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Vážení občané,
na konec úvodního článku minulého vydání
zpravodaje jsem Vám přála léto plné sluníčka a
v té době mě ani nenapadlo, že sluníčka bude tak
hodně. Ubylo vody v potoku i ve studnách a venku
se nedalo vydržet. Z důvodu vysokých teplot jsme
pracovníkům nařídili bezpečnostní přestávky a
práce převážně v budovách, takže se Vám mohlo
zdát, že nepracují. Příště bude možná lepší, když se
přímo zeptáte a nebudete se podílet na roznášení
výmyslů, které jsou vymyšlené úmyslně, aby nás
poškodily. Již jednou jsme měli kontrolu
z Inspektorátu práce, která přišla na udání, proto se
snažíme bezpečnost práce a požární ochranu
dodržovat.
I přes bezpečnostní přestávky a dovolené se
udělalo hodně práce, které se prováděly převážně
v budovách školy a školky. Ve škole byla
provedena výmalba, natřeny vnitřní dveře a
ředitelna vybavena novým kobercem a nábytkem.
V Mateřské školce bylo z důvodu přestěhování
místností prací víc - v kuchyňce byly položeny
obklady a dlažba, upraveny vodovodní a elektrické
rozvody, dále byla provedena výmalba místností,
přestěhování nábytku, nátěry radiátorů, herních
prvků a dalšího vybavení, úprava schodku na
terasu atd. Dalo by se pokračovat, ale je to
zbytečné. Jejich práci nikdo neocení a ani je nikdo
nepochválí. I když to také není úplně pravda. Já je
totiž pochválím a děkuji jim za vše, co udělali.
Tím, že je máme, nemusíme na maličkosti najímat
firmy a šetříme peníze z rozpočtu.
Chtěla bych vás upozornit, že v případě spadlých
stromů na hlavní komunikaci máte volat hasiče a
ne obecní úřad. Naši zaměstnanci nemají oprávnění
vstupovat na cizí pozemek. Vždy musíme zvážit
danou situaci. Rozhodnutí je na nás. Určitě to

nefunguje tak, že si občan zavolá, začne se
rozčilovat, kde jsou pracovníci, protože někde je
spadlý strom a oni ho neodklízejí. Další věcí je, že
celou obec nelze uhlídat. Museli bychom po celé
obci neustále jezdit a kontrolovat. Jsem ráda, když
nám občané pomáhají a hlásí nám problémy na
obci, ale spíš mi jde o způsob, jakým nám to
nahlásí.
V poslední době se v naší obci začaly množit
odpady. Od některých občanů již víme, že zde
jezdí cizí auta, která u popelnic zastaví a odpady
zde vyhazují. Když se odpady do popelnic
nevejdou, klidně je hodí vedle. Chtěli bychom
tímto občany požádat, aby si takových aut všímali.
Protože likvidaci těchto odpadů, budeme platit my,
a to navýšením poplatku za odpady.
Jistě si mnozí z Vás všimli, že na hřišti TJ bylo
instalováno dětské hřiště. Chtěla bych návštěvníky
dětského hřiště upozornit na provozní řád, který
stanoví podmínky užívání dětského hřiště. Hřiště je
určeno pro děti do 14 let a vstup je na vlastní
nebezpečí. Doufám, že nám dětské hřiště vydrží co
nejdéle a bude využíváno pouze těmi, kterým je
určeno.
Na závěr bych chtěla dětem popřát šťastný krok do
nového školního roku, aby na ně byly paní učitelky
a učitelé hodní a těm ostatním klidné podzimní dny
a snad se nám to počasí umoudří a my nebudeme
vystaveni rozmarům počasí.

Petra Vojkůvková - starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 6/2015 – 8/2015
Začátkem měsíce června nám přišel doklad o registraci akce Krásné hřiště Kujavám z Ministerstva pro místní
rozvoj. Dle podmínek muselo být vyhlášené výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které
vyhrála firma ALESTRA s.r.o. Celková cena je 349 015 Kč, z toho dotace z MMR je 244 300 Kč, z vlastních
zdrojů uhradíme 104 715 Kč.
Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci nám nabídl k odkupu pozemek p.č. 193, který se
nachází mezi č.p. 81 a 79. Cena 8.010 Kč byla dle znaleckého posudku, který jsme museli nechat zpracovat a
dále jsme museli uhradit vklad do katastru.
Ředitelství silnic a dálnic nám zaslalo dvě výzvy, týkající se zanesených propustí pod sjezdy na naše
pozemky. Propustě byly značně zanesené, proto byly částečně vyčištěny našimi pracovníky a poté naší
jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
Byly podána poslední žádost o platbu na akci „Kujavy – zabezpečení sesuvu u č.p. 111“. Z OPŽP nám byla
zaslána poslední platba a nyní bude následovat závěrečné vyhodnocení celé akce.
V tomto měsíci proběhla schůzka se zástupci Státního pozemkového úřadu, se kterými byla určena
nejdůležitější opatření z Plánu společných zařízení, které by bylo vhodné zrealizovat. Zástupci SPÚ budou
hledat finanční prostředky.
Ing. Kubelka provedl kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Kujavy za 2. pololetí 2014 a kontrolu hospodaření obce
Kujavy za stejné období. Obě tyto kontroly neshledaly výrazné nedostatky.
Na červnovém zasedán zastupitelstva se schvalovala účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2014, dále přijetí
příspěvku na pořádání akce Den obce od pojišťovny Generali ve výši 20 000 Kč, poskytnutí daru SPCCH
Praha na ocenění členů svazu v naši obci, záměr směny části pozemků u č.p. 105, nákup pozemku p.č. 193 u
č.p. 81, nákup nově vzniklých pozemků u č.p. 88, směnu nově vzniklých pozemků u č.p. 89 a 68, smlouvu o
zřízení služebnosti elektropřípojky u č.p. 204, smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy ČR, povodňový plán
obce Kujavy, aktualizaci členů JSDH a vyřazení nepotřebného majetku.
Byla opravena místní komunikace od č.p. 52 až po č.p. 49. V příštím roce chceme pokračovat v dalších
opravách našich komunikací.
Z OPŽP byla provedena kontrola obou dotačních akcí: Snížení energetické náročnosti objektu hasičské
zbrojnice v obci Kujavy a Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny
zdroje vytápění. Kontrola neshledala žádné nedostatky nebo porušení podmínek.
Byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva ke stavbě „Stavební úpravy a vybudování sociálního zázemí kulturního
domu“ s Městským úřadem Fulnek, stavební úřad, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení. Bylo vyhlášené výběrové řízení na tyto stavební úpravy. Byly podány dvě nabídky. Stavební úpravy
by měly být dokončeny do konce měsíce září.
Na základě provedené revize elektro zařízení v moštárně jsme museli tuto budovu odpojit od elektrické
energie a je potřeba provést celkovou rekonstrukci elektrického vedení.
Společnost energie pod kontrolou nám předala analýzu úspor na odběrných místech elektrické energie a
plynu, ze které vyplývá, že přechodem k této společnosti ušetřila obec nemalé finanční prostředky.
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Na budově Základní školy byl proveden nátěr střechy, která již byla ve značně špatném stavu.
Úspěšně byly dokončeny změny hranic s obcí Pustějov a městem Fulnek. Považuji to za úspěch, jelikož
změna hranic je projednávána již od roku 2009.
V polovině měsíce srpna bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva za účelem schválení smlouvy o
bezúplatném převodu majetku z obce Tísek automobilu CAS 32 T 148. Jedná se o hasičský automobil, Tatru,
která je asi o 10 let mladší než ta naše.
Úřad práce provedl kontrolu využití dotace na VPP. Také tato kontrola proběhla bez zjištění.
Česká pošta chtěla uzavřít celý srpen naši pobočku. Podařilo se nám poštu znovu otevřít, ale jak si všichni
uvědomujeme, pošta tady stejně pořád nebude. Proto jsem zajela do Bernartic nad Odrou, kde poštu provozuje
obec. U nich je zcela jiná situace, jelikož poštu provozují ve stejné budově a zaměstnanec vykonává práci jak
pro poštu, tak i pro obec. My bychom měli provozovnu jinde. Je to složité a je bude potřeba to řádné
promyslet. Každopádně mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom poštu zachovali.
Zpracovala Petra Vojkůvková
****************************************************************************************

Krásné hřiště Kujavám
Obec Kujavy získala z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova dotaci na akci Krásné hřiště Kujavám, číslo 117D815003383.
Výše dotace činí 244 300,00 Kč.
****************************************************************************************

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou opět umístěny na jednom místě, a to u moštárny v tomto termínu:

v sobotu 7.11.2015 od 8 – 11 hod.
Aby přistavění kontejnerů vyhovovalo všem, můžete k moštárně odpad navážet již od pátku odpoledne, a to
pouze za předpokladu, že odpad bude urovnán na jednom místě.
***************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Poplatek ze psa byl splatný do 31.3.
Poplatek za odpad je splatný do 31.5.
Upozorňujeme občany na uplynutí splatností obou poplatků. Tyto nedoplatky můžeme vymáhat
prostřednictvím soudního exekutora. Spolupracujeme s Exekutorskou kanceláří z Nového Jičína.
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ZŠ a MŠ informuje

A je to tady – máme před sebou další školní rok. Ostřílení školáci vědí, co je čeká a už se
určitě těší do školy!? Novým prvňáčkům začíná skutečný život. Jak to myslím? Do mateřské
školy nemuseli chodit pravidelně, ale školní docházka už je povinná. Nebojte se, vše určitě
hravě zvládnou – přesvědčili mne o tom ve Školičce nanečisto, kterou absolvovali od února do
června.
Současné školy mají určité zaměření s ohledem na jejich možnosti a chuť pedagogů. Pro nový
školní rok 2015/2016 jsme se rozhodli, na základě dosavadních zkušeností, orientovat ZŠ
Kujavy hudebně – tanečním směrem. Nadále budete slýchat sboreček Hlásek, budeme
pokračovat ve spolupráci s manžely Heryánovými a pomoc v této oblasti nám nabídl pan
Tomáš Rojíček – děkujeme. Co se týče pohybových aktivit - paní učitelka Iva Chmelíčková
povede mažoretky a paní učitelka Martina Krásová moderní tanec. Už se těšíte na další
vystoupení svých dětí?
O dění ve škole Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím místního rozhlasu, na
internetových stránkách školy www.zskujavy.cz, na vývěsce u hlavního vchodu a plakátem
v obchodě.
Velmi si vážíme veškeré pomoci ze strany veřejnosti. Proto děkujeme zřizovateli a
pracovníkům obce za provedené práce ve školce i škole. A pokud nám budete chtít jakkoli
pomoci i Vy, navštivte nás osobně nebo kontaktujte prostřednictvím telefonu či e-mailu
zs.kujavy@seznam.cz.
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A ještě důležitá zpráva pro rodiče i prarodiče – čtěte do konce!

Příměstský tábor v Kujavách
V týdnu od 3. – 7. srpna 2015 naše škola uskutečnila 1. příměstský tábor v Kujavách pod vedením
paní Jany Chýlkové. Předškolní a školní děti každý den vyrážely hledat poklad. Než se vypravily
k prvnímu pokladu, musely se naučit pracovat s GPS přístrojem – to ale hravě zvládly. Dalším
přínosem této akce bylo připomenutí historie naší obce. Pětidenní turnus byl zakončen hledáním
posledního pokladu (zlatých mincí) společně s rodiči a zdravým pohoštěním, které připravili malí
táborníci.
Protože začíná nový školní rok, jenž bývá přerušován prázdninami, rodiče budou muset
obstarávat hlídání svých ratolestí. Jako škola jim chceme být v tomto směru oporou, a tak
jsme se dohodli s paní Chýlkovou na dalších příměstských táborech, a to v době podzimních
a snad i jarních prázdnin. Neváhejte a přihlaste své potomky.

Mgr. Pavla Rozsypalová
****************************************************************************************

Co nás čeká v tomto školním roce v naší MŠ
V MŠ Kujavy proběhly během prázdnin velké změny. Předškoláci budou mít novou moderní kuchyňku a
jídelnu, čímž se zvýší kultura stravování. Prvňáčci se budou připravovat na školu v přípravné třídě.
Všechny děti si budou moci půjčovat věci na různé činnosti v novém dětském skladě. Znáte přece heslo:
„Kdo si hraje, nezlobí!“
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Na tento školní rok jsme pro děti v MŠ připravily nový Školní vzdělávací program, podle kterého se
budeme snažit děti dostatečně zajímavými tématy, vybranými pohádkami děti naučit co nejvíce.
Obsah našeho vzdělávacího programu jsme zvolili tak, abychom v dětech prohlubovali mimo jiné také
schopnost naslouchat. Jsme si vědomi, že umění naslouchat není samozřejmostí a že je zapotřebí se mu
naučit a postupně je kultivovat, a stejně tak si uvědomujeme, že se to nestane přes noc. Velkou inspirací
pro tuto dlouhou cestu se nám stal projekt „Celé Česko čte dětem“, do něhož se chceme aktivně
zapojit. Předčítání knih dětem se stalo tedy důvodem, proč máme bloky ŠVP motivované pohádkami, ať
už klasickými či moderními. Právě pohádky a dětské příběhy napomáhají dětem nejen
k rozvoji schopnosti naslouchání, ale také k rozvoji jazyka a myšlení, paměti a obrazotvornosti,
k obohacení vědomostí, k seznámení s určitými vzorci chování – ať už kladnými či zápornými- a
v neposlední řadě k posílení jejich sebevědomí. Předčítání dětem považujeme za jeden z nosných pilířů
emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Do tohoto projektu chceme vtáhnout co nejvíce
osobností např. paní starostku, policistu, hasiče, myslivce, sportovce, spisovatele, paní pošťačku, učitelky
a děti ze ZŠ, babičky, dědečky apod., kteří budou dětem chodit číst pohádku před spaním.
Již třetím rokem bude probíhat Školička nanečisto pod vedením paní ředitelky Mgr. Pavly Rozsypalové.
Opět budeme pokračovat v doplňkové výuce AJ, pod vedením paní učitelky Ivy Chmelíčkové.
I v tomto školním roce plánujeme vyšetření výslovnosti paní logopedkou Mgr. Janou Malovanou, které
proběhne v dohodnutém termínu v naší MŠ.
Tentokrát již v měsíci září - 25.9.2015 proběhne v MŠ fotografování na Vánoční téma firmou Photodienst
z Brna. Fotografování se mohou zúčastnit v případě zájmu i maminky s dětmi na mateřské dovolené nebo
i děti ze školy se svými sourozenci ze školky.
Pro rodiče a děti budou letos opět připraveny různé společné akce, které již byly i v minulých letech
oblíbeny a setkaly se s kladným ohlasem od rodičů a dětí / Drakiáda, vyřezávání dýní, podzimní pochodnázev bude ještě upřesněn, vypouštění balónků Ježíškovi s rádiem Impuls, vystoupení u Rozsvěcení
vánočního stromečku, Maškarní ples, Velikonoční dílny, Slet čarodějnic, vystoupení na Kácení máje,
rozloučení s předškoláky na školní akademii, pasování, Branný den s myslivci, vystoupení na Dni obce s
tanečkem/.
Na děti letos čekají nejrůznější exkurze / např. do pekárny, do hasičské zbrojnice, planetária v Ostravě/ a
nebudou chybět ani divadelní představení.
Školní rok pak ukončíme výletem do Dinoparku, který bude navazovat na téma "Země dinosaurů", které
je pro děti přitažlivé.
Na rodiče se budeme těšit na třídní schůzce konané hned počátkem září 2015 a s rodiči s dětmi se rádi
setkáme na všech námi konaných akcích.
Učitelky MŠ Iveta Lužová a Veronika Kleinová.
*************************************************************************************
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SPCCH
Přišlo léto, budiž pochváleno, ale podle našeho názoru je příliš přetopeno. Vedro a sucho nás úmorně
sužuje, takže hasiče k aktivitě burcuje. Ty jejich houkačky „husí kůži“ nám po těle tvoří, „propáána“ kde
zase hoří.
Petr se na nás nazlobil, že tak dlouho naše zahrádky nezalil. Slunce to se houževnatě snaží, naše produkty
na zahradě, včetně trávy, praží. Z Marketu mám zeleninu mraženou a ze zahrádky zase předvařenou. Není
to fajn?
Naše aktivita v tomto počasí se soustřeďuje na to, abychom ta vedra ve zdraví přečkali a nových akcí
výboru se zúčastňovali.
V červnu jsme se vydali za kulturou do divadla Jiřího Myrony v Ostravě, kde byla na programu opereta
Čardášová princezna.
Příjemné odpoledne s nezapomenutelnými zážitky pro nás připravila paní Grellová v Galerii Grunt.
Výstava obrazů, keramiky, květinová výzdoba z různých materiálů, kulturní vložka školních dětí,
pohoštění i celková atmosféra v galerii byla neopakovatelná. Za to všechno, jak bylo připraveno a
zorganizováno, chceme ještě jednou veřejně paní Grellové poděkovat.
Také o cestování je zájem, proto výbor SPCCH zorganizoval zájezd po zajímavostech
Moravskoslezského kraje. Věříme, že se bude účastníkům líbit a budou spokojeni.
Na závěr přicházejí i smutné zprávy, které jsou součástí našeho života. V sobotu 18. července 2015,
v kostele sv. Michaela, se konala zádušní mše za zemřelou Annu Kellerovou, bývalou starostku obce a
členku výboru SPCCH. Nezapomínáme – vzpomínáme.
Poslední rozloučení se zesnulou Kateřinou Garecovou se konalo dne 15.8.2015 v kujavském kostele a
pochována je na místním hřbitově. Osud jí nedopřál déle s námi být, nebylo léku, aby mohla žít.
Bude-li vás zajímat dění v naší organizaci v roce 1987, opět otevírám kroniku a připomínám události této
doby.
Naše činnost v tomto roce začala březnovou výroční členskou schůzi, které se zúčastnili hosté s. Kovačík,
Ilja Rozsypal a za NF Alfons Krejčíř.
Společenský život obce promítal i do naší činnosti, ať již oslavy MDŽ, programy pořádané JZD Niva, či
akce pořádané složkami NF.
Za poznáním jsme se vydali na zájezd do Luhačovic a na Bruntálsko. Navštívili jsme zpracovnu ovčí vlny
a viděli i konečný výsledek, tj. hotovou utkanou látku.
Neméně zajímavé bylo podívat se na výrobu krnovských varhan. Ve Vrbně pod Pradědem nás pracovníci
závodu provedli výrobou a lisovnami umělých hmot.
Za tyto zajímavé poznatky děkujeme pracovníkům JZD Niva, kteří zájezd pečlivě připravili a
zorganizovali.
Putovali jsme i na Slovensko s návštěvou v Čičmanech a Prievidzi.
Na výstavu ručních prací ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo posláno několik výrobků našich členek. Jako
výstavní exponáty získaly obdiv a uznání.
V zemědělství se odpracovalo mnoho hodin při práci v řepě, sušení sena, sběru druhotných surovin, při
úklidu u pomníků a také úklidu v okolí bydliště. Předsedkyně SI Vlasta Kozelská poděkovala všem
členům za příkladnou účast ve vyhlášených akcích.
Věnujme tichou vzpomínku těm, kteří nás v tomto roce opustili. Jsou to Anna Bartková a Václav
Kopecký.
Za SPCCH zpracovala Libuše Pavlová
*************************************************************************************
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SDH Kujavy
„Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.“
Tímto citátem Oscara Wilda jsme se rozhodně neřídili a v sobotu 8.8. uspořádali již čtvrtý hasičský
maratón v podobě denní a navazující noční soutěže o celkový bank 100.000,- Kč. Rekord z předchozích
let byl suverénně překonán, v součtu 132 požárních útoků je jednoznačně nejvíce v historii! Z vítězství na
denní soutěži se radovali muži z Prchalova B, ženy z Turčianských Teplic (SK) a veteránskou kategorii si
s přehledem pohlídali matadoři ze Slatiny. Přímým přenosem internetové televize FIRE TV bylo možné
shlédnout, jak si jackpot v hodnotě 11.000,- Kč z noční soutěže odvážejí hned dva týmy – Prchalov A a
Valšovice, ženskou kategorii ovládly ženy ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Domácí borci obsadili solidní 10.
místo. Doprovodným programem pro diváky byla povedená ohňová show skupiny Manafire. Kujavská
soutěž táhne, to bylo zřejmé především na nekonečných frontách u jídla a pití. S návštěvou přesahující
800 lidí jsme opravdu nepočítali, ale jsme za ni ohromně vděčni a do příště se určitě polepšíme. Velké
díky patří všem, kteří se na této akci podíleli svou pomocí při přípravách areálu, samotnou organizací
soutěže či štědrým sponzorským darem. Bez Vás bychom to nikdy nedokázali.

Za soutěžní družstvo – Martin Mrázek
*************************************************************************************

TJ Sokol Kujavy
sezóna 2015 podzim
Rozpis IV. třída B muži
Ne
So
So
Ne
So
So
So
So
Ne

23. 8.
29. 8.
5. 9.
13. 9.
19. 9.
26. 9.
3.10.
10.10.
18.10.

Děrné - Kujavy
Mankovice - Kujavy
Kujavy - Hl. Životice
Jakubčovice - Kujavy
Kujavy - Bílov
Heřmanice - Kujavy
Kujavy - Bravinné
Kujavy - Tísek B
Olbramice - Kujavy

Žáci podzim
17:00
17:00
16:30
15: 00
16: 00
16: 00
15:30
15:00
15:00

So 5. 9.
So 12. 9.
Ne 20. 9.
So 26. 9.
So 3.10.
So 10.10.
So 17.10.
So 24.10.
Út 27.10.

Vražné - Kujavy
Kujavy - Spálov
Děrné - Kujavy
V. Albrechtice - Kujavy
Kujavy - Jakubčovice
Tísek - Kujavy
Kujavy - Jeseník
Bravantice - Kujavy
Kujavy - Jistebník

14:00
14:30
14:00
13:30
13:30
10:00
14:00
13:00
15:00
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Už jste zjistili, že družstvo žáků jsme opět do soutěže přihlásili, neboť na tréninky bude docházet dostatek
dětí. Za přihlášení jsme obdrželi pochvalu od soupeřů a okresnímu fotbalovému svazu poslali přihlášku a
závazek, že v případě odstoupení zaplatíme pokutu.
Zveme všechny, jste vítáni na všech zápasech. Občerstvení a dobrá nálada zajištěna. Určitě jste zjistili, že
obec nechala postavit v areálu houpačky a prolézačky, tak se děti mohou skvěle bavit.
Za TJ Sokol Kujavy předseda Dominik Gontkovič
***************************************************************************************

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 13000 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Nabídka pozemků k pronájmu
KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, Ostrava, 70200

Parcela
Kujavy
61 /3/ 0
164/2/0
188/3/ 0
220/2/ 0
268/2/ 0
289/5/ 0
416/0/0
431/2/0
431/1/0
431/3/0
431/4/0
431/17/0
477/3/0
617/2/0
1409/0/0
1511/0/0
1542/0/0
1753/0/0
1761/0/0

Výměra
(m2)
501
1898
770
513
9
573
200
112
1608
79
13
14
276
250
883
8307
224
362
567

Parcelní skupina

Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové

Kultura

Pouze část

ostatní plocha
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne

Bez
přístupu
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

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

Jak a proč třídit?
Systém třídění odpadů si města a obce stanovují v rámci zákona dle svých
vlastních podmínek., V rámci našeho regionu je největším
poskytovatelem služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady
společnost OZO Ostrava, která vlastní unikátní technologie umožňující
dokonalejší systém dotřídění a zpracování odpadů a která se snaží o to,
aby co největší procento komunálních odpadů bylo dále využito
materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce s občany a bez jejich
odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy správně třídit odpady, aby se jich
co nejvíce dočkalo dalšího zpracování?
Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhovaných společností
OZO plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Už před několika lety po
provedených zkouškách různých možností společnost OZO Ostrava
vyhodnotila systém sběru několika komodit do společné nádoby a jejich
další dotřídění na lince jako ekonomičtější než přidávání dalších nádob na
9

již tak ne dost prostorná stanoviště a jejich oddělený svoz. I tak by totiž v zájmu dalšího zpracování musely
jednotlivé komodity projít dotřiďovací linkou. Odpad svezený z barevných kontejnerů není možno
poskytnout přímo zpracovatelům, vždy je nutno ho minimálně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady
svezené ze žlutých kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je možno využít materiálově -, PET
lahve a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové kartony a plechovky (zvlášť hliníkové a
železné) – všechny tyto obaly pak čistě vytříděné skončí jako nové výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména
silonová vlákna, z tvrdých plastů lisované desky či dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových kartonů se
získá kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším
spalitelným odpadům a OZO z nich vyrábí palivo pro cementárny – méně kvalitní plasty jsou tedy využity
energeticky.
K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery.
Dalším způsobem, jak se vytříděného papíru může občan zbavit, je odvézt
ho do výkupny papíru a stržit za něj nějakou tu korunu. Může si tedy
vybrat, který ze dvou systémů sběru papíru mu více vyhovuje a aby do
modrých kontejnerů nebo do výkupen papíru odkládal takový papírový
odpad, který je dále zpracovatelný. Tedy noviny, časopisy, letáky a
brožury, papírové krabice všeho druhu (samozřejmě rozložené, aby
v kontejneru nezabíraly zbytečně místo), kancelářský papír… Výčet
vhodných předmětů z papíru by mohl pokračovat donekonečna. Nepatří
sem ale žádný z výše uvedených papírových odpadů, pokud je mokrý,
umaštěný či jinak znečištěný. Na dotřiďovací linku se samozřejmě dostane
i tříděný papír z modrých kontejnerů i výkupen. Tam je dále rozdělen
podle jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování do papíren.
K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá
dohromady sklo bílé i barevné, protože o
dotřídění podle požadavků zpracovatelů
se postará na své dotřiďovací lince. Do
kontejnerů patří lahve, sklenice pokud
možno bez víček (etikety nevadí) a také střepy tabulového skla. Rozhodně
sem nepatří porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo s příměsemi
(automobilové, drátěné…). Sklo je výborný materiál pro opakované
zpracování na nové skleněné obaly, při němž se nijak nemění jeho
vlastnosti.
Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co se nehodí do barevných kontejnerů
na tříděný odpad, můžeme vyhodit do těch obyčejných, které stojí před
každým domem. Neplatí to ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic
nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty, které obsahují látky
ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž musí zacházet s největší
opatrností a likvidovat je ve speciálních zařízeních, která si se škodlivinami
umějí poradit. Do běžných popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří
ani odpad objemný (logicky – nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A
zbytky stavebních odpadů či rostlinného materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech je sbírají sběrné
dvory, menší obce mají pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní svoz. Pro sběr elektrospotřebičů už dnes
existuje hustá síť míst zpětného odběru.
Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný komunální neboli zbytkový odpad, se nejčastěji likviduje na
skládkách, zvláště tam, kde není v dosahu zařízení pro energetické využívání odpadu – lidově řečeno
spalovna. Spoustu energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. Proto je
dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu do běžné popelnice zamyslet, zda nepatří do některého
z barevných kontejnerů nebo do sběren – jedině tak totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky
využit.
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