČESKÁ OBEC
Obec Kujavy využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění v obci Kujavy o
důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb apod. Zkrátka aplikaci Česká obec stačí
nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone)
spustit a vyhledat „Kujavy“. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do
oznamovací lišty telefonu.
Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store.
Více informací najdete na www.kujavy.cz nebo na www.ceskaobec.cz.
QR kód pro Android
QR kód pro iOS
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KŘÍDLA MOTÝLÍ ANEB PROČ SE U NÁS STÁLE SVÍTÍ …
Mnoho lidí se mě ptalo, proč se celou noc za naší stanicí pořád svítí? Prý je to orientační bod pro přistávání letadel…
nebo svítíme, aby nás někdo nevykradl… 
Nic takového. Jsme zahrnuti v síti monitorovacích stanic pro prognózu a signalizaci důležitých zemědělských
škůdců. To zní vědecky, to bude určitě samá chemie… Není tomu tak, ba právě naopak.
Jsou zpracované metodiky zahrnující 9. významných zemědělských škůdců z řádu nočních motýlů, kteří jsou citliví
na světlo. Je tedy možnost vysledovat intenzitu náletu a četnost samečků a samic. Musíme je ovšem rozeznat.
V určitém tlaku výskytu samiček, říká se tomu „kritické číslo“, se odpočte známá doba, kdy je nakladeno nejvíce
vajíček a kdy se začnou líhnout housenky. Platí to například pro závažného škůdce zavíječe kukuřičného. V této
chvíli je nejefektivnější chemický zásah s minimální koncentrací účinné látky. To je z hlediska národohospodářského
i z hlediska ochrany přírody velmi důležité, protože je to průsečík kompromisu. My však na stanici využíváme ještě
jiný způsob boje proti tomuto zavíječi a to umístěním v pravou dobu do porostu kukuřice kapsulí s dravou vosičkou
rodu Trichogramma. Vosička je menší než špendlíková hlavička a parazituje na vajíčkách zavíječe. Vzhledem
k malých plochám pěstované kukuřice na stanici tato biologická ochrana plně zavíječe kontroluje.
Toliko věda… a co normální život? Pokud za letní noci postojíte pod veřejným osvětlením, které je podobné svou
intenzitou našemu světelnému lapači, pak po chvíli zjistíte, že podle počasí, větru, ale i fáze měsíce a teploty
vzduchu, na světlo nalétá určité množství hmyzu. Odborně jde o hmyz mnoha řádů, lidově jsou to komáři a mouchy,
chrostíci a brouci, sršni a vosy, ale hlavně noční můry. Občas se tam mihne jako přízrak i netopýr… bohužel stále
méně často. Jsou to kilogramy i metráky „masa“, které za teplých letních večerů lítají v ovzduší a nabízejí
predátorům šanci dalšího přírodního vývoje.
Za čtyři roky sledování jsme určili 434 druhů nočních motýlů. Poslední dva roky se teprve vědecky vyhodnocují. Ale
i tak je jisté, že oblast Kujav je mimořádně příznivá pro výskyt určitého řádu hmyzu. Mnohé druhy již zasluhují
ochranu. Poodří je typické velmi různorodými mikrobiotopy, smíšenými lesy, pestrým druhovým složením luk.
Zahrady a zahrádky za poslední desítiletí byly zvelebeny cizokrajnými dřevinami, skalkami, jezírky a jinými
úpravami. To samozřejmě přináší i organismy žijící s těmito rostlinami. A tak není divu, že se zde setkáme s motýly
žijícími na netypických rostlinách, například na leknínech, lišejnících a mechorostech.
Dalším faktorem je posun teplomilných prvků v posledních dvaceti letech. Třeba pavouk křižák pruhovaný, ploštice
kněžice páskovaná, křís ostnohřbetka, ale i chrobák ozbrojený nebo největší vodní brouk na světě vzácný vodomil
černý, který dvakrát také přiletěl na světlo našeho lapače. Po dva roky jsme v porostech ozimé řepky zaznamenali
výskyt typicky jihoevropského hmyzu kudlanku nábožnou. Dříve unikáty, dnes téměř běžní obyvatelé tohoto území.
Toto jsou exempláře mimo odborný zemědělský zájem, ale jsou dokladem o výskytu druhů hmyzu v této oblasti a
tím i důležitým prvkem sledování bionomie a biodiverzity těchto druhů v jednotce času. Zní to odborně, ale lidsky je
to sledování, zda ubývají nebo neubývají tyto druhy v naší vesnici, a když ubývají, tak proč.
Na závěr mé studie vám poskytnu malou exkurzi do tohoto výzkumu. Jedním z nejčastějších druhů nočních motýlů
počínajícího léta jsou lišajové. Zvláště lišaj lipový (viz.obrázek). Má několik barevných variant, od šedozelených
skvrn až po červené odlesky. Je běžný, ale na rozdíl od jeho příbuzných, které běžně vidíte, jak vám dlouhým
sosákem „tankují“ za letu z petunií v truhlících životodárný nektar, je lišaj lipový nenápadný rychlý letec, který se ve
světle lamp objeví a vzápětí rychle zmizí ve tmě.
Na druhém obrázku je zobrazen zavíječ zimostrázový, který se k nám přiloudal v posledním dvacetiletí a mnozí lidé
jej ani ještě nezaregistrovali. Je ale schopen totálně zdevastovat živý plot zimostrázu vždyzeleného (Buxus
sempervirens), lidově zvaného krušpánek. Jeho záludnost tkví v tom, že klade vajíčka dovnitř keře a žíru housenek si
povšimneme pozdě, až když dojde k úplné likvidaci keře.
Tímto zakončím informaci o nočním svícení na naší stanici a napadá mě text Anety Langerové o křídlech motýlích,
kde také mizí poetika chtěného a skutečnosti toho, co může být, ale není…
Lišaj
(Mimas

lipový
tiliae)

(Kujavy 2020)

Zavíječ zimostrázový
(Cydalima perspectalis)

a jeho melanická forma
(Kujavy 2020)

Napsal: Jaromír Heryán
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