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Vážení spoluobčané,
před rokem a půl jste nám dali svou důvěru
a my se stali zastupiteli obce Kujavy.
Jelikož si plně uvědomujeme, že
zastupujeme všechny občany a jsme za
chod obce zodpovědni, museli jsme udělat
rozhodnutí, které bylo pro všechny
obrovským překvapením. Na minulém
zasedání zastupitelstva jsme na návrh
školské rady jednohlasně odvolali ředitelku
ZŠ a MŠ Kujavy Mgr. Kamilu Demlovou.
Toto rozhodnutí jsme dlouho zvažovali a
konzultovali s ČŠI a krajským úřadem.
V posledním roce jsme zaznamenali
zvyšující se počet dětí, které z naší školky a
školy odešly nebo odejdou. Také špatná
pověst a dusná atmosféra v naší organizaci
nevrhala na naši obec dobré světlo. Nebyla
dostatečně zajištěna bezpečnost dětí a chod
organizace (i když z Vašeho pohledu se vše
zdálo být v pořádku), komunikace se
školskou radou a zřizovatelem byla na bodu
mrazu, rodičům byly podávány zkreslené
informace, do školky byly přijímány děti
z jiných vesnic a naše děti místo v naší
organizaci nemají.

Než nás všichni odsoudíte, uvědomte si, že
jsme to dělali pro Vás a hlavně pro děti, ve
kterých je naše budoucnost. Děláme vše,
abychom školu udrželi a školu můžeme
udržet, pouze za předpokladu správného
fungování.
Nyní zajišťuje chod organizace Mgr. Bc.
Lucie Kozelská, která byla zástupkyní ještě
před odvoláním. Ze dne na den musela
převzít vedení organizace a situaci neměla
vůbec jednoduchou. Nenadálou situaci
zvládla a tak bych ji ráda poděkovala,
protože nám svou samostatností a ochotou
velmi pomohla.
Do 3.6.2013 mohou uchazeči na místo
ředitele podávat své přihlášky, v měsíci
červnu by měla konkurzní komise vybrat
nového ředitele a ten by měl nastoupit od
1.8.2013.
Více není co dodat. Snad nás pochopíte a
budete nám držet pěsti při výběru nového
ředitele, který jak doufáme, dá organizaci
nový směr a pomůže nám školu udržet.
Petra Vojkůvková
starostka obce
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USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.04.2013 v obecním sále v Kujavách

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi a
program jednání.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
6.6.2012 na Změnu č.1 Územního plánu
Kujavy.
3. Přijetí daru dle darovací smlouvy
uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR a Obcí Kujavy na část stavebního
objektu“SO 6181 Přeložka polní cesty
v km 124,570“
4. Vyřazení majetku v hodnotě 3 550,- Kč.
5. Záměr pronájmu pozemku p.č. 790,577
a 1239.
6. Záměr pronájmu části pozemku p.č.
480/1
7. Záměr pronájmu části pozemků p.č.
505/2 a 506.
8. Zásady vztahů k příspěvkové organizace
obce Kujavy
9. III.úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové
opatření č.3
Navýšení příjmů o 18 600,- Kč na
celkovou částku 9 027 320,- Kč
Navýšení výdajů o 3 302 900,- Kč na
celkovou částku 12 372 570,- Kč
Navýšení financování o 3 284 300 na
celkovou částku 3 345 250,- Kč
10. Navýšení příspěvku na provoz
Základní školy a Mateřské školy Kujavy,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
o 24 200,- Kč na celkovou částku
534 200,- Kč.
11. Poskytnutí dotace TJ Sokol Kujavy ve
výši 9 000,- Kč na úhradu nedoplatku
elektrické energie a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
12. Záměr výměny oken a dveří a opravy
schodiště v budově základní školy a
obecního
úřadu,
opravy
místních
komunikací,
zpracování
pasportu
veřejného osvětlení.
13. Odvolání ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace Mgr. Kamily
Demlové s účinností 12.4.2013 z důvodu:
na návrh školské rady § 166 odst. 5

písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., v platném
znění.
14. Schvaluje vyhlášení konkursu na
obsazení pracovního místa ředitele
Základní školy a Mateřské školy Kujavy,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
s předpokládaným nástupem od 1.8.2013.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Uzavření smlouvy s Úřadem práce Nový
Jičín na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací.
2. Uzavření smlouvy se zdravotnickým
zařízením Ordinace praktického lékaře
MUDr. Petra Millera, Fulnek na poskytnutí
pracovnělékařské péče pro zaměstnance.
3. Uzavření smlouvy na připojení
k internetu v obecní knihovně s firmou
Telefonica Czech Republic, a.s.
4. Protokol kontrolního výboru ze dne
13.3.2013
5. Znění protokolu č. PVK/2013/1/Kuj o
provedení následné veřejnoprávní kontrole
za rok 2011 a 2012 u příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola Kujavy.
6. Protokoly ČIŽP o kontrolním zjištění ve
věci kácení dřevin a příkaz o uložení
pokuty.
7. Usnesení Okresního soudu Nový Jičín
ve věci soudního sporu Ladislava a Víta
Ziburových s Obcí Kujavy. Bere na
vědomí úhradu veškerých nákladů
uvedených v usnesení.
8. Zprávu o stavu na úseku veřejného
pořádku za rok 2012
9. II. úpravu rozpočtu 2013, rozpočtové
opatření č.2
Navýšení příjmů o 7 600,- Kč na
celkovou výši 9 008 720,- Kč
Navýšení výdajů o 88 750,- Kč na
celkovou výši 9 069 670,- Kč
Navýšení financování o 81 150,- Kč na
celkovou výši 60 950,- Kč
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III.Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Paní ředitelce Základní školy a Mateřské
školy Kujavy tyto nápravné opatření:
a.) Při čerpání rezervního fondu vždy
uvádět na jaké konkrétní účel je fond
použit a tento
používat výhradně
k účelům stanoveným v §30, odst.2)
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
b.) Upravit směrnici o účetnictví
v závislosti na struktuře účetní jednotky.
Upravit podpisové vzory tak, aby při
výdeji z pokladny, na fakturách a při platbě

z běžného účtu byly vždy 2 podpisy
odpovědných osob.
c.) Při výdeji a příjmu pokladní hotovosti
vystavovat výdajové a příjmové pokladní
doklady vždy na konkrétní osobu, které
byla pokladní hotovost vydána, nebo která
pokladní hotovost vložila do pokladny.

IV.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostku organizačním zajištění celého
konkurzního řízení.

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

KUJAVY - ZABEZPEČENÍ SESUVU U Č.P. 111
Obec Kujavy získala ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast
podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení dotaci na sanaci sesuvu místní komunikace u
č. p. 111.
Výše dotace činí 3 205 314,30 Kč z Fondu soudržnosti a 188 547,90 Kč ze SFŽP.
***************************************************************************

Jak si zajistit řádné dodávání zásilek
Vážení zákazníci,
zájmem České pošty je dodávat poštovní zásilky včas. Abychom mohli
společně dosáhnout tohoto cíle, je zapotřebí označit domovní schránky
jménem dle Poštovních podmínek pro základní poštovní služby článek
24. Poštovní doručovatelky nejsou zdejší a mnohé z Vás neznají a
může se stát, že Vám písemnost nebude doručena nebo vhozena jinam.
V souvislosti se žádostí České pošty Vám připomínám zákonnou
povinnost vlastníků budovy (§ 32 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů) označit ji číslem popisným. Označit své domy by měli občané i ve svém zájmu –
v případě, že budou potřebovat jakoukoliv pomoc záchranných složek, urychlí tím příjezd
na místo (např. záchranná služba, hasiči aj.). Proto Vás všechny žádám o překontrolování
stavu u Vašich domů a kde čp. nejsou vůbec nebo nejsou dostatečně výrazná, tento stav co
nejdříve napravit. Nesplněním této povinnosti se vlastník dopouští přestupku dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, za který může obec uložit pokutu až do výše
10.000,- Kč.
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Základní škola a Mate
Mateřská
ate ská škola informuje
Vážení rodiče,
myslím, že je na místě informovat Vás tímto prostřednictvím o personální změně, ke které v naší
škole došlo, ačkoliv mnozí to už jistě zaregistrovali. Na podnět školské rady byla Mgr. Kamila Demlová
odvolána z pozice ředitelky, pověřenou zastupováním do doby, než bude vybrán ředitel nový, jsem byla
já. K důvodům odvolání se vyjadřovat nemohu. K čemu se ale vyjádřit mohu je to, že škola i školka
funguje nyní bez problémů dále, což je také obrovskou zásluhou učitelek. Ze své pozice říkám, že
k žádným razantním změnám nedošlo a my úspěšně vstupujeme do posledního měsíce tohoto školního
roku.
Během března jste měli možnost vyjádřit Vaši spokojenost či
nespokojenost s fungováním naší organizace. Zde jsou ve zkratce
výsledky:
• Z 53 rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo 30. Je třeba mít
tento fakt na vědomí a nevztahovat názor několika jednotlivců na
celý vzorek. Nicméně každý názor je pro nás důležitý a je třeba
se jím zabývat.
• Počet dotazníků vyplněných rodiči ZŠ a MŠ se víceméně
shodoval.
• 14 tázaných se domnívá, že existence školy je v obci tradiční, to
znamená, že škola zde vždy byla a chtějí, aby tomu tak bylo i
nadále. 12 tázaných ji bere jako nutnost – kam jinam by děti
bydlící v obci měly chodit? Pro 4 rodiče je nejistá, neboť mnoho
dětí již dojíždí jinam.
Z mého pohledu se jedná o kombinaci všech nabízených. Obzvláště na
vesnici je funkce školy jiná než ve městě. Není to jen sníženým počtem žáků v ročnících či spojenými
hodinami. Jde zejména o to, že v „malé“ skupině se nic neschová. Celá škola je pod neustálým
drobnohledem veřejnosti, a proto by jí měla být co nejvíce otevřená. Ať už je to spolupráce s místními
spolky či zřizovatelem.
• Co se týče informovanosti, 25 tázaných je spokojeno, 5 nikoliv.
• Kvalita výchovné a vzdělávací práce učitelek je ve 25 případech hodnocena kladně, ve 4
případech záporně.
• Spokojenost s výukou jednotlivých předmětů – nejlépe hodnocen český jazyk, s připomínkami
anglický jazyk (v 1. a 2. ročníku nejsou používány učebnice, rodiče neví, co s dětmi procvičovat),
matematika (málo domácích úkolů, nespokojenost s učebnicemi), prvouka (málo zápisu).
• Přístup k dětem ve 25 případech vyhovující, 5 rodičů má výhrady (učitelé moc kamarádští)
• množství akcí – ve 28 případech dostačující, ve dvou případech ne
• výzdoba a interiér ve 23 případech vyhovující, 7 rodičům nevyhovuje (staré koberce, stará linolea,
okna, vybavení tříd, malé prostory…)
• 15 rodičů uvažuje o pokračování v docházce ve zdejší škole, 4 nikoliv – 9 rodičů uvažovalo o
přestupu dítěte jinam, 14 ne …
Poslední zmíněný bod je třeba nebrat na lehkou váhu. Odliv dětí znamená nejistotu dalšího fungování
školy. Jinak řečeno – nebudou děti, nebudou finance, což se s největší pravděpodobností odrazí na kvalitě
výuky. Jak ale vyplývá z první otázky, veřejnost v obci vnímá školu jako tradici a nezbytnost. Škola by se
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tedy měla v prvé řadě nějakým způsobem vyprofilovat, stát se pro veřejnost více zajímavou, otevřít se jí,
ale na druhou stranu si také zachovat svou svébytnost.
• zlepšit by se mohlo: respektování počátku a konce školní hodiny (zavedeno pravidelné zvonění),
větší trestání neukázněnosti, nadávek, agresivity (na tomto se soustavně pracuje, důležitá je
spolupráce s rodiči), více akcí pro všechny děti, spolupráce ZŠ a MŠ, být informováni o výsledcích
žáků na vyšším stupni – zda a jak zvládají učivo (náměty do budoucna)
To je tedy ve zkratce shrnutí celého dotazníku. Pro nás, jako pro školu, z něj vyplývá, že je třeba
zaměřit se více na spolupráci, a to jak mezi školou mateřskou a základní, tak mezi celou organizací a
širokou veřejností. Co se týče přístupu k dětem, je otázkou, nakolik jsme schopni jej změnit. To, že
k žákům přistupujeme tak, jak přistupujeme, je dáno právě specifikem naší školy. Neznamená to však, že
by děti nebyly vedeny k zodpovědnosti, vzájemné úctě a kázni. Všichni pedagogové jsou si vědomi
nárůstu agresivního chování, užívání vulgarismů a nekázně, a to nejen v naší škole, ale na prvním stupni
obecně. Společnými silami se snažíme tyto nežádoucí projevy chování vymýtit a doufáme, že ve
spolupráci s rodiči se nám je podaří minimalizovat a udělat z naší školy místo, kde se všichni budeme cítit
dobře.
Mgr. Bc. Lucie Kozelská
************************************************************************************

Školská rada
Rádi bychom Vás seznámili se „školskou radou“ a její funkcí, protože většina z vás ji bere jako bývalé
SRPŠ.
V naší obci je ŠR zřízená zřizovatelem od roku 2002. Skládá se ze dvou pedagogických pracovníků
(Mgr.Rozsypalová, Mgr.Bc. Kozelská – nyní již Mgr.Krásová), dvou zástupců zřizovatele (M.Berková,
M.Gebauerová) a dvou zástupců rodičů (M.Jochman, K.Blahetová).
ŠR dlouho fungovala jako formální orgán, proto jsme za tím udělali tlustou čáru, a začali jsme plnit úkoly
dané školským zákonem.
Úkolem ŠR je vyjadřování se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování, schvalování výroční zprávy, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků. Projednává
inspekční zprávy, podněty podané zřizovatelem, rodiči, školou a opačně. Zabývá se získanými
informacemi o škole, zejména dokumentací školy a mateřské školy, která zde spadá taktéž, je to jedna
příspěvková organizace.
Školská rada má velké pravomoce na kontrolu správy školy, a proto bychom uvítali vaše podněty a
připomínky týkající se základní školy i mateřské školy.
*************************************************************************************

TJ SOKOL KUJAVY
Tabulka
Okresní soutěž skupina : C muži
1. Pustějov
14 11 2 1 49:18 35 (14)
2. Odry 'B'
13 10 1 2 51:19 31 (7)
3. Hladké Životice 14 9 3 2 37:24 30 (9)
4. Bravinné
14 7 2 4 38:29 23 (5)
5. Kujavy
14 6 1 7 35:36 19 (-2)
6. Děrné
14 5 3 6 27:34 18 (-6)
7. Heřmanice
14 3 5 6 17:33 14 (-7)
8. Vražné
14 3 1 10 17:33 10 (-8)
9. Bernartice
13 3 1 9 22:39 10 (-5)
10. Mankovice
13 1 1 11 18:46 4 (-17)
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Fotbalisté Kujav začali jarní soutěž bez prohry až do derby v Hl.Životicích kde prohráli 2:1. V Bravinném
po vedení dva nula, nakonec odjeli s jedním bodem za remízu 2:2, doma jsme porazily Mankovice 6:1,
Heřmanice 3:1 a Pustějov 3:1.
Počasí nebylo až do soboty 18.května dobré a tak se to projevuje i na účastí diváků.
Věříme že na další zápasy už přijde více diváků a bylo to vidět v Hl. Životicích, kde jenom z Kujav
přijelo 40 diváků.
Doma budeme hrát 15.6. v 17 hodin s Děrným.
Okresní soutěž sk. "C" - starší přípravka
Suchdol
Jeseník n.O.
Kujavy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kujavy
Kujavy
Tísek

0:25
7:0
nehráno

Tabulka OS C sp
Bílovec B
8 8 0 0 121:4
Jeseník n.O.
8 7 0 1 82:9
Kujavy
8 4 0 4 64:28
8 4 0 4 53:37
Pustějov
Bartošovice
8 4 0 4 49:51
Tísek
8 2 0 6 22:74
Suchdol n.O. 10 0 0 10 17:205

24 (12)
21 (9)
12 (0)
12 (0)
12 (0)
6 (-6)
0 (-15)

Za Sokol Kujavy předseda Dominik Gontkovič
*************************************************************************************

MS NIVA KUJAVY
Poděkování všem zúčastněným, kterým není lhostejné okolí
Kujav, při akci konané naším mysliveckým sdružením ve
spolupráci s Obcí Kujavy a podporou SDH Kujavy na úklid
„hluboké cesty a alkoholky“.
Zvláštní poděkování za zapůjčení traktoru p. Šichorovi a firmě
Genoservis Kujavy.
O to smutnější je, že se už našel někdo, kdo po měsíci konané
akce stihl na stejné místo vyhodit pneumatiky. Ale nebuďme
lhostejní a nebojme se, když někoho takového uvidíme, nahlásit nebo ho zkusit napomenout, že se to
nedělá.
Jednatel MS NIVA KUJAVY
Matušik Radek
*************************************************************************************
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SDH Kujavy
SDH Kujavy
Sbor dobrovolných hasičů si Vás tímto dovoluje pozvat na tradiční Kácení máje s oslavou Dne dětí, které
se koná v sobotu 1.6. od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice. V průběhu akce proběhne vyhlášení výsledků
PO očima dětí. Nebudou chybět hry pro nejmenší včetně skákací trampolíny. Těšit se také můžete na
grilované makrely a další pochoutky. Vrcholem večera bude kácení máje s následnou večerní zábavou.
Těšíme se na Vás!
Soutěžní družstvo mužů se i v letošním roce stihlo prezentovat na několika soutěžích. Jediným úspěchem
stále zůstává 3. místo z okrskového kola ve Vlkovicích. Za nevalnými výsledky jistě stojí také malá
podpora našich skalních fanoušků. Právě proto si dovolujeme přiložit kalendář soutěží pro letošní rok a
věříme, že stejně jako v loňském roce nás budete svou hojnou účasti podporovat nejen svými hlasivkami.
p.č. datum čas
místo
p.č. datum čas
místo
1
4.5. 13:00 Bílovec
29
3.8. 14:00 Tísek
2 11.5. 9:00 Okrsková soutěž Fulnek
30
4.8. 14:00 Jičina
3 11.5. 13:00 Závišice
31 10.8. 15:00 Kujavy
4 10.5. 21:00 Bravinné
32 10.8. 21:00 Kujavy - Velká Cena
5 18.5. 21:00 Tísek
33 11.8. 13:00 Palačov
6 24.5. 21:30 Odry
34 11.8.
Luboměř
7 26.5.
Olbramice
35 16.8. 21:30 Výškovice
8
1.6. 21:30 Mošnov
36 17.8. 10:00 Mankovice
9
7.6. 21:30 Petřvald
37 17.8. 13:30 Bravinné
10
8.6. 13:30 Jakubčovice
38 17.8.
Pustějov
11
9.6. 13:30 Fulnek - zrušena
39 24.8. 13:30 Tošovice
12 15.6. 13:30 Libhošť
40 25.8. 11:00 Prchalov
13 16.6. 10:00 Výškovice
41 30.8. 21:30 Bítov
14 16.6. 13:30 Bernartice nad Odrou
42 31.8. 12:00 Mošnov
15 22.6. 13:30 Janovice
43 31.8. 13:00 Jerlochovice
16 29.6. 14:00 Mniší
44
7.9.
Hukovice
17 29.6. 13:30 Vlčnov
45
8.9.
Hájov
18
5.7. 13:30 Lukavec
46
8.9. 13:00 Kopřivnice
19
6.7. 13:00 Vlkovice
47 14.9. 11:00 Jistebník
20
7.7. 10:00 Trojanovice
48 14.9. 13:30 Odry
21 12.7. 21:30 Stachovice
49 21.9. 10:00 Spálov
22 13.7. 14:00 Jílovec
50 21.9.
Lubina II.
23 20.7. 10:00 Velké Albrechtice
51 28.9. 9:00 Slatina
24 20.7. 15:00 Veřovice
52 28.9. 12:00 Studénka město
25 21.7. 13:00 Hůrka
53 8.12. 9:30 Lukavec
26 27.7. 14:00 Studénka – nádraží
27 27.7. 15:00 Véska
Novojičínská liga
28
3.8.
Petřvaldík
Pohárové soutěže okrsku Fulnek
Za SDH Kujavy – Martin Mrázek
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*************************************************************************************

Den obce Kujavy
Myslivecké sdružení Niva Kujavy Vás srdečně zve na Den obce Kujavy, který se bude konat v sobotu
29.6.2013 od 14 hod. na hřišti TJ. V letošním roce je to 720 let od první písemné zmínky o naší obci a tak
Vás seznámíme s historií.
Program:
14:00 – 14:15 Zahájení
14:20 – 14:50 Vystoupení dětí MŠ a ZŠ + vyhodnocení výtvarné
soutěže
15:30 – 15:50 Vystoupení sokolníků
16:10 – 16:30 Kouzelník pro děti
16:45 – 17:10 Ukázky myslivecké kynologie
17:15 – 17:45 Ukázky agility (sport se psy, závod podobný koňskému
parkuru)
18:00 – 22:00 Diskotéka
-

Vystoupení sokolníků + myslivecká kynologie budou doprovázet myslivečtí trubači
K tanci a poslechu hraje Rozmarýnka
Pro děti trampolína
Soutěže ve střelbě vzduchovkou pro děti i dospělé
Myslivecká kuchyně
Kolo štěstí
Stánek první pomoci Polikliniky Ostrava – dopravní zdravotnictví člen skupiny AGEL (měření
tlaku, cukru, kontrola zdravotního stavu)

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

Velkoobjemové kontejnery
I letos budeme opakovat stejný typ svozu, tak jako na podzim loňského roku. Velkoobjemové kontejnery
budou umístěny na jednom místě, a to u moštárny, pouze na jedno dopoledne. Toto opatření jsme
v loňském roce zavedli podle vzoru jiných obcí. Velkoobjemové kontejnery byly zaplněny odpadem
z jiných obcí a na naše občany se mnohdy nedostalo a přitom tyto kontejnery platíme z peněz Vás –
občanů.
Velkoobjemové kontejnery budou u moštárny přistaveny v tyto termíny:

v sobotu 1.6.2013 od 7 – 11 hod.
v sobotu 9.11.2013 od 7 – 11 hod.
*************************************************************************************

A nastává čas prázdnin …
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas
využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla jak se mají
chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
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- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě,
kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení
šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často
dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace
nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor
nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své
děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy
neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových
tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte
zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při
odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla,
žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času,
není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme
alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
*************************************************************************************
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Family EXTRA- Komplexní rizikové pojištění Generali Pojišťovny, a.s.
Family EXTRA představuje komplexní rizikovou životní ochranu pro jednotlivce, stejně jako pro celou
rodinu. Umožňuje přesně přizpůsobit rozsah krytí aktuálním potřebám vašich nejbližších v průběhu
časově neomezené smlouvy.

Koho je možné pojistit?
Pojištění Family EXTRA je možné sjednat až pro 5 osob ve věku 0 – 65 let.

Pojištění může krýt následující rizika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smrt s konstantní pojistnou částkou,
smrt s klesající pojistnou částkou,
plná invalidita (III. stupeň) s konstantní pojistnou částkou,
invalidita II. a III. stupeň s konstantní pojistnou částkou,
závažná onemocnění s kontatní pojistnou částkou,
onkologická onemocnění s konstnatní pojistnou částkou,
smrt úrazem,
smrt úrazem následky autonehody,
trvalé následky úrazu,
trvalé následky úrazu následkem autonehody,
plná invalidita úrazem,
denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu,
denní odškodné za vyjmenované úrazy,
odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami,
denní dávka při pobytu v nemocnici,
denní dávka při pracovní neschopnosti,
medicínská asistence.

Family EXTRA přináší následující výhody:
•

Pojištění závažných onemocnění jakými jsou:
• dětský diabetes mellitus,
• pojištění pro případ invalidity druhého stupně nebo
• pojištění onkologických onemocnění pohlavních orgánů.
Family Extra myslí i na prevenci onkologických onemocnění a proto produkt zahrnuje také
úhradu nákladů na tuto preventivní péči.
Family EXTRA vám zajistí finanční prostředky nejen na zajištění rekonvalescence či nemocniční
péče, ale například i na přestavbu bytu na bezbariérový.
Pojištění až pro 5 osob v rámci jedné smlouvy.
Sleva až 30 % z pojistné smlouvy za počet pojištěných osob.
Možnost průběžných změn pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného
Ing. Ladislav Dobrovolský
777 241 250
ladislav_dobrovolsky@generali.cz

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