
ZPRAVODAJ
obce Kujavy

1 / 2023
čtvrtletník



2       Zpravodaj obce Kujavy / 2023 / 1

Ing. Michal DRESLER
Váš starosta

obecního úřadu, rekonstrukce mostu na spod-
ním konci obce a velká netradiční slavnost 
výročního Dne obce. Právě výročím, které naše 
obec slaví, se bude nést celý tento rok. 
Nejstarší zmínka o naší obci totiž pochází 
z roku 1293, a tak letos slavíme 730 od založení 
obce. V roce 1998 se naše obec osamostat-
nila, a tak dalším výročím je 25 let od osamo-
statnění obce. Právě k tomuto výročí se váže 
také jeden vzácný a historický dokument, a to 
žádost o schválení obecních symbolů, kterou 
si můžete sami přečíst na dalších stránkách 
tohoto zpravodaje. 
Trochu s otazníkem je termín dokončení akcí 
na rekonstrukci fotbalového hřiště, vybudování 
multifunkčního hřiště a zástavba „U hřiště“.
Zjistili jsme, že se nám projekty v některých 
místech dostávaly do kolize, a tak se musí 
přepracovat a znovu zaslat ke schválení. 
V únoru bychom měli z dotace obdržet novou 
digitální úřední desku. Znamená to pro nás to, 
že už nebudeme muset dokumenty zkracovat 
či zmenšovat jen proto, aby se nám na desku 
vešly, nebudeme také už muset desku v tuhých
mrazech zahřívat, abychom ji mohli otevřít, 
což se nám koneckonců při zimní kalamitě 
také stalo. Prioritou jsou pro nás také neustále 
se ucpávající odpady v budově mateřské školy.
Zapomenout nesmíme ani na budování 
a utužování komunity. 

Dovolte, abych vám všem popřál vše nejlepší 
do nového roku a hlavně spoustu šťastných 
chvil strávených v našich Kujavách.

Vážení spoluobčané,

vítám vás u prvního čísla letošního zpravoda-
je. Jistě jste si na první pohled všimli, že 
zpravodaj prošel zásadní proměnou. 
Nejedná se o zpravodaj oblečený pouze do 
nového kabátu. Přidali jsme také nové rubriky, 
jako jsou například Zprávy z naší farnosti, 
Tipy z knihovny a další. Snažili jsme se, aby ve 
zpravodaji našel každý to, co ho zajímá. Věřím, 
že teď pro vás bude atraktivnější a čtenářsky 
přívětivější.
Dovolte mi, abych se ještě ohlédl zpět za uply-
nulým rokem. Před vánočními svátky nás tro-
chu zaskočila sněhová kalamita. Aby nám tolik 
centimetrů sněhu vydrželo po několik týdnů až 
téměř do Štědrého dne, snad mnoho 
z nás už ani nepamatuje. Myslím, že jsme se se 
sněhovou nadílkou prali statečně. Velké díky 
za včasně odhrnuté chodníky a obecní cesty 
zde patří našim zaměstnancům, paní Ďurišové 
a panu Talmačovi. Zaskakovali totiž za smlu-
vního partnera, kterého rovněž sněhová ka-
lamita zaskočila. Myslím, že v porovnání 
s jinými obcemi a městy (například Ostravou), 
byly naše komunikace udržovány ukázkově.
Na sklonku roku se v Kujavách konalo také 
několik vánočních akcí. Vyzdvihnout z nich 
musím zejména Vánoční koncert, který mnohé 
diváky až dojal a sklízel samou chválu. Vánoční 
koledy a písně hrané v našem kostele v podání 
cimbálové muziky byly zkrátka nezapome-
nutelným zážitkem, kterým jsem i já osobně žil 
i další týdny. Obrovské účasti se dočkaly také 
další akce, jako Rozsvícení vánočního stromku                                         
nebo Silvestrovský ohňostroj. Jsem moc rád, 
že se společně můžeme potkávat v tak hojném 
počtu. Pro mě a další zastupitele je to motivací 
dělat tyto akce každým rokem lepší a lepší.
Říká se, že nový rok nabízí nové příležitos-
ti. Novinky nás budou provázet také v naší 
obci. Již jsem zmínil nový zpravodaj, dále se 
chystá rekonstrukce fasády a střechy budovy 

SLOVO STAROSTY
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UDÁLO SE NA ÚŘADĚ
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 12/2022 - 2/2023
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 12. 12. 2022 se konalo II. zasedání 
zastupitelstva obce Kujavy. Na tomto zasedání 
byla vzata na vědomí VII. úprava rozpočtu roku 
2022, a to z důvodu získané dotace na finan-
cování příprav volby prezidenta ČR. Schválen 
byl ale především rozpočet na rok 2023, který je 
z důvodu mnoha investičních aktivit naplánován 
jako schodkový ve výši 12 583 600 Kč. Takovýto 
schodek je zapříčiněn schválenými plánovanými 
akcemi, především rekonstrukcí mostu, rekon-
strukcí fasády a střechy budovy obecního úřa-
du, vybudováním multifunkčního hřiště, úpravou 
nivelety fotbalového hřiště, zasíťováním pozem-
ků v obecní zástavbě „U hřiště“, nákupem pozem-
ků pod chodníky, nákupem laviček a naučných 
tabulí a projektem na revitalizaci veřejného 
prostranství.
Skutečnosti, které vyvstaly v průběhu začát-
ku roku však naznačují, že ne všechny akce se 
v tomto roce stihnou. V lokalitě u fotbalového 
hřiště se mají realizovat celkem tři velké akce.
Zjistili jsme, že projekty na úpravu povrchu 
hřiště a vybudování multifunkčního hřiště, spo-
lu nejsou v souladu. Retenční nádrž a potrubí 
odvádějící vodu z nového fotbalového hřiště totiž
mělo být pod novým multifunkčním hřištěm. 
Projekt na fotbalové hřiště se tedy musel znovu
přepracovávat a upravit tak, aby k žádné ko-
lizi nedocházelo. V současné době je projekt na 
úpravu nivelety k vyjádření na stavebním úřadě.
Na II. zasedání zastupitelstva byly schváleny 
také dotace místním spolkům na podporu jejich
aktivit, mimo jiné:
• Senior klub - 2. kujavské štrúdlobraní a dárkové 
balíčky členům,
• Myslivecký spolek NIVA Kujavy - krmivo 
a vybavení klubovny,
• Římskokatolická farnost Kujavy - oprava zvonu 
v kostele,
• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kujavy - 
skákací hrad pro kulturní akce.
Schválen byl také dar pro Záchrannou stanici 
a Dům přírody Poodří v Bartošovicích.

Zastupitelstvo obce schválilo také rozpočet ZŠ 
a MŠ Kujavy. Byly projednány také protokoly 
o kontrolách příspěvkové organizace a vy-
účtování dotací z rozpočtu obce, dále také zápis 
kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvo 
obce schválilo také dohodu na grafické 
a fotografické práce a také na závěrečné korek-
tury zpravodaje. Nově složené zastupitelstvo
muselo také vzít znovu na vědomí zmocnění 
starosty k provádění rozpočtových opatření 
a pravidla rozpočtového provizoria. Na zasedání 
bylo schváleno zvýšení stravenkového paušálu
a příspěvku na stravování z 50 Kč na 70 Kč. Na-
opak nebyly schváleny záměry prodeje pozemků
u cesty. Dále byl vyřazen opotřebený majetek 
a schválen záměr výpůjčky sálu pro pořádání 
mysliveckého kroužku. Úplný výpis z usnesení 
zastupitelstva je k dispozici na internetových 
stránkách obce nebo také na Obecním úřadě 
v době úředních hodin.
Zastupitelé obce mimo jiné dále pokračují 
ve školení “Zastupitel v kurzu”, které jim má po-
moci sžít se s fungováním veřejné správy 
a samosprávy. Dále pro vás vlastními silami 
připravují program na Den obce. Starosta se 
zase zúčastnil několika školení a setkání sta-
rostů pořádaných za účelem větší informova-
nosti a sdílení dobré praxe. Na setkání starostů 
klientských obcí OZO Ostrava jsme se například 
dozvěděli, že společnost bude od 1. 1.  2023 zvyšo-
vat ceny svých služeb o inflaci. Na výši poplatku 
za odpad se to v roce 2023 ale nepromítne.   

Víte, že Obecní úřad 
je veřejnosti otevřen 

v pondělí a středu 
od 8:00 do 17:00?
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VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČR
V lednu se v České republice konala volba prezidenta. Jelikož žádný z kandidátů nezískal v součtu 
více než 50 %, konaly se dvě kola této volby. Stejně jako všude jinde, i v Kujavách se volba těšila 
velké účasti. V prvním kole do volební místnosti zavítalo 62,87 % voličů a v druhém kole až 64,60 %. 
Obě kola v naší obci vyhrál Ing. Andrej Babiš, v celorepublikových výsledcích se však v obou
případech umístil na druhém místě. 
Prezidentem České republiky tak byl zvolen Ing. Petr Pavel, M.A.

Výsledky volby prezidenta ČR ve volební okrsku Kujavy:

OPRAVY V BUDOVĚ KULTURNÍHO DOMU 

Na začátku roku započala malá rekonstrukce 
naší knihovny. Zaměstnanci obce paní Ďurišová
a pan Talmač, za asistence paní Lyčkové, 
nejprve vystěhovali celou knihovnu do zasedací 
místnosti, dále opravili popraskanou a opada-
nou omítku, celou knihovnu vymalovali a položili
staronový, nevyužitý koberec. Knížky v knihovně 
máme nyní pečlivě seřazeny v nových regálech. 
To, jak se nám malá přestavba povedla, můžete 
ostatně zhodnotit sami.

Knihovna při úpravách

Stav knihovny před úpravou
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Možná jste si někteří všimli, možná také ne, že je předsálí Kulturního domu nově vymalováno. 
Stěnu plnou šmouh a oděrek nahradila nová bílá, snad i omyvatelná, malba. Zaměstnanci obce
si na této malé rekonstrukci, včetně kompletního úklidu zázemí, dali velmi záležet, a tak věřím,
že prostory alespoň chvíli takto krásné zůstanou.

Knihovna po úpravě

Malá přestavba se koná také v zasedací místno-
sti, která může v budoucnosti sloužit k jednání, 
ke schůzím spolků, k setkávání občanů, besedám 
apod. Zastupitelé společně se zaměstnanci obce 
natřeli vyřazené regály z knihovny, vstupní dveře 
a vymalovali celou místnost. 
K dokončení tohoto multifunkčního prostoru nám 
zbývá pouze položit novou podlahu, odolnou také 
proti plesovým podpatkům, a vybavit prostor 
různými dekoracemi. Do sálu byla nově pořízena 
také zvuková aparatura, projektor a plátno. 
V případě potřeby se tedy naše prostory mohou 
pronajmout k různým školením, přednáškám 
apod.

Jedním z cílů nového zastupitelstva obce byla podpora komu-
nitního života v obci. Snažíme se tomu jít naproti, a tak pod-
porujeme aktivity, které zde jsou požadovány nebo nabízeny. 
V sále se nyní konají téměř každý den nějaké aktivity:

Mimo to je sál často rezervován 
pro pořádání různých oslav a jiných 
akcí. Z důvodu velké vytíženosti sálu 
jsme na internetových stránkách 
obce v záložce OBČAN / KULTURNÍ 
DŮM zveřejnili kalendář obsa-
zenosti. Každý má nyní možnost si 
dopředu ověřit, zda je sál v daný 
termín volný, či nikoliv.



6       Zpravodaj obce Kujavy / 2023 / 1

Dovolte mi, abych vás krátce informoval o tom, 
jakým způsobem hospodaří naše obec 
s odpady. V návaznosti na nový odpadový zákon 
musí všechny obce plnit určité množstevní 
limity. Ty se vypočítávají pomocí daného koefi-
cientu a počtu obyvatel. V loňském roce mohla
naše obec vyvézt na skládku 101,84 tun odpadu 
a nemusela platit vyšší skladovací poplatek.
To se nám naštěstí podařilo, a tak jsme 
nemuseli platit žádné poplatky navíc. Pro ten-
to rok se však limit snižuje a budeme muset 
vyprodukovat o to méně směsného, komunál-
ního, objemového a biologicky nerozložitel-
ného odpadu.

JAK JSME NA TOM S ODPADY? Příjmy za odpad v roce 2022:

Výdaje za odpad v roce 2022:

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že příjmy, které obec za odpady měla, nepokryly výdaje. Celkově 
tak obec musela v minulém roce na odpadech za občany doplácet 166 409 Kč, tj. téměř stejně, jako 
tomu bylo v předchozím roce. Veškeré informace o odpadovém hospodářství naleznete na interne-
tových stránkách obce v záložce OBEC / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

Svoz nádob bio odpadu
• začíná v polovině dubna
Svoz velkoobjemového odpadu
• v sobotu 13.5. 2023 u Moštárny 
(před obecním úřadem)
• v sobotu 21.10. 2023 u Moštárny 
(před obecním úřadem)
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Martina Bruštíková Špidlová

SRPŠ 
ZŠ a MŠ Kujavy

Na žádost paní ředitelky byl na konci minulého roku založen Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ 
Kujavy. Spolek má odlehčit škole a školce s administrativou a organizací akcí a výletů pro děti. 
První akcí našeho spolku bylo Hravé odpoledne. Děti měly možnost zahrát si své oblíbené hry 
i vyzkoušet ty, které doma nemají, zahrát si se spolužáky i s dětmi od vedle, které už třeba do ku-
javské školy nechodí nebo vyzvat na souboj pana starostu. Zahráli jsme si mnoho postřehových, 
vědomostních i strategických her. Zvažujeme akci v budoucnu zopakovat v jiném formátu, pro 
časově náročnější fantasy hry.
Děkuji všem angažovaným rodičům za jejich energii, čas a nápady, jmenovitě Pavlíně Tvardkové, 
Aleně Novotné, Kateřině Pravdové a Mariánu Vorlovi. Věřím, že každá radost s našimi dětmi se 
nám stává zdrojem pro chvíle, kdy nám do smíchu vůbec není. Tak jen víc takových radostí.
3. 4. 2023 se můžete těšit na Jarní hravé odpoledne. Zahrajeme si opět hry, tentokrát ale budeme 
také skládat origami a vyrobíme si semínkovou bombu. Těšíme se na další společná setkání.

Sledovat nás 
můžete i na
FACEBOOKU:
Spolek rodičů 

a přátel ZŠ 
a MŠ Kujavy

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE PLNÁ AKTIVIT
V lednu jsme s dětmi přivítali nový rok v podobě „Tří králů“! A hurá ven na sněhové radovánky. 
Na naší zahradě děti mohou bobovat na k tomu určeném kopci, vydovádět se, postavit sněhuláky 
a užít si v poslední době tak vzácný sníh.
Každý pátek jezdí předškoláci, společně se základní školou, na bazén do Nového Jičína, kde 
zdokonalují své plavecké dovednosti. Ve školce probíráme různá témata a jedním z těch hodně 
oblíbených bylo téma: „My jsme malí muzikanti“. Děti projevily veliký zájem o hudební nástroje, 
zahrály si na ně a zpívaly, co jim hlásky stačily. Měly možnost poslechnout si skladbu zahranou 
na akordeon paní učitelkou Eliškou, shlédnout krátký záznam koncertu brněnské filharmonie 
a mnoho dalšího. Myslím, že už teď se rýsují hudební talenty!

První akcí
našeho spolku 

bylo 
Hravé odpoledne
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A protože se nám blíží zápis do 1. tříd, probíhá 
od února pro předškoláky „Školička nanečisto“! 
Jednou za týden se předškoláci přesunou do 
místní základní školy a seznamují se s pros-
tředím, kde si zábavnou formou ověřují své 
znalosti. Moc se jim ve škole líbí a já věřím, 
že zápis do 1. třídy proběhne hladce a děti se 
budou moci těšit na září do školních lavic.

Od března začne v naší mateřské škole 
probíhat „Mateřinka“. Ta je určena pro všechny 
děti, které se k nám do školky v novém škol-
ním roce chystají. Bude probíhat formou čtyř 

setkání. Vždy jednou týdně v odpoledních 
hodinách, kdy rodiče mohou přivést své děti, 
společně si pohrát a seznámit se s prostředím. 
Jednotlivé termíny budou vypsány na plakátku 
a na Facebooku školy.
I když máme zimu rádi, těšíme se s dětmi na 
jaro, na sluníčko a až budeme moci opět trávit 
více času venku na čerstvém vzduchu. A tak 
přeji všem ostatním prosluněné dny, ať opět 
můžeme načerpat novou energii.

Jana Vaňková

ŠIKULOVÉ NAŠÍ ŠKOLY
Po Novém roce se ZŠ Kujavy zúčastnila natáčení pořadu Šikulové – Velká výzva. Utkali se proti 
ZŠ Proskovice v soutěžním úkolu, ve kterém se jim velice dařilo. Pět žáků naší školy se vydalo 
do Ostravy, do sídla České televize, kde ukázali, jak zvládají spolupracovat, komunikovat a hlavně, 
jaké mají šikovné ruce.  Ve všem obstáli na jedničku a odnesli si domů plný počet bodů a krásné 
ceny. Děti byly chváleny za výbornou spolupráci, nápaditost, manuální zručnost i za prezentační 
dovednosti. 

Pořad byl odvysílán 
9. 2. 2023 na ČT D 
a repríza pořadu 

je dostupná zdarma 
na webu ČT.

Víte, že v prostorách 
naší mateřské školy 

probíhá kroužek: 
„Hravá jóga pro děti“?
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Jana Vaňková

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Není tajemstvím, že v září nastoupilo do 1. třídy celkem jedenáct dětí, což je velmi krásný počet 
pro naši malotřídní školu. Celý půlrok děti poznávaly prostředí školy, zvykaly si na výuku a cel-
kový režim života žáka základní školy. Posledního ledna je čekalo jejich první vysvědčení. Máme 
radost, že jsme všem prvňáčkům mohli zaslouženě předat vysvědčení se samými jedničkami.

Základní škola v Kujavách  
zve  

všechny budoucí prvňáčky 
 a jejich rodiče 

 na 
 

ZÁPIS  
do 1. ročníku ZŠ 

 

4. dubna 2023  
od 14.00 do 16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kujavy, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Milé děti, milí rodiče,
jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy,

který se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 
od 14.00 do16.00 hodin.

Zápis se uskuteční v ZŠ Kujavy.
K zápisu se dostaví děti, které do 1. září 2023
dosáhnou věku šesti let nebo již měly odklad 

v minulém roce.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit,

učiní tak po domluvě s vedením školy
v náhradním termínu nejpozději do 30. dubna 2023.

Přineste si prosím s sebou:
Občanský průkaz, rodný list dítěte, pastelky a přezůvky.
Rodiče na místě vyplní dotazník a žádost o přijetí nebo

odklad školní docházky.

MAŠKARNÍ PLES
Maškarní ples se tento rok velice vyvedl. Děti 
si užily vystoupení Klaunů z Balónkova, dis-
kotéku, průvod masek i fotokoutek. Velkou 
pochvalu zaslouží všichni malí tanečníci z řad 
dětí MŠ i ZŠ, kteří vystoupili před plným sálem. 
Nemenší uznání patří i moderátorskému výkonu 

žáků čtvrté a páté třídy, kteří se role uvaděčů 
zhostili s velkým nadšením a úspěchem u pub-
lika. 
Moc všem vystupujícím dětem děkujeme 
za odvahu a zodpovědnou přípravu.

                    Karin Rozsypalová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
SENIOR KLUB

Danuše Glacová

Víte, že členem 
Senior klubu 

se může stát každý 
nad 18 let?

Tak to je náš plán akcí na rok 2023. A já i celá rada spolku doufáme, 
že se akcí zúčastní nejen členové spolku, ale i další občané.

JSDH Kujavy
Od vydání posledního zpravodaje jsme vy-
jížděli celkem třikrát.
6. 12. 2022 jsme byli povoláni do Fulneku 
k požáru zámku. Naštěstí to byl planý po-
plach. Další výjezd byl 16.12. 2022 do Hladkých 
Životic, kde sjelo nákladní auto do příkopu 
a hrozilo poškození sloupu elektrického 
vedení. Spolu s fulneckou jednotkou SDH 

a traktorem jsme provedli vytažení vozu zpět 
na silnici. Poslední výjezd byl 27. 12. 2022 do 
kujavského vepřína, kde došlo k výpadku elek-
trické energie a selhání náhradního zdroje.
Dále jsme 7. 12. 2022 byli na STK s Tatrou 
a 16. 1. 2023 s Transitem. Obě auta STK prošla 
bez vážných závad.

Miroslav Mrázek

Máme za sebou první týdny roku 2023 a všichni jsme zvědaví, jaký ten rok bude.
Chtěla bych vás seznámit s plánem akcí spolku Senior klub Kujavy právě na tento rok, které 
připravujeme jak pro členy spolku, tak i pro občany Kujav.

Na neděli 26. 2. jsme zajistili vstupenky a dopravu na divadelní představení Habaďůra do Divadla
Jiřího Myrona v Ostravě.

Ačkoli jako občané už jsme přesyceni konáním všemožných voleb, jedny nás letos ještě čekají.
Konkrétně členy spolku, protože na členské schůzi, v pátek 17. 3., se bude volit rada spolku, které 
v letošním roce končí pětiletý mandát. Kromě voleb je ovšem pro členy připraveno i pohoštění 
s malým dárkem, obvyklá tombola a posezení v příjemné společnosti.

V sobotu 6. 5. se uskuteční zájezd do Rožnova pod Radhoštěm na zahradnické trhy Valašská
zahrada. Na trzích vystavují zahradníci a zahradnické firmy nejen místní, ale i z celé Moravy 
a Čech. Nakoupit lze nejen květiny, okrasné dřeviny, sadbu, cibuloviny, zahradnické potřeby a 
nářadí, ale také výrobky různých řemeslníků, kteří nabízejí vše do domu, zahrady a také něco na 
zub. Nechybí zde poradna pro zahrádkáře ani babka bylinkářka. Připraven je program pro děti i 
dospělé. Na této akci už jsme byli, jednalo se ovšem o podzimní trhy a tehdejší zájezd se setkal 
s velkým úspěchem.
Doufám, že i letos se zúčastní co největší počet jak členů spolku, tak občanů Kujav.
Po prázdninách, 23. 9., se uskuteční II. kujavské štrúdlobraní s posezením u cimbálu. Hrát nám
bude cimbálová muzika Odera, která nám hrála už na I. štrúdlobraní.
A pokud nám zbydou síly a hlavně finance, chtěli bychom uskutečnit ještě jeden zájezd na počát-
ku října. Zaujala nás nabídka prohlídky Afrického muzea v Holčovicích, po které bychom navštívili
ještě muzeum praček na Vraclávku, kde je možno si prohlédnout prací mechanismy a první 
pračky z let 1850-1950. Pokud by se z nějakého důvodu tento zájezd na podzim neuskutečnil, 
přesunuli bychom jej na rok 2024.
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Víte, že členem 
Senior klubu 

se může stát každý 
nad 18 let?

TJ SOKOL KUJAVY
V pátek 2. 12. 2022 jsme s malými fotbalisty 
vyrazili na víkendové soustředění do Jeseníků.
Místem pobytu byl areál SKILAND Ostružná. 
Měli jsme pro sebe celý penzion. Ubytováni jsme 
byli v samostatné chatě, v pokojích s vlastním 
sociálním zařízením a společnou kuchyňkou 
pro přípravu kávy a čaje. K dispozici jsme měli 
kulturní místnost s TV, kde jsme ve volných-
chvílích sledovali Mistrovství světa ve fotbale, 
pingpongový stůl a stolní hry. Stravování bylo
formou plné penze v přilehlé restauraci 
s výbornou obsluhou a vynikajícím jídlem. Naše 
soustředění začalo v pátek v pozdních odpoled-
ních hodinách příjezdem na místo a teplou 
večeří, po níž následovaly dvě hodiny bowlingu 
na dvou drahách. Druhý den jsme vyrazili na 
výšlap na horu Černava, která je vysoká 1103 m 
a tam nás čekalo příjemné překvapení, SNÍH. 
Všichni jsme si sněhovou nadílku
do sytosti užili. Děti byly z pobytu nadšené. 
Nutno podotknout, že tento den děti zvládly bez 
mobilů a je s podivem, že jim nechyběly.

V neděli po obědě jsme se vydali na cestu domů
unavení, ale spokojení.
V posledním dni roku 2022 se na místním fot-
balovém hřišti uskutečnila tradiční silvestro-
vská kopaná. Po dlouhé době byla hojná účast.
Od konce ledna 2023 začaly dětem tréninky, 
které se konají v místním sále kulturního domu.
Jakmile počasí dovolí, přesuneme se opět ven 
na fotbalové hřiště.

Tímto bychom chtěli oslovit budoucí mladé fot-
balisty, kteří by se k nám chtěli připojit, jste 
srdečně zváni! V případě zájmu můžete kon-
taktovat vedoucího družstva Martina Dragouna 
nebo trenéra Marka Gontkoviče. 

Za každého nového hráče, který by se chtěl 
připojit k jarní dohrávce sezóny, budeme 
vděční. Je každopádně lepší strávit čas aktivně 
v kolektivu než doma u videoher!!!

Marek Gontkovič
Martin Dragoun



12       Zpravodaj obce Kujavy / 2023 / 1

ZE ŽIVOTA OBCE

Jakub Slezák

Od 2.2. 2023 začalo v sále kondiční cvičení (kruhový trénink, tabata atd). Toto cvičení je vhodné 
pro začátečníky i pokročilé a na věku nezáleží. Tyto typy cvičení jsou ideální pro zpevnění celého 
těla, redukci tuku a zvýšení fyzické kondice.
Během prvních dvou lekcí přišlo 18 žen a 3 muži. Všichni makali na 120 % a odcházeli domů 
s úsměvem na tváři. Nemá se chválit moc dopředu, ale já všechny tyto borce a borkyně chválím, 
že si najdou hodinku čas udělat něco pro své tělo.

KONDIČNÍ CVIČENÍ V SÁLE

1. KUJAVSKÁ VÝMĚNA OBLEČENÍ
V listopadu loňského roku proběhl první ku-
javský swap (výměna) oblečení, doplňků, 
hraček a bot. Sešlo se nám v sále opravdu 
velké množství vašich darů, až jsme byli sami 
překvapení! 

Tímto moc děkujeme všem, kteří přišli darovat 
věci na výměnu, často se jednalo i o věci úplně 
nové a také těm, kteří si přišli zarelaxovat při 
„hrabání“ a ulovit si originální kousek do svého 
šatníku. Koncept sousedských výměn se nám 
velmi líbí, nejen kvůli finanční úspoře 
a udržitelnosti životního prostředí, ale také 
možnosti osvěžit naše sousedské vztahy 
v Kujavách, popovídat si u vybírání, seznámit se 
navzájem a vědět, jak je v dnešní době důležité 
být pospolu a dokázat si navzájem pomoci, 
třeba jen milým slovem. V budoucnu pro vás 
chystáme další swapy různého druhu, na které 
se už teď můžete těšit!
Zbylé hračky z této akce byly věnovány dětem 
v rámci vánoční akce “Krabice od bot” (www.
krabiceodbot.cz) a oblečení na charitativní 
účely.

Magdalena Cónová

Makáme v tyto termíny:

• Čtvrtek od 17:00 – 18:00 
(23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 
20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 

18.5. a 25.5.)

• Středa od 18:00 – 19:00 
(1.3., 8.3. a 15.3.)
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AKCE UKLIĎME KUJAVY
I letos budeme pokračovat v akci Ukliďmě Kujavy, ze které bychom chtěli udělat každoroční 
tradici. Letos bude úklid probíhat pod záštitou celorepublikové akce Ukliďme Česko (www.uklid-
mecesko.cz) v hlavní úklidový den - 1. 4. 2023. Pro bližší informace sledujte v průběhu jara obecní 
web/FB nebo nástěnky. Těšíme se na hojnou účast a Kujavy zase o něco čistější a krásnější!

Jakub Slezák

JAK ZAPLATIT POPLATEK ZA ODPAD?

Poplatek za odpad je stejný jako v minulém roce. Do 31.5. 2023 je tedy třeba zaplatit 600 Kč / os.

Platbu je možné provést v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin, nebo bankovním 
převodem na číslo účtu 9388020227/0100. Nezapomeňte uvést variabilní symbol! I ten je shodný 
s tím, jaký jste měli minulý rok. Pokud svůj variabilní symbol neznáte, zavolejte nám 
na tel. č. 556 740 023 nebo napište na e-mail obec@kujavy.cz a my vám jej rádi sdělíme. 
Platby bez variabilního symbolu nelze přiřadit. Tyto platby nebudou zaslány zpět!

Víte, že do 31.5. 2023 se musí 
zaplatit také poplatek za psa ve výši 
100 Kč? Při platbě převodem opět ne-
zapomeňte uvést variabilní symbol.

Fotografie z akcí 
jsou na webu!

Na internetových stránkách 
www.kujavy.cz 

naleznete v záložce Multimédia 
nové fotografie z kulturních akcí, 

které se v Kujavách loni konaly.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY na letní výpomoc v období květen až srpen. Chceš si přivydělat a strávit 
celé léto na čerstvém vzduchu? Přihlaš se na obecním úřadě!
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HISTORICKÉ OKÉNKO

První zmínky o mlýnech v českých a mora-
vských krajích pocházejí z 12. století. O mlýnech 
se zmiňuje již i kronikář Kosmas.
V druhé polovině 18. století je mlynářské 
řemeslo zahrnuto mezi cechy a panovník vy-
dává pravidla, která musí mlynáři, ale i zájemci 
o mletí, dodržovat. Pro vévodství slezské vyda-
la Marie Terezie roku 1754 tzv. „Mlýnský řád“. 
Byla to pravidla, která v souhrnu zabezpečova-
la zásobování obyvatel potravinami a chránila 
obecný lid před zištností a libovůlí mlynářů. Sta-
novením povinnosti rolníka mlít obilí v určeném 
mlýně naopak zajišťovala mlynáři dostatečný 
zdroj práce. Mlynářství nebylo nikterak vys-
oce výnosné řemeslo, bylo závislé na přírod-
ních podmínkách. Proto mlynáři byli většinou 
v nájmu, anebo bylo mlynářství skromným 
přivýdělkem k danému hospodářství.
První mlýny byly závislé na dostatečném 
přítoku vody nebo dosti vydatném větru. Po-
dle tohoto členění je dělíme na mlýny vodní a 
větrné. 
Ne všechny mlýny byly jen mlýny na mletí 
mouky, ale pro účely zpravodaje zůstaneme jen 
u tohoto. V Kujavách je v literatuře 
popisován jeden mlýn vodní a pět mlýnů 
větrných. Je to logické, protože Děrenský 

potůček patřil, mocností tekoucí vody, k velmi 
malým (50-1000 l/min.) a mlynář si musel vy-
pomoci malou nádrží při potoce. V urbáři 
ze 17. století je v Kujavách připomínaný tzv. 
Menší mlýn na Děrenském potoku. Jednalo 
se o mlýn vodní, poddanský, na svrchní vodu. 
Byl vystavěn v ohbí potoka na č.p. 41. Na mlýně 
je uváděn mlynář Michael Hop a jsou stano-
vené jeho povinnosti k fulnecké vrchnosti: 
každoročně odvádí o sv. Jiří 3 tol., o sv. Václavu 
3 tol., o Vánocích 1 gr. 1 d., 2 vykrmené husy bez 
peří a 2 kopy vajec. 
Z pozdějších dob je ještě zmínka z r. 1753, a to, 
že mlynář nerobotuje, ale musí držet loveckého 
psa. Další údaj z r. 1848 informuje, že se mlynář 
vykoupil z poddanských povinností za 23 zl. 15 
kr. Poslední zatím známý údaj pochází z r. 1930. 
Uvádí, že mlýn již není v provozu. 
Na dispozičních mapách z r. 1833 je zakreslení 
mlýna v podstatě shodné s dispozicí dnešního 
domku č. 41.
Na fotografii, kterou jsem získal, a snad se jed-
ná o identickou stavbu, je vidět, že se jedná 
o jednopodlažní stavbu s nízkým dřevěným pa-
trem.

VODNÍ A VĚTRNÉ MLÝNY V KUJAVÁCH 
1. díl

Dobový obraz Současný stav

Jaromír Heryán
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Císařský povinný otisk, r. 1833 - výřez Indikační skica, r. 1833 - výřez

ZAJÍMAVOSTI K VÝROČÍ OBCE

Dokument žádosti o kujavské obecní symboly Nevybrané návrhy znaku a praporu Kujav
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Ráda bych vám na stránkách obecního 
zpravodaje představila naši římskokatolickou 
farnost, jejímž duchovním správcem je otec 
Martin Sudora. Na mše svaté se scházíme 
dvakrát v pracovních dnech, a to v úterý v 17 
hodin a ve čtvrtek od 8 hodin. 
V neděli je mše svatá v 10:30 a vždy půl hodinu 
před začátkem každé mše svaté se modlíme 
růženec Panny Marie. Moc rádi vás mezi námi 
přivítáme.
Jménem duchovního správce farnosti, otce 
Martina Sudory, děkujeme předchozímu i sou-
časnému zastupitelstvu obce za dlouhodobou 
spolupráci a finanční podporu při realizaci 
oprav křížové cesty i restaurátorských prací 
několika obrazů umístěných v našem koste-
le. Mimochodem, všimli jste si, že nám zase 
zvoní zvon, který utichl po letní bouřce a zása-
hu blesku do věže kostela? To je také zásluha 
zastupitelstva naší obce.
Není to tak dávno, kdy jsme se připravovali 
na oslavy Vánoc. Tentokrát však byly přípravy 
trošku jiné, protože nám na pomoc při strojení 
vánočních stromečků a sestavování betléma 
přispěchalo na pomoc celé zastupitelstvo, 
včetně dětí. Moc jsme si to vespolek užili a vě-
říme, že nešlo o ojedinělou akci.

22. 2. nám Popeleční středou skončilo období 
masopustu a začne období čtyřicetidenního 
půstu před Velikonocemi. 
Přeji nám všem, ať toto období prožijeme 
v usebranosti a modlitbě za sebe, své rodiny 
i za celý svět.

A na závěr něco k zamyšlení a možná 
i k zasmání:

Staří manželé se dostali do nebe. Tím, co je 
tam čekalo, byli doslova uneseni. Bylo to 
ještě tisíckrát lepší, než si to během svého 
pozemského života představovali. A čím déle 
nad tím žasli, tím byla babička nadšenější 
a dědeček smutnější, až se nakonec usedavě 
rozplakal. Babička do něho šťouchla a povídá: 
„No tak, dědo, nebul! Vždyť jsme v nebi a je 
to tady mnohem lepší, než jsme si kdy předs-
tavovali!“
„Za to všechno můžeš ty, babko!“ pronesl mezi 
jednotlivými vzlyky dědeček. „To bylo pořád: 
vezmi si šálu, jez vitamíny, běž k doktorovi, 
nelež pořád na tom gauči, musíš se hýbat…, 
za to za všechnomůžeš TY! Vždyť my jsme tu 
mohli být už o dvacet let dřív!“
(Převzato z časopisu Milujte se, číslo 63)                 

Alžběta Šuláková

Víte, že kujavský kostel sv. Michala 
byl v roce 1833 postaven 

v empírovém slohu, 
je podélný, jednolodní, 

s odsazeným presbyteriem 
a hranolovou věží?
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TIPY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Než nastane jaro, je ještě dostatek času na knihy, které doporučuji:

A pro prvňáčky 
První čtení 

VESELÉ PŘÍBĚHY 
S VELKÝMI PÍSMENY

Karin Lednická - ŠIKMÝ KOSTEL
Románová kronika ztraceného 
města, z jehož výstavních budov 
a vznosné katedrály nezbylo nic, 
jen šikmý kostel. Příběh je vystavěn 
na skutečných událostech, z nichž 
mnohé nebyly doposud v české 
tvorbě zpracovány. Odehrává se na 
území dnešní Karviné.

A od stejné autorky 

ŽIVOTICE: 
Obraz (po)zapomenuté tragédie
Tragédie, která upadla 
v zapomnění a Karin Lednická ten 
příběh znovu přivádí k životu.

Věděli jste, že má naše
knihovna online katalog? 
Databázi knih můžete prohlížet
zde: 
https://knihovnanj.tritius.cz/library/
kujavy/
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Vážení spoluobčané,
výsledky Tříkrálové sbírky 2023 za Charitu Odry 
jsou tyto: koledování do kasiček 1 120.703 Kč, 
online koleda 8.650 Kč a bezhotovostní dary 
60.796 Kč. Celkem tedy 1 190.149 Kč, z toho pro 
Charitu Odry připadne částka 773.596 Kč.

Při pohledu na výše uvedené výsledky 
Tříkrálové sbírky 2023 jsem v němém úža-
su, jaký výsledek byl dosažen s Vaší pomocí. 
Proč v němém úžasu? Protože po dvou letech, 
kdy jsme koledovali především online, jsme se 
vrátili ke koledování dům od domu a nevěděli 
jsme, jak nás přijmete. A přijali jste nás skvěle! 
Některé kolednické skupinky dětí si vykole-
dovali sladkosti a dospělí někde i slivovičku. 
Přijali jste nás krásně, v očekávání a v rado-
sti, že jsme přišli donést Boží požehnání. Byl 
to pravý opak toho, co jsme četli v některých 

komentářích na Facebooku. O to víc vystupuje 
Vaše štědrost, dobrota a důvěra v charitní dílo 
na pozadí energetické i ekonomické krize, či 
probíhající války na Ukrajině.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří se nějakým 
způsobem podíleli na koledování. Asistentům, 
dětem, jejich rodičům a všem ostatním ať už 
koledovali nebo vytvářeli zázemí pro koledníky 
doma či v terénu. Také našim pracovníkům, 
kteří měli Tříkrálovou sbírku Charity Odry na 
starosti.
Vážení spoluobčané, ještě jednou děkuji jmé-
nem Charity Odry za Vaši štědrost a dobrotu. 
Vykoledovanou částku, která nám připadne, 
využijeme, jak nejlépe můžeme k zacho-
vání harmonického rozvoje našich služeb ve 
prospěch spoluobčanů, kteří to potřebují.

PODĚKOVÁNÍ 
ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2023

Bc. Petr Kučerka
S úctou a pokorou

Volejte na help linku  
Člověka v tísni  

tel.: 770 600 800  
po–pá 9–17 hod. 

Stát nabízí pomoc – příspěvek na bydlení. 

Pokud za bydlení dáváte měsíčně  více než 30 % příjmů domácnosti, 
může pomoci i vám.

• Řekneme vám, jestli na příspěvek 
máte nárok.

• Spočítáme, v jaké výši.

• Poradíme, jak a kde si o něj zažádat.

• Nemusíte vše řešit sami. 

Než zavoláte, připravte si přehled 
všech příjmů domácnosti a nákladů 
za bydlení (nájem, vyúčtování energií 
a služeb).

 jakprezitdluhy.cz/energie  
clovekvtisni.cz

Nezvládáte platit 
účty za bydlení, 
např. nájem, energie, vodu?
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NAŠI JUBILANTI

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI

S úctou a pokorou

V posledním loňském vydání zpravodaje 
jsme vás informovali o občanech, kteří 
slavili v roce 2022 své životní jubileum. 
Zde uvádíme ty, kteří svůj souhlas s uve-
dením ve zpravodaji odevzdali 
po uzávěrce vydání:

• Antonie Gebauerová (88 let)
• Milan Pavel (82 let)
• Jaroslav Šesták (70 let)
• Jan Zuzaňák (70 let)
• Petr Gebauer (65 let)
• Ilja Julina (65 let)

V roce 2022 nám v obci přibylo celkem 
pět nových občánků. Do života naší obce 
je přivítáme 29. 3. 2023 v 16:00 na Vítání 
občánků, které se uskuteční v Kulturním 
domě v Kujavách.

• Dominiček Novák
• Teošek Bruštík
• Viktorek Mutina
• Vaneska Werdichová
• Daneček Wunsch

24. 6. 2023 
DEN OBCE
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Kontakty a informace
OBECNÍ ÚŘAD KUJAVY   Kujavy 86, 742 45 Kujavy
       
       556 740 023               obec@kujavy.cz, podatelna@kujavy.cz
       9388020227/0100             www.kujavy.cz            www.facebook.com/kujavy/    
Úřední doba obecního úřadu:
Pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, zavolejte na 556 740 023 a domluvte si schůzku na konkrétní den a hodinu.
Jarmila Kmecová, referent a ekonom
       obec@kujavy.cz                              556 740 023
Šárka Ďurišová, Michal Talmač, techničtí pracovníci

ZASTUPITELSTVO OBCE KUJAVY

Ing. Michal Dresler, starosta
       starosta@kujavy.cz
       556 720 296, 732 454 095

Ing. Pavel Kowalski, místostarosta

Zastupitelé: 
Mgr. et Mgr. Martina Bruštíková Špidlová
Andrea Cahel, DiS.
MgA. Magdalena Cónová
MVDr. Veronika Mutinová
Marián Vorel

Členové kontrolního výboru
Marián Vorel, předseda
Mgr. et Mgr. Martina Bruštíková 
Špidlová
David Tvardek 

Členové finančního výboru
Andrea Cahel, DiS., předsedkyně
MVDr. Veronika Mutinová
MgA. Magdalena Cónová 

POŠTA         Kujavy 151, 742 45 
Pondělí: 13:30 - 16:00
Úterý: 8:00 - 10:30
Středa: 13:30 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 10:30
Pátek: 13:30 - 16:00

OBECNÍ KNIHOVNA, Kujavy 200, 742 45 
      www.kujavy.cz/cs/obcan/vzdelavani/obecni-knihovna
Pondělí: 15:30 - 16:30
Drahomíra Lyčková, knihovnice
       knihovnakujavy@seznam.cz

OBCHOD Hruška, Kujavy 139, 742 45 
       704 849 691
Pondělí - pátek: 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 11:00
Neděle: 8:00 - 10:00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Kujavy 86, 742 45  
       skola@zskujavy.cz, lenka.simeckova@zskujavy.cz 
       ZŠ a MŠ Kujavy,          www.zskujavy.cz
Mgr. Hana Micková, ředitelka
       556 720 297
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Kujavy 151, 742 45  
       jana.vankova@zskujavy.cz    
Jana Vaňková, vedoucí učitelka
       552 303 660
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