Zpravodaj obce

Kujavy

Vážení občané,
pomalu se nám začíná uklidňovat situace kolem
pandemie koronaviru COVID-19 a většina přijatých
mimořádných opatření také skončila. Přitom ze
začátku by nás ani nenapadlo, že nás tato pandemie
zasáhne, a to ani tehdy, když se v ČR objevily
1.3.2020 první případy.
Bohužel události nabraly rychlý spád, počty se
zvyšovaly a tak vláda uzavřela od 11.3.2020 všechny
školy. Od následujícího dne 12.3.2020 vyhlásila
nouzový stav, který přinesl řadu opatření, jejichž
cílem bylo zabránění šíření koronaviru. Jedním
z těchto opatření bylo i uzavření knihoven od
16.3.2020. Od stejného data byla z důvodu pandemie,
ale také malého zájmu rodičů uzavřena mateřská
škola. Pandemie se začala dotýkat také našeho života.
S velmi dobrým nápadem přišli členové SDH
Kujavy, kteří začali od 17.3. v kulturním domě
s šitím roušek. Zajistili materiál na výrobu roušek a
vrhli se do práce. Bohužel šicích strojů a šikovných
rukou bylo málo a tak se k členům SDH přidali i další
občané, kteří ačkoli nebyli členy, tak se přidali.
Později se ukázalo, že to byl opravdu dobrý nápad,
jelikož od 19.3.2020 schválila vláda povinnost nosit
roušky nebo jinou ochranu obličeje. Proto bych
chtěla poděkovat členům SDH Kujavy a všem
ostatním, kteří se na výrobě a distribuci roušek
podíleli.
Na základě vývoje pandemie jsme na základě dalších
opatření uzavřeli od 24.3.2020 pro veřejnost obecní
úřad, který jsme mohli otevřít až od 20.4.2020.
Z důvodu zajištění akceschopnosti úřadu v případě
karantény jsem musela přejít částečně na home
office. Zrušili jsme námi plánované akce – operetku i
Den obce. Pokud se situace uklidní, bude se operetka
konat na podzim letošního roku a Den obce je
v letošním roce zcela zrušen. Pro občany jsme
zajistili dezinfekci, která jim byla roznesena
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pracovníky až domů, dezinfikovali veřejné odpadové
nádoby, dětské hřiště, zastávky apod. Seniorům jsme
nabídli pomoc s nákupy, ačkoli oni této možnosti
nevyužili. Obecně závaznými vyhláškami jsem
posunuli splatnost místních poplatků za odpad i psa
do 31.8.2020. Zbytek práce byla na Vás na občanech.
Chtěla bych Vám poděkovat za dodržování
stanovených opatření. Patří Vám velké díky za to, že
se u nás koronavir nerozšířil.
Ačkoli se zdá, že koronavir mizí, nesmíme to
podcenit a musíme být obezřetní, protože
epidemiologové i další odborníci tvrdí, že přijde další
vlna. Proto Vás žádám, abyste dodržovali doporučená
opatření a byli zodpovědní ke svému okolí. V případě
návštěvy úřadu dodržujte pokyny a platby za odpad a
psa zasílejte bezhotovostně na účet obce. Variabilní
symboly Vám na vyžádání poskytneme. Obecní úřad
je otevřen v úředních hodinách platných před
vyhlášením nouzového stavu, a to pondělí a středa od
8 do 12 hodina a od 13 do 17 hodin. Sledujte naše
webové stránky, nebo aplikaci Česká obec, jelikož
z důvodu koronaviru se hroutí i naše plány
dovolených a bohužel nevím jejich termíny.
Informovat Vás budeme samozřejmě i rozhlasem.
Na závěr bych Vám chtěla popřát klidné a slunečné
léto, báječnou dovolenou, dětem krásné prázdniny, a
nesmím zapomenout na zdraví, které je v současné
době potřeba. Snad nebudeme pořád z médií slýchat,
kolik je nakažených, kolik zemřelo, co se udělalo, co
se neudělalo a jestli to bylo dobře nebo špatně.
Zkrátka to byla situace, která tady ještě nebyla a
každý se učí. I my.
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Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2020 – 5/2020
Na začátku března byla podána žádost o příspěvek na VPP pracovníky. Žádost byla schválena a od 1.4.2020
nastoupily 2 nové pracovnice, ale zatím pouze na půl roku.
V souvislosti s novou výstavbou nám byl nabídnut převod komunikace v této zóně do majetku obce. Obrátili
jsme se na ministerstvo vnitra, aby nám metodicky pomohli, abychom to měli správně. Původně se mělo jednat
o účelovou komunikaci, která ovšem na základě připomínek správních úřadů byla předělána na místní
komunikaci. Celá věc není stále dořešena, jelikož se veškerá jednání z důvodu koronaviru protáhla.
Z důvodu špatného stavu dopravních značek podél místních komunikací jsme se rozhodli, že budou vyměněny.
Požádali jsme Správu silnic o vydání stanoviska a nyní bude žádost zaslána na silniční správní úřad do Bílovce.
Poté budou značky vyměněny.
Oba měsíce (březen i duben) byly zaplněny přijímáním různých mimořádných opatření a metodik, kterými jsme
se měli řídit. Jejich počet neustále rostl a rostla také zmatečnost v jednotlivých opatřeních. Proto jsme je přestali
zveřejňovat a zveřejňovali jsme pouze ty, které se dotýkaly našich občanů přímo. Např. omezení úředních hodin
na finančních úřadech a způsob jejich provozu, uzavření místní pošty od 15.4.2020 do 5.5.2020.
Ačkoli úřady fungovaly v omezených režimech, přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 pracovníky
krajského úřadu proběhlo, pouze se změnila forma. Požadované dokumenty jim byly zaslány elektronicky a na
základě těchto dokumentů kontrolu vzdáleně provedli. Závěr přezkoumání byl bez zjištěných chyb a nedostatků.
Koncem dubna bylo svoláno řádné zasedání zastupitelstva, na jehož programu byla úprava rozpočtu z důvodu
přijetí dotace na VPP nebo navýšení finančních prostředků na krizová opatření, dále změna střednědobého
výhledu obce na roky 2021 – 2024, navýšení závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ, aniž by se změnila výše
příspěvku z rozpočtu obce, poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu starého kotle, změny obecně
závazných vyhlášek týkajících se místního poplatku za odpad a psa, kterými byly prodlouženy termíny
splatnosti těchto poplatků až do 31.8.2020. Z důvodu nutnosti zpracovat zprávu o uplatňování územního plánu
Kujavy muselo zastupitelstvo pověřit některého zastupitele k projednávání této zprávy. Návrh zprávy je
zveřejněn do 16.6.2020 na elektronické úřední desce obce nebo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Dále
byl zveřejněn záměr prodeje části pozemku p.č. 193, zamítnut příspěvek na provoz Linky bezpečí, stanoveny
podmínky pro případné převzetí komunikace nové výstavby a vrácení dotace, která byla určena na pořádání
akce Zlatá srnčí trofej. Celé anonymizované znění výpisu z usnesení je zveřejněno na webu obce.
Obdrželi jsme také anonym na stížnost parkování vozidel před rodinným domem č.p. 132. Stížnost sice byla
vhozena do schránky obecního úřadu, ovšem nespadala do jeho působnosti. Stížnost byla předána úřadům, do
jejichž působnosti stížnost spadá. Upozorňuji občany, že pokud chtějí podávat anonymní stížnosti, aby zvážili,
komu stížnost předávají. Některé úřady anonymy neřeší. Navíc stěžovatelé o vyřízení stížnosti nebudou
vyrozuměni. Pokud někdo chce podat stížnost a nechce, aby někdo věděl, že to podal on, má právo na
anonymizaci svých údajů. Tzn. že ten kdo stížnost řeší, nebude nikde uvádět jeho jméno.
V červnu nás čeká další zastupitelstvo, na kterém se bude schvalovat závěrečný účet obce za rok 2019 a účetní
závěrka obce. Závěrečný účet obce bude zveřejněn před projednáváním na úřední desce. Také by mělo být
konečně nalajnováno tenisové hřiště, které se neustále odkládá. Firma slíbila, že to v červnu letošního roku
bude. Projekty na hřiště, moštárnu, demolici mostu stále nejsou dokončeny opět z důvodu koronaviru. Snad se
celá situace uklidní a vše bude fungovat, jak má.
Zpracovala Petra Vojkůvková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Základní škola
Poděkování
Vážené kolegyně, vážení rodiče, milé děti, paní starostko, dovolte mi, abych Vám touto cestou
poděkovala za zvládnutí těžké situace, které jsme museli společně čelit. Velmi si cením toho, jak
jsme společně celou situaci zvládli.
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Dětem bych chtěla poděkovat za svědomitou práci, za plnění úkolů a za docházku na online výuku.
Rodičům děkuji za trpělivost, kterou se svými dětmi měli, za pomoc při práci do školy, za výbornou
komunikaci. Velké díky patří učitelkám naší školy a školky, které připravovaly výuku na dálku. Paní
starostce děkuji za podporu a pomoc.
Nyní čeká děti ze školky a žáky ze školy posledních pár týdnů ve školce a ve škole. Na tyto týdny se
všichni těšíme - učitelé se těší na své žáky, rodiče si zaslouženě odpočinou, děti se těší na kamarády.
Přeji Vám všem mnoho zdraví a věřím, že doba koronavirová nepřinesla jen starosti, ale dala nám také
možnost se na chvíli pozastavit a uvědomit si, že život není jen o práci, stresu, nakupování, ale že je
především o rodině a vztazích mezi lidmi.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, ředitelka
Naše škola v době koronavirové
Dne 13. 3. 2020 došlo z důvodu nařízení vlády k plošnému uzavření základních škol. Pro všechny to
byla nečekaná zpráva. Vzhledem k situaci byly zrušeny mnohé plánované akce. Převážně se jednalo o
Dětský maškarní ples, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, Noc s Andersenem, Čarodějnice, Cesta do
pohádkového lesa a další.
Z důvodu uzavření školy bylo potřeba zajistit vhodnou formu distančního vzdělávání. V naší škole
jsme zvolili několik typů dálkového vzdělávání. Rodiče a jejich děti měly možnost zvolit si tu formu,
která je pro ně nejvhodnější. Pravidelně jsme se setkávali při online výuce a individuálně
prostřednictvím různých mobilních aplikací. Žáci dostávali pravidelně úkoly.
Po 2 měsících můžeme z dat anonymních dotazníků říci, že většina rodičů byla s danými formami
výuky a s přístupem školy k nastalé situaci spokojena.
V současné chvíli se připravujeme na znovuotevření školy, které se uskuteční 25. 5. 2020. Online
výuka pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude stále probíhat.
Nastupující žáci budou ve škole tvořit jednu skupinu. V rámci této skupiny se žáci mohou těšit na
přestávky i výuku z velké části trávenou venku. Čeká nás spousta kreativního tvoření, zábavného učení
a projektů. Na všechny žáky se už velice těšíme a věříme, že si společně užijeme poslední měsíc před
letními prázdninami.
Za pedagogický sbor ZŠ Kujavy Lucie Slívová, Pavlína Tvardková

Mateřská škola v době koronaviru
V polovině března se všem dětem uzavřela mateřská
školka nejen v Kujavách, ale i v okolních vesnicích a
městech, z důvodu šíření onemocnění COVID-19. Pro
všechny z nás to byla nová situace, které jsme se museli
přizpůsobit. Nikdo z nás nevěděl, kdy se opět školky
otevřou. Všichni jsme však pevně doufali, že tato krize co
nejdříve skončí.
Paní učitelky na tuto nově vzniklou situaci zareagovaly
tím, že začaly vkládat na školní web „Nápady pro děti“ ke
tvoření a pracovní listy pro předškoláky, aby si děti doma
trochu zaměstnaly hlavičky a tvořivé ručičky. Odpovědí
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na toto on-line tvoření nám byly nafocené výtvory dětí, které nám rodiče ochotně posílali na email, a
které můžete shlédnout na nástěnce v mateřské školce.
Máme velikou radost, že děti tvořivá nálada neopustila ani v této nelehké situaci a těšíme se, že se
alespoň s některými z nich opět setkáme v MŠ.
Jana Dubcová, vedoucí učitelka

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za odpad
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, je stanoven poplatek za odpad pro rok 2020 ve výši 550,- Kč/osobu/rok.
Poplatek je pro letošní rok splatný do 31.8.2020 a lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních
hodin nebo na účet č. 9388020227/0100. Při platbě na účet je nutno zadat variabilní symbol, který Vám bude
obecním úřadem sdělen na základě telefonické nebo emailové žádosti.

Poplatek za psa
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů jsou stanoveny tyto sazby poplatků:
a) za jednoho psa – 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 75 Kč.
Údaj rozhodný pro osvobození musel poplatník ohlásit do 15.1.2020.
Poplatek je pro letošní rok splatný do 31.8.2020 a lze jej uhradit v hotovosti na obecním úřadě v době úředních
hodin nebo na účet č. 9388020227/0100. Stejně jako u poplatku za odpad je při platbě na účet nutno zadat
variabilní symbol, který Vám na základě telefonické nebo emailové žádosti sdělíme.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Velmi se nám rozšířil nešvar, že občané odkládají odpad vedle popelnic. Působí to nevzhledně a
možná ani nevědomky, se dopouštějí přestupku. Žádáme tyto občany, aby odpad vhazovali do
popelnic. Odpad vedle nádob svozová společnost nesváží. Odpad větších rozměrů mohou zlikvidovat
v rámci svozu velkoobjemových kontejnerů. Další termín tohoto svozu je v sobotu 31.10.2020 od 8 do
11 hod.
Vývoz komunálního odpadu

VÝVOZ POPELNIC S TYPEM VÝVOZU 1X ZA 14 DNÍ PROBÍHÁ V SUDÉ
TÝDNY!!
Máte-li poškozenou popelnici, musíte její poškození nahlásit na obecní úřad, který u svozové
společnosti zajistí její výměnu. Také nevyvezení popelnice je potřeba nahlásit na obecní úřad.
Velkoobjemové kontejnery
Svoz velkoobjemových kontejnerů proběhl v sobotu 16.5.2020. Již jsme obdrželi konečné množství
odpadu, který byl svezen, a jeho množství bylo rekordní – o 30 kubíků více než loni. V rámci uzavřené
smlouvy s firmou OZO Ostrava máme zdarma svoz 73 kubíků a zbývající rozdíl musíme zaplatit.
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Místní poplatek za odpad zahrnuje také likvidaci tohoto odpadu a je jedním z faktorů, proč je tento
poplatek navyšován.
2018

2019

Jarní svoz

79 m

Podzimní svoz

55 m

Celková cena

3
3

50 859 Kč

2020
86 m
52 m

3

116 m

3

3

54 194 Kč

odhad za jaro 35 850 Kč

Velkým problémem jsou pneumatiky, které svozová firma svážet nemá, jelikož je mají likvidovat
pneuservisy. Jelikož v letošním roce byly svezeny pneumatiky v objemu 15 m3, budeme tuto záležitost
muset řešit.
Měsíční odvoz nádob do konce roku 2020
pátek 29. 5.
pátek 24. 7.
pátek 26. 6.
pátek 21. 8.

pátek 18. 9.
pátek 16. 10.

pátek 13. 11.
pátek 11. 12.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019 byla zavedena povinnost hlásit čísla čipů psů na obecní úřad
Kujavy. Mnoho z Vás tak dosud neučinilo, proto bych chtěla upozornit, že psi museli být očipováni
před 1. lednem 2020, a to podle novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Číslo tohoto čipu musel
majitel psa nahlásit na náš obecní úřad. Formulář je k vyzvednutí na obecním úřadě nebo na webových
stránkách obce a je možné ho poslat i prostřednictvím emailu. V případě, že majitel psa nesplní tuto
povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, dopustí se přestupku podle § 4 odst. 2 zákona č.
251/2016 Sb.
Žádáme proto občany, kteří nám dosud nenahlásili číslo čipu svého psa, aby tak neprodleně učinili.
Děkujeme.

KNIHOVNA KUJAVY
Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna je již opětovně otevřena, a to každé pondělí v době od
15.30 hod. do 16.30 hod. (mimo svátky).
Zároveň žádá čtenáře o vrácení knih zapůjčených před jejím uzavřením.
Do knihovny jsou každoročně nakupovány nové knihy určené pro děti i dospělé a naše knihovna je zapojena
do výměnného fondu, kdy jsou knihy zapůjčovány z knihovny Nový Jičín a putují po okolních obcích. Rádi
uvítáme nové čtenáře. Roční čtenářský poplatek je pro dospělého 50 Kč a pro dítě 30 Kč.

SENIOR KLUB KUJAVY
Spolek míní – koronavir mění
Na letošní rok 2020 si náš spolek naplánoval několik akcí, kterými se snažil oslovit co největší počet jak
členů, tak i občanů Kujav. Při plánování jsme chtěli vyhovět co nejširšímu spektru zálib. A tak jsme mysleli
na milovníky kultury, divadla zvlášť – plánovali jsme dvě návštěvy divadla. Také jsme chtěli potěšit ty, co
se rádi rýpají v hlíně, zahradničí, opečovávají své zahrádky a tak je zajímá vše kolem pěstování rostlin,
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květin a chtěli by rozšířit své zahrádky - v rámci zájezdu v červnu návštěvou arboreta Makču Pičku a
samostatným zájezdem na Floru Olomouc na podzim. Mysleli jsme i na ty, kteří mají rádi historii ve všech
podobách, třeba i takových běžných věcí, jako jsou dětské kočárky nebo panenky – zájezdem do Muzea
hraček a kočárků.
Inu, člověk – spolek, míní, Pánbůh - koronavir mění.
Koronavir vše zastavil. Nejen příkazy a doporučeními vlády, ale i oprávněnými i neoprávněnými obavami
občanů o vlastní zdraví.
A tak, přiznám, nevíme, co a jak bude.
Stojíme teď před otázkou co dál. Už je jasné, že návštěva divadelního představení Revizor v Divadle
Antonína Dvořáka v Ostravě se neuskuteční. Snad se nám podaří zajistit návštěvu divadla ve druhé půli roku
2020. Nevíme ale, jak velká bude poptávka po divadle a zda se nám podaří zajistit vstupenky.
Zájezd, plánovaný na 13. 6. 2020, který už byl zajištěný od dopravy, vstupného, po oběd a následného
posezení v hospůdce nad sklenicí piva či vína, včetně hudebního doprovodu při návratu, jsme také nuceni
zrušit.
Změny budou i v plánech na druhé pololetí.
Namísto zájezdu na podzimní, plánujeme zájezd na letní Floru Olomouc. Zájezd by se měl uskutečnit v
sobotu 22. 8. 2020. Jen doufáme, že nenastane situace mimo náš vliv – že se Flora uskuteční, v nezměněném
termínu a nebudou další nepředvídatelná omezení.
Pokud se nám vlivem okolností nepodaří uvedené akce uskutečnit, máme záložní plán, ale s tím bych vás
seznámila v dalším čísle Zpravodaje. Kdo ví, co se změní.
za Senior klub Kujavy předsedkyně Danuše Glacová

JSDH KUJAVY
V lednu jsme úspěšně absolvovali STK emise s našim DA Ford Tranzit – bez závad.
14.3.2020 jsme měli první letošní výjezd požár louky u č.p.209
26.3.2020 jsme vyjížděli na technickou pomoc – nalomená větev nad vozovkou u č.p. 55
11.4.2020 jsme čistili kanál pod místní komunikací u č.p. 213
14.4.2020 jsme opět vyjížděli na technickou pomoc – strom opřený o telefonní vedení u č.p. 196
za JSDH Kujavy Miroslav Mrázek

TJ SOKOL KUJAVY, zs.
V tomto vydání Vám nemám mnoho co napsat. Z důvodu nákazy COVID-19 byly
zrušeny všechny fotbalové utkání, neproběhla ani plánovaná Valná hromada.
Zrušen byl i plánovaný Den obce, který jsme v letošním roce měli pořádat. Byl
připraven pěkný program a nafukovací atrakce pro děti i dospělé. Snad tedy příští
rok. Budeme se těšit.
Dovoluji si Vás seznámit s desaterem správného chování na hřišti:
Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných
v souvislosti s pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu bylo vydáno desatero
bezpečného chování na hřišti. Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je
nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně
venkovního fotbalového hřiště.
1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání.
3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
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4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2
metrů.
5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené
opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo
vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se
běžně dotýkají ruce.
Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.
V době vydání zpravodaje již pravidla mohou být volnější, uvidíme a budeme doufat.
Za TJ Sokol Kujavy, z.s. Gebauer Oldřich, ml.

ROUŠKA PÍŠE DĚJINY
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník
dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje
všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny kolem a
v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje
rouška chrání mě.“ Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým
v nás je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto
vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak historickou
stopu. Do projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se
vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším
budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00,
Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky
zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

LÉTO A PRÁZDNINOVÝ ČAS
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní lavice již od
jara, své školní povinnosti si však musí plnit. A proto se již většina z nich těší na letní prázdniny, které si
plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o
prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet
na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat
zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické
přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy
nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku, moc dobře
ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na rizika, které se
špatným zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.
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K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ do
přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených
tábořištích:
• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
• 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.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky obzvlášť
nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným
místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či
městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe.
V případě silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. 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 k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k 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. Nebezpečí hrozí
dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund, může dítě
vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a
nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná.
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.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín
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