Zpravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
jak jsem již v předchozích číslech zpravodaje avizovala,
v letošním roce doznala velkou změnu odpadová
legislativa. Jejím cílem je přimět občany a firmy, aby co
nejvíce třídili. EU stanovila vysoké cíle, jelikož pro rok
2025 je stanovena recyklace na 60 %, pro rok 2030 na 65
% a pro rok 2035 na 70 %. Jakýmsi nástrojem k dosažení
stanovených cílů je skládkovací poplatek. Obce, které
budou dosahovat stanovené úrovně recyklace, bude
poskytnuta sleva na skládkovací poplatek. Tzn. obce, které
nebudou třídit, nebo budou třídit málo, budou platit
poplatek 800 Kč/t v roce 2021, v roce 2022 to už bude 900
Kč/t, v roce 2023 - 1 000 Kč/t, v roce 2024 - 1 250 Kč/t,
v roce 2025 - 1 500 Kč/t atd. Na druhou stranu ti, kteří
třídit budou, bude skládkovací poplatek v letech 2021 2025 ve výši 500 Kč, dále se pak bude co dva roky zvedat
o 100 Kč. Nutno upozornit, že to je pouze poplatek za
skládku, nejsou v tom výdaje na mzdy pracovníků,
pohonné hmoty, stroje atd. Nejen, že by se obci zvýšil
skládkovací poplatek, ale také by obec mohla dostat
pokutu za nesplnění stanoveného podílu odděleně
soustřeďované
recyklovatelné
složky
z celkového
množství komunálních odpadů. Proto jsme nuceni změnit
naše odpadové hospodářství. Nechali jsme si zpracovat
analýzu odpadového hospodářství, abychom splňovali
limity dané naší obci (pro rok 2021 - 200 kg/obyv., pro rok
2022 - 190 kg/obyv.) a zároveň, abychom snížili náklady
za odpady. Zároveň jsme si zpracovali vlastní analýzu
odpadového hospodářství, ze které vyplývá, v jakých
oblastech bychom se mohli zlepšit.
Výsledkem první analýzy je úprava objemu a počtu svozů
jednotlivých nádob. U plastů jsme navýšili počty svozů již
od měsíce července. Dále bychom měli navýšit počty
nádob na papír, proto v průběhu roku přidáme další asi 3
nádoby na papír. Přestože oděvy nebyly součástí analýzy, i
u nich bychom chtěli navýšit počet nádob - pravděpodobně
u hasičské zbrojnice.
Největší změna bude u komunálního odpadu, kde už od
října 2021 budou zrušeny týdenní svozy, stejně jako
v ostatních obcích. U nás tyto svozy stále probíhaly, ale
jsou finančně nákladné a mnohdy jsou sváženy
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poloprázdné popelnice. Dále budou v některých případech
upraveny objemy nádob. Rekreantům budou nádoby
zrušeny a ti budou mít k dispozici nádoby umístěné na
stanovištích po celé obci. Jelikož stále pracujeme na
nastavení co nejlepšího systému, nemohu Vám nyní přesně
sdělit, jaká nádoba a jaká četnost svozu bude konkrétně u
Vás, proto Vám doporučuji sledovat náš web, příp. přijít
na zasedání zastupitelstva v září a řešit to hned.
Dalším problémem je i to, že smlouva s odpadovou
společností je zastaralá a musí se upravit, aby vyhovovala
legislativním požadavkům. Proto musela být stávající
smlouva ukončená a musí být vyhlášeno výběrové řízení
dle zákona o veřejných zakázkách. U těchto zakázek jsou
následné změny velkým problémem, a proto musíme
připravované změny promítnout už do této zakázky.
Jsme si vědomi, že připravované změny se Vám nebudou
líbit, ale my ty změny nevymýšlíme. Zákonodárci
přehodili potřebu snížit množství odpadu na obce, ale
problém je v samotných obalech. Přiznejme si, že když
nám přijde objednané zboží, je zabaleno v několika
obalech, nebo se prodává zboží v obalu, který pak nevíme,
do jakého odpadu ho máme hodit. Obal se totiž skládá
např. z kombinace papíru a igelitu. Abychom Vám s tím
pomohli, tak Vám budeme informace k třídění dávat do
zpravodaje.
Než se začnete rozčilovat a nadávat, tak si uvědomte, že
náklady na odpady v naší obci jsou 1 106 Kč na jednoho
obyvatele, přitom vy zaplatíte poplatek 600 Kč. Pokud
máte návrh, jak systém spravedlivě nastavit, tak jste u nás
samozřejmě vítáni. Podle mě, ale žádný systém není
spravedlivý, vždy se najde někdo, komu to nebude
vyhovovat, protože v obci může být nastaven pouze jeden
systém.
Přestože Vás moje informace moc nepotěšily, přeji Vám
pěkné podzimní dny plné sluníčka, úspěšnou sklizeň na
zahrádkách a dětem úspěšný vstup do nového školního
roku.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2021 – 5/2021
Na konci května se konala valná hromada společnosti ASOMPO, které jsme akcionářem. Společnosti se podařilo
vykoupit další potřebné pozemky, aby se skládka mohla více rozšířit a byly kam ukládat odpady, dokud to není
zakázané. Dále jsme byli informováni o společnosti CEVYKO. Společnost CEVYKO, a.s. byla založena 10. 10. 2019,
kde akcionáři společnosti jsou statutární město Havířov, společnost ASOMPO, a.s. (sdružuje 45 obcí a měst
Novojičínska) a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s. (pro obce a města zejména Karvinska). Cílem
společnosti CEVYKO, a.s. je vybudovat moderní technologické zařízení pro efektivní zpracování komunálního
odpadu jako reakci na změnu legislativy ČR. Toto zařízení bude zpracovávat separované (papír, plast), směsné a
velkoobjemové (např. nábytek) komunální odpady. Založením této společnosti by se v budoucnu mělo docílit snížení
množství odpadů ukládajícího se na skládky. Společnost ASOMPO doznala v posledním roce významných změn. Na
postu ředitele ukončil svou činnost Ing. Hajník a nahradila ho nová ředitelka Ing. Kiššová a na postu předsedy
společnosti skončil pan Míček (starosta Slatiny) a nahradil ho Ing. Ehler (starosta Suchdolu nad Odrou).
Česká pošta nám potvrdila přechod na poštu Partner a nyní se hledá provozovatel tohoto druhu pošty. Následně bude
potřeba ukončit nájemní smlouvu s Českou poštou a uzavřít novou s novým nájemcem. Ze strany pošty nám bylo
slíbeno, že nedojde ke snížení rozsahu obsluhovaných hodin a služby by měly být zachovány. K přechodu na poštu
Partner by mělo dojít ke konci letošního roku nebo od nového roku.
Naše obec se zapojila do projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR“, který je
realizován Sdružením místních samospráv, jehož jsme členem. Cílem projektu je podpořit rozvoj efektivní a moderní
komunikace s veřejností napříč Sdružením místních samospráv ČR, tak aby se zapojené členské obce, města a městys
staly přívětivými a transparentními veřejnými institucemi pro své občany. Cíle má být dosaženo prostřednictvím
nastavení komunikace s veřejností a pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, na které bude
navazovat vzdělávací aktivita s danou tématikou. Tím komunikačním nástrojem bude v našem případě elektronická
úřední deska. Občané mohli v rámci tohoto projektu vyplnit dotazníky týkající se komunikace s úřadem, abychom
komunikaci upravili tak, aby jim vyhovovala. Bohužel se dotazníků moc nevrátilo.
Moravskoslezský kraj schválil darovací smlouvu na pozemek pod chodníkem podél hlavní silnice a nyní se pouze
podepíše smlouva a vloží na katastr. Po převodu do našeho majetku budeme moci chodník opravovat. Stále ale
nemáme dořešeny všechny pozemky pod chodníkem. Nyní je tato záležitost v rukou advokáta.
Dokončili jsme stavební úpravy budovy moštárny (pro ty, kteří neví, je to budova se světle zelenou fasádou uprostřed
obce mezi obchodem a kulturním domem). Stejně jako v ostatních budovách i zde jsme instalovali bezpečnostní
systém - alarm, abychom snížili případná rizika. Nyní je budova kompletně dokončena.
Několikrát jsme řešili uzavírku mostu na Jílovec. Původně plánovaná uzavírka byla prodloužena do 31.7.2021 a ani
tento termín se nesplnil. Již na začátku jsem byla zhotovitelem informována, že termín není možné splnit, jelikož jsou
určité technologické postupy, které se musí dodržet. Nakonec museli uzavřít i naši komunikaci, jelikož se musel
upravit ještě propustek u cesty na Jílovec. Uzavírka nejvíce zasáhla obyvatele bydlící podél místní komunikace, po
které vedla objížďka. Obyvatelé byli omezeni příjezdem ke svým domům, jelikož zde byly umístěny semafory a také
jsme jim odtud svezli kontejnery na tříděný odpad a umístili jsme je u hlavní silnice. V této části obce jsme také
omezili údržbu, jelikož při tomto provozu by bylo nebezpečné sekat kolem komunikací. Velmi se za to těmto občanům
omlouváme, ale jiné řešení nešlo vymyslet, jelikož do Jílovce není jiný přístup.
Stále přetrvává problém havarijních stavů stromů v dolní části obce. V červnu zde naše jednotka musela 2x zasahovat
kvůli spadlým stromům. Jsme si vědomi nebezpečí a tak jsme chtěli tuto záležitost řešit s vlastníky. Vyzvat je a
v případě, že stromy neodstraní, tak by nám hradili náhradu za výjezd hasičů. Bohužel nám Ministerstvo vnitra sdělilo,
že to takto nejde. Zodpovědnost má vlastník a teprve až někomu způsobí škodu (např. na majetku, nebo životě), tak
teprve vlastník hradí škodu. Nejsme ani oprávněni někoho vyzývat, aby stromy odstranil. Po naléhání se nám podařilo
domluvit se s Lesy ČR, že jeden havarijní strom pokáceli, ale co bude s dalšími stromy, neovlivníme. Obec zde
nevlastní žádné pozemky, takže zde nemůže nijak zasahovat. Hlásit to na obecní úřad Vám nepomůže a vždy se
obraťte na vlastníka. Nemůžete nás vinit, že s tím nic neděláme. Snažili jsme se, ale nemáme na to oprávnění. Naše
byrokracie je k zamyšlení. Platí zde „Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.“
Na zasedání zastupitelstva koncem června jsme museli k 31.12.2021 zrušit obecně závaznou vyhlášku k evidenci
chovatelů psů, která sloužila k evidenci čipů psů. Důvodem byla změna legislativy a založení nového registru, do
kterého se budou čipy psů evidovat od 1.1.2022. Z důvodu změny smlouvy o provozování vodovodu jsme museli
změnit plán financování vodovodu, abychom zde promítli příjmy z pachtovného. Dle požadavku ZŠ a MŠ jsme
schválili výjimky z počtu žáků základní školy a školní družiny, změnu závazného ukazatele a aktualizaci seznamu
investičních priorit. Aby i nadále mohla být provozována jóga v kulturním domě, schválili jsme záměr nájmu a
uzavřeli novou smlouvu, takže se zájemci o jógu mohou těšit na pokračování těchto kurzů. Na podzim bychom chtěli
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upravit stanoviště kontejnerů u hasičské zbrojnice, podobně jako u moštárny. V rámci solidarity s obcemi zasaženými
tornádem jsme schválili dar pro 6 obcí v celkové výši 90 000 Kč, která byla původně určená na konání Dne obce. Ten
se ale z důvodu neustálých změn v opatřeních nekonal. Celý výpis z usnesení je na našich webových stránkách.
V průběhu prázdnin proběhlo měření hluku, vibrací a zátěže u pracovníků údržby obce. Na základě těchto měření se
zaměstnanci zařadí do příslušné kategorie a vybaví vhodnými pomůckami.
Pomalu se rozjíždí přípravy na volby do Poslanecké sněmovny - stanovili jsme počet členů okrskové volební komise a
sídlo volebního okrsku, jmenovali zapisovatelku a nyní budeme čekat na dodání členů do okrskové volební komise od
jednotlivých stran.
I stavební činnost v obci pokračuje, jelikož neustále chodí nějaké žádosti o vyjádření ke stavbě. Takže se naše obec
pomalu zaplňuje. Byla povolena výstavba komunikace na poli naproti obchodu, která bude sloužit pro 70 řadových
domů (dle projektové dokumentace). Jeden dům bude odstraněn a místo toho postaven dům nový. Další domy se chtějí
připojit na vodovod. Snad se tato činnost díky rostoucím cenám stavebního materiálu nezastaví.
Bohužel zároveň řešíme i jednu neradostnou událost, a to vzdání se funkce ředitelky ZŠ a MŠ Kujavy, jelikož stávající
ředitelka vyhrála konkurz na místo ředitele ve škole, která je větší než ta naše a zároveň je blíže k jejímu bydlišti. Paní
ředitelku chápeme, ale nelíbí se nám, že nám to sdělila na poslední chvíli. Svolali jsme rodiče dětí ze základní školy,
celou situaci jsme s nimi probrali, a protože rodiče projevili zájem, aby škola dále fungovala, vyhlásili jsme konkurz.
Naše škola je asi zakletá, protože se nám nedaří získat ředitele, který by tu zůstal a dělal svou práci tak, jak se má.
Stále více se množí případy, že si lidé na něco stěžují nebo chtějí, aby se udělalo. Proto bych chtěla upozornit, že doba
se velmi změnila, máme omezené pravomoci a můžeme dělat pouze to, co se nás týká. Ačkoli bychom Vám rádi
vyhověli, nemůžeme. Už jsem přemýšlela, že bych stanoviska, která z Ministerstva získám, budu dotyčným lidem
zasílat. Než začnou dotyční kritizovat, měli by zjistit informace. Další kategorií jsou občané, kteří přijdou a řeknou, že
by chtěli např. zpomalovače, měřiče rychlosti, chodníky. Tyto návrhy, ale měli předložit loni, když jsme zpracovávali
Program rozvoje obce. Měli možnost se vyjádřit prostřednictvím dotazníků, nebo zasláním připomínek ke
zveřejněnému návrhu nebo přijít na zastupitelstvo. Nic z toho neudělali a nyní se rozčilují. Takto to ale nefunguje.
Program rozvoje se zpracovává pro občany, ne pro nás. Chodníky sice v Programu máme, ale bude záležet na
vlastnících pozemků, zdali nám pozemky prodají. Abychom se vyhnuli případným sporům, žádám vás, abyste se více
zapojili do chodu obce. Obec není jen pro 7 zastupitelů, ale je pro nás všechny, kteří zde bydlíme. Přijďte za námi na
zastupitelstvo, sledujte webové stránky, facebook, aplikaci Česká obec nebo čtěte zpravodaj. Získáte přehled, co se
v obci děje a chystá.
Zpracovala Petra Vojkůvková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Základní škola
Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
Ve středu 30. června jsme se všichni sešli na školní
zahradě, abychom slavnostně zakončili tento školní rok.
Žáci si spolu s paní učitelkou Lucií Slívovou, Simonou
Slívovou a paní vychovatelkou Lenkou Šimečkovou
připravili pro své rodiče, prarodiče a sourozence krásné
kulturní vystoupení. Všichni žáci nakonec dostali
vysvědčení a paní učitelky dostaly od dětí spoustu
krásných květin a dárečků, což jim udělalo obrovskou
radost. Rozloučili jsme se s našimi absolventy – žáky 5.
ročníku Terezou Báčovou, Anetou Krejčířovou, Adélou
Kleinovou, Filipem Prákem, Adamem Tomečkem a
Šimonem Vendrinským. Věříme, že zde prožili krásné
roky, na které budou po celý život vzpomínat, a
přejeme jim mnoho zdaru v dalším studiu. Po
dojemném loučení jsme se všichni rozběhli na
prázdniny, užít si plno radosti, výletů a letního sluníčka.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Kujavy
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V družině bylo veselo
Na konci června se v družině uskutečnil projektový den s ilustrátorem
Adolfem Dudkem. Dětem se zdál pan ilustrátor už moc starý a prý "to
bude nuda". Ale pan Dudek nás mile překvapil. Nejen, že si uměl udělat
srandu ze svého jména, ale byla s ním taková zábava, že se děti nepřestaly
smát po celou dobu jeho vystoupení.
Lenka Šimečková, vychovatelka ŠD

Mateřská škola Kujavy
Milí rodiče, pojďte se společně krátce ohlédnout za uplynulým školním rokem, který opět neprobíhal tak, jak jsme byli
všichni zvyklí. Nicméně, stačily proběhnout alespoň některé akce ke konci roku, které byly naplánovány pro rodiče
s dětmi: Výlet do ZOO, Indiánské léto a akce Po barevných kamíncích dojdeme až do školy, která byla spojena
s loučením předškoláků. Všichni jsme si společné chvíle moc užili a věříme, že v příštím školním roce jich budeme
moci zrealizovat mnohem více. Jsme velice potěšeni, že během celého uplynulého školního roku se většina rodičů
aktivně zapojovala do dění a přípravy akcí pro děti. Bylo to moc fajn. Během letních prázdnin probíhají v mateřské
škole nezbytné úpravy, opravy a zejména se uskutečnila výmalba vnitřních prostor, se kterou nám pomohl p. Rojíček,
kterému touto cestou moc děkujeme. Už teď se paní učitelky těší na stávající i nově příchozí děti a pečlivě připravují
pro děti témata, kterými se budou zabývat po celý další školní rok.
Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Měsíční odvoz nádob v roce 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
Přehled za I. pololetí tohoto roku:
Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Tříděný odpad - papír, sklo, plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný a ostatní odpad

Množství v tunách
50,3909
3,3276
21,9258
7,9168
7,592

Náklady na svoz
197 205,02 Kč
64 818,60 Kč
12 144,00 Kč
11 362,00 Kč

Za I. pololetí bylo na skládku uloženo 53,7185 tun (za celý rok 2021 můžeme za nižší poplatek uložit 107,8 tun
odpadu).
Příjmy:
poplatek za odpad 257 147,79 Kč

EKO-KOM 75 547,01 Kč

Pro zlepšení třídění bychom chtěli do budoucna začít využívat systém „door to door“, což je sběr tříděných
odpadů od domů. V současnosti se pouze zavádějí zkušební provozy a žádná svozová firma s dojezdem do naší
obce, tuto službu zatím nenabízí. My sami tuto službu zprovoznit nemůžeme, protože nemáme technické služby,
které by tyto odpady od domů sváželi.
Na závěr bych chtěla upozornit, že občané, kteří zde nemají pobyt nebo nemovitost, nesmí využívat našich
popelnic. Popelnice jsou pouze pro naše občany. Nemůžete argumentovat, že vám nestačí popelnice, protože
jste tam 4, přičemž pobyt zde má pouze jeden. Nezohledňujeme osoby, které zde pobyt nemají.
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TJ SOKOL KUJAVY, z.s.
Během měsíce června se opět začalo trénovat. Za dodržování epidemiologických pravidel se děti pravidelně scházely
na hřišti. Zúčastnily se i neregistrovaného turnaje v Mankovicích, kde si po dlouhé pauze vyzkoušely hru proti soupeři.
Na turnaji se neumístily. Také bylo odehráno pár přátelských utkání proti Fulneku.
V červenci 17.7.2021 proběhl turnaj v nohejbale mužů, za účasti 8 družstev. Počasí vyšlo, nálada byla výborná a na
stupních vítězů stanuli:
1. DEMOS
2. STŘELA
3. ŠULACI
4. STUDENKA

Koncem srpna začíná další fotbalový soutěžní ročník. Zde přikládáme tabulku nadcházejících zápasů mladších žáků:

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

Soutěž

27.08.2021 17:00

8040211 - Kujavy

Kujavy

04.09.2021 14:30
10.092021 16:00

8040511 - Velké
Albrechtice
8040211 - Kujavy

8040321 - Odry /
Jakubčovice
8040211 - Kujavy
8040541 - Vražné

Kujavy

19.09.2021 10:00

8040161 - Jeseník

8040211 - Kujavy

Jeseník

24.09.2021 16:00

8040211 - Kujavy

8040021 - Bernartice

Kujavy

29.09.2021 15:30

8040221 - Kunín

8040211 - Kujavy

Kunín

08.10.2021 15:00

8040211 - Kujavy

Kujavy

17.10.2021 12:00

8040391 - Spálov

8040121 - Hladké
Životice
8040211 - Kujavy

18.10.2021 14:00

8040011 - Bartošovice
/ Sedlnice

8040211 - Kujavy

Bartošovice

Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B
Mladší žáci 7+1 (2 x
35 min) sk. B

Velké Albrechtice

Spálov

A ještě malé připomenutí cože to vlastně ten SOKOL znamená:
S sport vztah k pohybu
O osobnost vztah k sobě
K kultura vztah k obci
k zemi L laskavost vztah k druhým

Za TJ Sokol Kujavy, z.s.
Oldřich Gebauer, ml.

O občanství vztah

SENIOR KLUB KUJAVY
Rok 2021 stále není ve stavu, na který jsme byli zvyklí v předchozích letech před tím, než všechen život ovlivnila
nákaza koronavirem. Přesto se snažíme zajistit nejen naším členům, ale i občanům Kujav vyžití jak kulturní, tak i
poznávací.
26. června letošního roku jsme uskutečnili zájezd do Čech pod Kosířem. Navštívili jsme Muzeum kočárů, kterým nás
provedl sám majitel a zapálený znalec a restauratér pan Václav Obr. Dále jsme si prohlédli zámek a expozici
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historických kol. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v restauraci Na Náměstí ve Velkém Újezdě, kde jsme si dopřáli
poklábosení nejen nad sklenicí dobrého moku, ale i dalších dobrot z nabídky restaurace.
Další akcí, kterou připravujeme, je zájezd na Valašskou zahradu do Rožnova pod Radhoštěm. Jedná se o největší
prodejní a výstavní akci zahradnictví, rostlin, zahradní výzdoby a dalších věcí pro zahrádkáře na Valašsku. Zájezd se
uskuteční v sobotu 25. září. Zveme i další občany Kujav, kteří se mohou přihlásit jak u členů rady spolku – paní
Vavrečkové, Návratové, Kleinové a Tvardkové nebo na telefonním čísle 736174818.
Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy

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

O Schielerovi
Jihovýchodně od Fulneku leží obce Stachovice, Kujavy a Životice. V místě, kde se stýkají hranice těchto vsí, byl kdysi
pohřben jistý voják Schieler. Dostal se do Kujav během bojů a když válka ustala, rozhodl se, že zde zůstane natrvalo.
Nežil tady dlouho. Jednoho dne byl nalezen v sadu mezi zmíněnými obcemi oběšený na švestce. Místní muži ho
odřezali, vykopali i ten strom a na hranici tří katastrů vojáka pohřbili. Nikdo se už nedozví, proč se Schieler oběsil,
jisté ale je, že ani po smrti nenašel klid a občas strašil ty, kteří procházeli kolem obecní hranice.
Jednou večer šel těmito místy stařík. Chtěl si zapálit svou fajfku, ale vítr mu stále zhasínal oheň. Došel až
k Schielerovu hrobu. Znovu se pokusil zapálit svou fajfku, neúspěšně.
„Schielere, dej mi oheň!“ zvolal muž, který byl známý svým šibeničním humorem.
Tu najednou vytryskl ze země ohnivý proud jisker. Stařík se polekal a utíkal z místa, co mu nohy stačily. Stále však za
sebou slyšel podivné praskání ohně. Běžel dál a dál, až doběhl k Fischerovu kříži v Kujavách. Sípal, nemohl
popadnout dech, a tak se opřel o kříž.
Tu se ozvalo: „Buď rád, že ses dostal až ke kříži! A už nikdy nevtipkuj o mrtvých! Jinak zdráv nevyvázneš! Příště ti
dám oheň!“
Náhle nastalo úplné ticho. Ohnivý proud jisker zmizel.
Stařík ještě dlouho seděl u kříže a přemýšlel o tom, co právě prožil. V hospodě pak vyprávěl o svém hrůzném zážitku.
Zřejmě se poučil, protože už nikdy neoslovoval mrtvé. Jeho příhodu si však lidé pamatovali. Kdykoliv se pak někdo
vypravil do těchto míst, známí jej varovali se slovy: „Dávej si dobrý pozor na cestu, ať tě nepřijde postrašit Schieler!“
(citováno z knihy Příběhy z Poodří a Novojičínska autorek T.Poláškové a N.Lázničkové)

ASOMPO
30 let ASOMPO
V říjnu to bude 30 let od vzniku sdružení 56 obcí a měst pro nakládání s odpady pod názvem SOMPO, od roku 2001
společnosti ASOMPO, a.s.
Na začátku skvělý nápad, následně tvrdá práce na nelehkém projektu stavby skládky včetně dalších zařízení. Počátky
se datují k roku 1991, kdy se za pomocí vkladů obcí a měst ve výši 200 Kč na obyvatele, dotací a půjček zainvestovalo
v I. etapě cca 70 mil. korun.
Skládka byla v dané době čtvrtou zabezpečenou skládkou v České republice pro téměř veškeré odpady vyjma odpadů
nebezpečných. Těleso skládky bylo následně v roce 2007 rozšířeno o II. etapu s investicí cca 36 mil. Kč. Díky této
změně je do skládky o velikosti téměř 14 hektarů možno uložit neuvěřitelných 1 941 000 t odpadů (k 31.12. 2020
uloženo 1 762 000 t) a životnost zařízení se tím významně prodloužila až do roku 2024. Zajímavým číslem je i
množství skládkových vod, které byly odvezeny za dobu provozu skládky na čistírnu odpadních vod, tj. 630 tis. m3.
Prosperující společnost ušla za třicet let velký kus cesty. Samotné skládkování a následná rekultivace postupně
přerostly v další aktivity. V roce 2004 byl zahájen provoz první kogenerační jednotky pro využití skládkového plynu.
Následně v roce 2007 byly v provozu již dvě jednotky. Celkem se za dobu provozu vyrobilo 27 497 MWh energie.
Výstupem ze zařízení je nejen elektrická energie distribuována do sítě ČEZ a pro vlastní spotřebu firmy, ale rovněž
teplo, které je využíváno zejména k sušení dřeva a k vytápění provozní budovy včetně dvou bytových jednotek.
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Spuštění druhé KJ v daném roce zároveň odstartovalo projekt svozu biologicky rozložitelného odpadu v obcích a
městech. Ten byl v následujících letech postupně rozšiřován na současných 960 kusů nádob o velikosti 770 l. V roce
2008 bylo započato s výstavbou sušáren dřeva, skladu a přístřešku řeziva s investicí ve výši 3,5 mil. Kč. Třemi
objekty sušáren o velikosti 50, 25 a 20 m3 prošlo do loňského roku celkem 1 700 m3 dřeva (zejména dubů a jasanů).
V roce 2013 byla v areálu vybudována kompostárna s investicí ve výši téměř 8 mil. Kč. Za dobu svozu BRO a
provozu kompostárny se vyrobilo celkem 48 500 t kompostu.
Výčet činností společnosti je velmi bohatý a pestrý, přesto není konečný, neboť se skládkou úzce souvisí i ekologická
výchova (např. Den Země, Ekologický chodníček, exkurze v zařízení, distribuce 28 tis. tašek na tříděný odpad).
Uvedené informace jsou promítnutím třiceti let skvělého fungování prosperující společnosti, což je zásluhou všech,
kteří se na jejím rozvoji podíleli. Proto mi dovolte, abych na závěr poděkovala zejména bývalému řediteli, panu
Přemyslu Hajníkovi, a dále předsedovi a členům představenstva a dozorčí rady, kolektivu pracovníků, zkrátka těm,
kteří do firmy vložili nepřeberné množství své energie a nápadů, které se postupně realizovaly.
Marta Kiššová, ředitelka společnosti

PRŮLOMOVÉ ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ
Od 1. 1. 2021 máme nový zákon o odpadech, který představuje řadu významných změn, které mají vliv na obce a tím
pádem i na běžného občana.
Obce mají povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu (tzn.
nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž
textilu). Legislativou byly proto v jednotlivých letech stanoveny vysoké procentní cíle pro zajištění odděleně
soustřeďovaných složek komunálního odpadu. Úkolem tedy bude zajistit vytřídění podstatně většího množství
jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že obce budou mít stoupající náklady na svoz směsného komunálního odpadu
oproti sběru využitelných odpadů (papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad aj.). Jedná se až o trojnásobek,
což je důvodem, proč by měli občané předcházet vzniku odpadů, např. formou domácího kompostování, maximálně
třídit recyklovatelné složky komunálního odpadu a snažit se o co nejmenší podíl zbytkového směsného odpadu.
Od letošního roku došlo ke zvýšení poplatků za ukládání využitelného odpadu na skládku a tento poplatek bude
v následujících letech pravidelně navyšován, tj. pro připomenutí v loňském roce 500 Kč, nyní 800 Kč a od roku 2029
již 1.850 Kč za jednu tunu. Následný rok 2030 je navíc zlomový, neboť se váže k zákazu ukládání směsného
komunálního odpadu na skládky.
Pokud tedy nedojde u občanů k výraznému snížení produkce směsného komunálního odpadu, budou muset obce
v blízké budoucnosti přistoupit k významnému navýšení poplatků za svoz komunálních odpadů.
Změnu zaznamenají občané i v případě nakládání se stavebním odpadem. Pokud se nejedná o výjimku, kdy nad
malým množstvím vzniklým při drobných opravách (např. kyblík omítky, kachliček apod.) přebere zodpovědnost obec
v rámci svého obecního systému, pak musí být jejich předání oprávněné osobě pouze na základě písemné smlouvy.
Zákon řeší také problematiku tzv. černých skládek. Vlastník pozemku má neprodleně povinnost informovat obecní
úřad obce s rozšířenou působností o její existenci. Není-li znám vlastník odpadu, vyzve tento správní orgán majitele
pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení.
Uvedené informace jsou rychlým přehledem změn, které nás čekají. Je v rukou nás všech, jak osobním přístupem
přispějeme ke snížení produkce odpadů, ať již předcházením jeho vzniku, pečlivějším třídním nebo dalšími způsoby.
Marta Kiššová, ředitelka společnosti

KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ
KUJAVŠTÍ HRDINOVÉ – ŠTEFAN KOZLÍK
V minulých číslech obecního zpravodaje jsme vám představili nový projekt „Kujavští hrdinové“. V rámci několika
vydání vám tak připomínáme hrdiny, kteří bránili během války naši vlast a po válce se rozhodli zůstat v naší vesnici
natrvalo. Za jejich obětavost jim nepřestáváme být vděční.
V tomto vydání vám představíme druhého hrdinu, který se narodil na území Československa, který také bojoval za
svou vlast a který se později rozhodl zakořenit v Kujavách. Řeč je o panu Štefanu Kozlíkovi.
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Pan Štefan Kozlík se narodil 20. prosince 1921 v obci Vysoká nad Kysucou,
která dnes leží na česko-slovenském příhraničí. Ve svých 20 letech nastoupil
na základní službu do slovenské armády. Společně s partyzánskou jednotkou
bojoval v rámci Slovenského národního povstání proti fašistům. Po prohraném
Slovenském národním povstání němečtí vojáci tvrdě likvidovat partyzány.
Některým z nich stejně jako Štefanu Kozlíkovi se podařilo utéct do
osvobozeného území.
V únoru 1945 se přihlásil do československého vojska a opět bojoval proti
německým silám za svobodu a samostatnost Československa. Dva měsíce poté
byl raněn do obou noh u města Vrútky a převezen do nemocnice. Propuštěn
byl z nemocnice až po skončení války v prosinci 1945, ale další dva měsíce se
musel léčit doma.
Jelikož po této dlouhodobé léčbě získal zaměstnání v ostravských ocelárnách,
hledal bydliště v některé z přilehlých obcí. Domovem se mu staly naše
Kujavy. Po Sametové revoluci byl rehabilitován a byl povýšen na praporčíka.
Kujavský hrdina pan Štefan Kozlík zemřel 22. února 2001.
Zdroje:
Langer, Václav. Almanach příslušníků československého zahraničního vojska 1939 – 1945 z území bývalého okresu
Nový Jičín. Nový Jičín: Český svaz bojovníků za svobodu. Okresní výbor Nový Jičín, 2005. 201s. ISBN: 80-2540580-X

ING. ANTON FREISSLER
Narodil se v moravské vesnici Kujavy (tehdejší Klantendorf, součást Rakousko-Uherské říše) na č.p. 48. Rod
Freisslerů byl německé národnosti, žil zde od pradávna a pravděpodobně předkové rodu Freisslerů zde přišli v době
přemyslovské kolonizace tohoto území ve 13. století.
Nejranější písemné prameny o tomto rodu jsou z roku 1628.
Kujavy jsou typickou lánovou vsí protnutou malým potokem, dnes Děrenským, dříve Kachním. Statek č. 48 je první
usedlostí východního okraje obce.
Malý Anton se zde narodil 13. března 1838. Již jako dítě byl velmi bystrý a ve škole skvěle prospíval. I přes odpor
otce (na hospodářství bylo mnoho práce a musely pracovat i děti) začal navštěvovat střední školu v Opavě. V 18 letech
se přestěhoval do Vídně a s finančními těžkostmi, ve kterých mu vypomáhal jeho movitější bratr, nakonec navštěvoval
studium na Vídeňském polytechnickém institutu. Poté studoval na Vysoké škole technické v Brně a v letech 1859 - 60
znovu na polytechnickém institutu, kde v roce 1861 složil druhou státní zkoušku.
V roce 1861, po mnoha zamítnutých žádostech, se mu podařilo získat práci ve strojírnách firmy Dolainský. Firma
měla asi 400 zaměstnanců, vyráběla různá zařízení pro továrny. Anton Freissler si zde velmi rychle zvyknul a prokázal
své schopnosti. Cítil však vyšší ambice a tak začal hledat nové pozice. V roce 1866 nastoupil do stavební firmy Erb a
Henrici, která se zabývala výstavbou vodovodů, tehdy pro vídeňské náměstí.
Dolnorakouským obchodním sdružením byl s několika inženýry vyslán na výstavu do Paříže, konanou v roce 1867.
Výstava se zabývala rozvojem měst a jejich institucí.
Zde se seznámil s velkolepým zdvihacím zařízením Francouze Léona Edouxe.
O této cestě podával zprávu, která byla přijata s velkým nadšením. Ve zprávě psal o nejnovějším vývoji v oblasti
hydraulických výtahů. Tomuto tématu se začal intenzivně věnovat a téhož roku 1867 požádal o privilegium
(předchůdce dnešních patentů). Toto privilegium, jako inovátorské, bylo zkontrolováno vídeňskou polytechnikou a
uděleno pod č. 2618/493.
Aby mohl lépe uplatnit své nápady, založil s pomocí svých příbuzných 15. ledna 1868 malou firmu se 4 dělníky.
Výrobou byla zpočátku konstrukce malých ručních výtahů.
Díky svým konstrukčním a obchodním schopnostem mohl brzy své podnikání rozšířit. Koupil ve 4. obvodu malý
zámečnický podnik.
18. září 1869 se oženil s Josefinou Heidenwag, dcerou bývalého majitele tohoto podniku.
V roce 1870 postavil svůj první osobní hydraulický výtah ve Vídni v části Palais Liebig.
Na vídeňské výstavě v roce 1873 představil svých osm výtahů. Slavil s nimi úspěch.
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S vynálezem dynamostroje od Wernera Siemense udělal vývoj výtahů další krok. Poprvé byl elektromotor ve výtahu
představen na mezinárodní výstavě v Rotunde v roce 1883.
V roce 1884 získal Anton Freissler titul K.u.K. (Prestižní certifikát vydaný rakousko-uherským soudem, tj. něco jako
„Dodavatel do císařského a královského dvora“. Symboly a text tohoto certifikátu si mohl podnikatel dávat do záhlaví
své korespondence. Fungovalo to jako výborná reklama).
V roce 1885 se přestěhoval do sídla společnosti Erlachplatz (Vídeň 10), kde byl vybudován velký areál továrny.
Anton Freissler byl pověstný lidským přístupem ke svým zaměstnancům. Vedl jim osobní pojištění a vystavěl pro
potřebné velikou ubytovnu v blízkosti fabriky.
V kujavské kronice je několikrát zmíněn jako mecenáš kujavského kostela, kde finančně podporoval dovybavení
tohoto svatostánku.
V červnu 1891 byla oslavena výroba 3 000 ks výtahů. Firma tedy prosperovala a v roce 1895 byla založena sesterská
továrna v Budapešti.
Doma i v zahraničí se uplatnily skvělé projekty, včetně elektrických výtahů, v Mönchsbergu, Laurenzibergu, Praze,
stejně jako obrovské výtahy pro vagóny a lokomotivy ve Vídni s nosností až 60 000 kg.
Od roku 1910 byly vyráběny také paternosterové výtahy, postavené na systému nekonečného řetězu. Jeden dodnes
funguje na Ministerstvu zemědělství v Praze, ale také ve vídeňském Průmyslovém domě (instalován 1909).
Trh prodeje této úspěšné firmy šel daleko za hranice Rakouska-Uherska. Prodávalo se úspěšně také v Rusku,
Švýcarsku, Itálii, Španělsku. Registrované jsou i prodeje na Balkáně a v Egyptě.
Společnost pokračovala v inovacích, kromě vylepšování bezpečnější technologie provozu výtahů zavedla i inovativní
elektroniku pro obsluhu a přivolání výtahu. Poprvé bylo zdárně odzkoušeno v nemocnicích. Registrováno jako patent
pod č. 41612.
Ing. Anton Freissler byl poctěn a uznáván jako průkopník výtahů. Byl členem Asociace hornictví, železářství a
strojírenství v Rakousku (1890) a členem Elektrotechnického sdružení ve Vídni (1901). Mimo jiné byl i po 3 roky
radním města Vídně.
V roce 1968 mu byla k výročí 100 let jeho výtahů vydána pamětní medaile s jeho podobiznou.
Z pracovního života odešel v roce 1908. Bylo mu právě 70 let. Vedení společnosti předal Maxi Steskalovi, který zde
pracoval až do roku 1920.
První světová válka a rozpad monarchie přinesly společnosti těžké časy. Franz Freissler (1879 - 1967), synovec
zakladatele firmy, převzal společnost od Maxe Steskala, který rezignoval ze zdravotních důvodů. Nebylo jednoduché
společnost opět oživit. Je zaznamenáno, že v této době byl zhotoven výtah pro společnost v Leopoldau s výškou
zdvihu 96 metrů.
Po druhé světové válce byla společnost znovu uváděná do provozu a modernizovaná. V roce 1950 bylo do Řecka
vyvezeno 300 výtahových systémů.
V roce 1958 a později došlo k vývoznímu spojení do více než dvanácti zemí v Evropě, Jižní Americe a na Středním
východě. Kromě výtahů se vyráběly také elektrické kladkostroje a eskalátory.
V roce 1969 se stala majoritním vlastníkem společnost Otis.
Jako dceřina společnost společnosti Otis se v návaznosti na firemní filozofii přejmenoval Freissler na Freissler – Otis.
V roce 1991 byl název změněn na Otis Austria GmbH a po 123 letech byl tradiční název výrobce výtahů vymazán
zcela.
O tom již ing. Anton Freissler nevěděl, zemřel v Hinterbrühlu 29. února 1916.
(zpracoval ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA CHARITY ODRY
Již přes rok se všichni potýkáme s pandemickou situací související s šířícím se virem Covid – 19. Pandemická situace
je těžkou zkouškou pro nás všechny a nařízená krizová opatření změnila život prakticky každému z nás. Pečovatelská
služba je ale především služba lidem, a i přes veškerá infekční rizika plnily pečovatelky své poslání v terénu v plné
míře. Patří jim naše obrovské poděkování za jejich odvedenou práci, mimořádné úsilí a obětavost. Pracovníci
pečovatelské služby v době nouzového stavu poskytovali stálou podporu a pomoc všem stávajícím klientům a
dopomoc s nákupy a pochůzkami všem seniorům a osobám v karanténě. Všichni pracovníci Charity Odry byli
vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami, respirátory, rukavicemi a dezinfekcí). Byly přijaty opatření pro
minimalizaci osobních kontaktů mezi pracovníky. Každá pečovatelka má k dispozici své vlastní služební vozidlo a
administrativní úkony plní doma na služebním notebooku. Snažili jsme se, aby situace ovlivnila naše klienty v co
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nejmenší míře, ale i přes to jsme museli přistoupit k omezení některých úkonů, které nejsou životně důležité. Např.
úklid v bytě nebo doprava vozidlem a doprovody. Od listopadu 2020 dochází k pravidelnému testování všech
pracovníků na Covid 19 výtěrem z nosohltanu a v dubnu 2021 došlo k plošnému dobrovolnému očkování pracovníků.
Díky společnému úsilí tuto situaci zvládáme a nadále pokračujeme v poskytování podpory všem osobám, které
potřebují naši pomoc. Pomocí terénních pečovatelek, které dojíždějí přímo do domácností, se snažíme umožnit našim
klientům zůstat doma za důstojných podmínek i přes to, že se již sami o sebe nedokáží postarat v plné míře. Přes
veškerá negativa poslední doby došlo i k pozitivním změnám. V rámci úspěšně realizovaného dotačního projektu EU
jsme v závěru roku 2020 obdrželi pro pečovatelskou
službu 9 nových vozů Hyundai, které podstatně
zkomfortnily terénní práci pečovatelkám. V současné
době se připravujeme na nadcházející letní období, kdy
je naší prioritou zajistit zasloužilý odpočinek
pečovatelkám a zároveň zabezpečit péči o klienty.
V tomto období nám vypomůžou pracovnice na Dohodu
o provedení práce. V případě zájmu nebo pro zjištění
více
informací,
prosím,
kontaktujte
Vedoucí
pečovatelské služby Martinu Hezinovou, tel:
731 075 802. Můžete také, po předchozí domluvě,
osobně přijít na adresu Hranická 1110/32, Odry nebo
navštívit naše internetové stránky https://odry.charita.cz.
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OBALY JSOU ZNAČKOVÉ
Všimněte si! Denně nakupujete značkové zboží!
V obchodech nás obklopují tisíce různých výrobků. U těch sledujeme hlavně ceny.
Málokdo si na obalech vedle nadpisů, obrázků a barev všimne nenápadných
symbolů. Ať je to kelímek od jogurtu, sáček od arašídů nebo krabička od sýra, na
všech najdeme symboly, písmena a čísla. Ty napovídají, do kterého kontejneru
můžeme obal vytřídit. Nejčastěji na obalech výrobci uvádějí jednoduché zkratky
jako PAP nebo GL. Takže je na první pohled jasné, že se jedná o papírový nebo
skleněný obal (sklo = GLASS). Složitěji jsou označené plasty. Zkratky jako PET,
PP nebo PS přímo označují druh plastu, ze kterého je obal vyroben. Často se taky
setkáme s označením ALU (hliník) nebo C/PAP 81. Ty najdeme na hliníkových
obalech od sýrů a na nápojových kartonech od džusu nebo mléka.
Co znamenají symboly na obalech?
Do modrého kontejneru na papír patří všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je
vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír.

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí třídit zvlášť do zelených kontejnerů na barevné sklo) a bílých kontejnerů na bílé
sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

Kovy mají dvojí označení: železo je popsáno FE s dodatkovou číslovkou 40, hliník ALU s číslovkou 41. Se značkou
hliníku se setkáme například u obalů jogurtů. Ty mají hliníková víčka. Ve většině českých měst a obcí jsou kontejnery
na kovy červené.

Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce na
klasické petce. Láhvi od nápojů. Málo obvyklý lineární polyetylén má označení HDPE 2, rozvětvený polyetylén má
zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.

Poslední časté označení je C – kombinovaný obal z více druhů materiálu. Nejčastěji se setkáme s označením C/PAP.
To je kombinovaný obal s většinou papíru. Například C/PAP 81 je značka nápojového kartonu. Nápojový karton patří
do oranžových kontejnerů – v řadě měst a obcí jej lze vhodit do žlutých nebo modrých kontejnerů.
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