pravodaj obce Kujavy

Z
Vážení občané,

stále tady máme jaro, i když letos trošku jiné než
jsme zvyklí, a to proto, že nám prší.
V předcházejících letech nás v jarních měsících
trápily horka a sucha. Ale ani teď se nám toto počasí
nelíbí. Nadáváme, že je škaredě, prší a k tomu
musíme stále topit, což se odrazí na našich
peněženkách. Bohužel počasí nezměníme a tak se
musíme počasí přizpůsobit.
S jarem přicházejí i úklidy. Děláme pořádek a
přebytečné
věci
přinejlepším
házíme
do
velkoobjemových kontejnerů. Protože ekonomika
roste a my stále něco kupujeme, tak je i co
vyhazovat. Zákonodárci jsou rádi, protože tak rostou
daně a oni mohou slibovat, jak jednotlivým skupinám
navýší příjmy a získají si tak své voliče.
Má to ale i opačnou stranu. Obci rostou náklady na
svoz a likvidaci odpadů. Oproti roku 2015 nám
v roce 2018 stoupl komunální odpad o 12,5
kg/obyv./rok a činil 183,3 kg/obyv./rok. Nárůst je
také u tříděného odpadu, který v roce 2018 činil 58,4
kg/obyv./rok a oproti roku 2015 byl nárůst ve výši
7,6 kg/obyv./rok. Na základě těchto nárůstů jsme
v roce 2018 zaplatili za svoz a likvidaci odpadů 563
tis. Kč, což je o 59 tis. Kč více než v roce 2015.
Náklady za svoz a likvidaci tříděného odpadu se nám
vracejí z EKO-KOMU. Na ostatní odpad (biologický,
velkoobjemový, komunální) obec doplácí a od roku
2015 byl v loňském roce doplatek nejvyšší – 225 tis.
Kč, což je asi dalších 400 Kč/obyv./rok. Přestože
bychom mohli poplatek za svoz a likvidaci odpadu
zvýšit až do této výše (850 Kč/obyv./rok), takové
razantní zvýšení jsme zamítli. Poplatek jsme nakonec
zvýšili o 50 Kč, od letošního roku je tak poplatek ve
výši 500 Kč/obyv./rok se splatností do 31.5.
Samozřejmě, že se našli občané, kterým se navýšení
nelíbilo, a zdůvodňovali to např. tím, že v obci X
mají poplatek nižší. Samozřejmě jsem si obec
vyhledala a zjistila jsem, že daná obec nemá poplatek
jako my, ale platí za nádobu, tzn. že si např.
ČTVRTLETNÍK

čtyřčlenná rodina objedná popelnici se 14-tidenním
vývozem a za ni zaplatí 1 700 Kč, tak je logické, že
zaplatí míň (cca 425 Kč/obyv./rok). Typ nádoby i
vývozu si v této obci určují občané a podle toho také
platí. Tento stejný systém má i Fulnek. U nás má
většina domů nádobu o objemu 120 l s vývozem 1x
týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě. Svoz této nádoby
stojí 2 300 Kč a v případě, že bychom měli poplatek
za nádobu, tak by tento typ vývozu nikdo nechtěl.
K tomu je potřeba přičíst náklady na svoz a likvidaci
bio odpadu, velkoobjemového. Mnoho z Vás má
doma nádobu, kterou ani řádně nenaplní a my ji
přesto zaplatíme. Náklady neplatíme podle množství
odpadů, ale podle množství nádob. Než začnete
kritizovat, doporučuji řádně ověřit informace, které
nám sdělujete a zamyslete se nad tím, zdali se
chováte jako řádný hospodář (potřebujete daný typ
nádoby nebo vývozu), třídíte dostatečně. Nejlepším
řešením je přijít na veřejné zasedání a tam si to
vyříkat, ale to u nás není, raději si to všichni
povykládají mezi sebou a pak šíří nesmysly a o dané
situaci vlastně nic neví.
Z důvodu blížícího se zdražení skládkovného musíme
celé naše odpadové hospodářství změnit. Možná
časem přejdeme na poplatek za nádobu nebo po obci
umístíme velké kontejnery a malé popelnice necháme
posbírat. Nikde není řečeno, že občan musí mít
popelnici u domu. Nejdříve ale musíme začít
kontrolou, kterou budou provádět pracovníci obce a
budou namátkově kontrolovat obsahy popelnic.
Abychom zjistili, zdali jsou popelnice využívány a
zdali v nich není odpad, který patří jinam.
Bohužel situace na trhu odpadového hospodářství je
složitá, podmínky se neustále zpřísňují a my musíme
plnit, co je nám určeno.
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Petra Vojkůvková – starostka obce
NEPRODEJNÉ
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2019 – 5/2019
Hned v úvodu měsíce, 4. 3. 2019, se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém byla projednávána účetní
závěrka školy, vyřazení majetku školy a obce, byl schválen záměr pachtu zemědělských pozemků, jelikož na podzim
letošního roku končí stávající smlouva. Záměr pachtu zemědělských pozemků byl na úřední desce zveřejněn na 2x,
jelikož do prvního kola se přihlásili pouze 2 uchazeči a žádali propachtování pouze některých pozemků. Do druhého
kola se přihlásil jeden uchazeč. Toto je způsobeno tím, že se občané nezajímají o chod obce a úřední desku, která je
také elektronická, vůbec nečtou.
S tím souvisí také další naše zkušenost. V prosinci loňského roku se schvalovala nová obecně závazná vyhláška
týkající se místního poplatku za odpad. Na zasedání bylo přítomno 7 lidí, z toho jeden zaměstnanec úřadu a dalších 5
ze ZŠ a MŠ. Tzn. pouze jeden občan. Vyhláškou se měnila jak výše poplatku, tak i ustanovení týkající se osvobození a
hlášení změn. V předchozích vyhláškách jsme měli uvedeno, že doklady k osvobození mohli občané dokládat až do
31.5., ale tento způsob nám Ministerstvo vnitra vytklo a museli jsme to změnit. Nyní tedy doklady k osvobození musí
dokládat nejpozději do 15.1. a každoročně. Další změnou je nahlašování změn, kdy jste nám úhyn psa hlásili až někdy
za půl roku. Nově to takto nejde. Změnu musíte nahlásit nejpozději do 15 dnů. Našli se takoví, kterým se to nelíbilo, a
vytýkali nám, že jsme je na to neupozornili. Bohužel my ty zákony nevymýšlíme, vyhlášku ke kontrole na
Ministerstvo vnitra také posílat musíme, takže komu se to nelíbí, ať si jde stěžovat k těm, co zákony vymýšlí. To, že je
nějaké změna, taky upozorňovat nemusíme, neznalost neomlouvá. Každý má právo přijít na veřejné zasedání, případně
si to najít na našich webových stránkách. Bohužel byla to doba, kdy jsme rekonstruovali a nejsme nadlidi, abychom na
vše mysleli. Tím se nám potvrdilo, že pomáhat se nevyplácí. Když totiž někdy zapomeneme, tak nám potom posílají
nevhodné emaily, kterými ovšem shodí sami sebe, protože jak jsem již uvedla „neznalost neomlouvá“. Ve městech by
nikdo nikoho také neupozorňoval.
Od března máme dalšího velitele JSDH – Lukáše Gontkoviče, který se na týden uvolil z práce a absolvoval školení
velitele. V současné době máme tedy jednoho velitele jednotky a dva velitele družstva.
V březnu nám opětovně vykradli kabiny, i když vykradli, není to správné slovo. Veškeré ukradnuté věci se našly
nedaleko kabin. Nejhorší je to poškození. Pachatelé se sice našli, ale pravděpodobnost, že nám škodu nahradí, je velmi
malá.
Koncem března byl opět vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ a MŠ na základě podání vzdání se funkce ředitele. Uchazeči
mohli přihlášky na toto místo podávat do 6.5.2019. Do konkurzu se přihlásili 3 uchazečky. Bohužel v době přípravy
zpravodaje není výsledek konkurzu znám.
Od března postupně probíhala příprava na voleb do Evropského parlamentu, které se konaly v pátek 24.5. a v sobotu
25.5.2019. V letošním roce došlo po mnoha letech ke změně v osobě předsedy, jelikož předcházející předseda se voleb
nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů.
Jelikož v naší obci probíhalo kácení pro Lesy ČR, využili jsme také tuto firmu, aby nám pokácela 4 havarijní stromy.
Nejhorší byly vrby u pomníku padlých, které byly úplně duté, a hrozil jejich pád. Na podzim bychom měli skácet lípu,
která se nachází u chodníku poblíž školky. Problém je, že tento strom se nachází v těsné blízkosti elektrického vedení
a skácení tohoto stromu nebude jednoduché.
Každoroční závěrečný audit prováděný Krajským úřadem proběhl bez zjištěných vad. Další kontrolou, která se konala
koncem května, byla kontrola provedená Hasičským záchranným systémem. Museli jsme prokázat, jak jsme
připraveni na krizové řízení – kde bychom evakuovali občany, jak bychom je informovali, kde máme kontakty na
různé orgány a organizace, dále musíme mít finanční rezervu, protipovodňové pytle, deky apod.
Koncem dubna se konalo druhé veřejné zasedání v letošním roce. Z důvodu nového mapování se jednotlivé body
programu dotýkaly změn pozemků. Z důvodu nových výměr nebo nových parcelních čísel musela být vydána nová
vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, záměru nájmů, pachtů, výpůjček a směn. Dále byla na
programu účetní závěrka obce, závěrečný účet obce, plán rozvoje sportu, který má povinnost mít každá obec, smlouva
o dílo na opravu účelové komunikace k bytovkám. Taktéž jsme schvalovali přijetí nového stálého pracovníka obce, a
to z toho důvodu, že sice jsme vybojovali 2 VPP pracovníky, ale od podzimu bychom neměli žádnou ženu na úklid
sálu a úřadu. I tak je jedna málo. Po plese si tak budou muset složky uklízet sami.
Nové mapování přineslo spoustu práce. Musely být ukončeny stávající pachtovní a nájemní smlouvy a uzavřeny nové.
Všichni museli podávat nové žádosti, přestože většina z nich již měla na tento rok zaplacený nájem. Ale protože je
změna výměr dle Ministerstva vnitra a krajského úřadu podstatnou změnou, muselo se to udělat celé znova.
Povinností přibývá, my bohužel nestíháme a tak se nezlobte, když na něco zapomeneme. Naopak byste mohli pomoct
také vy nám, když se budete více zajímat o naši obec a vaše nápady jsou vítány.
Zpracovala Petra Vojkůvková

2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUJAVY
Co nás čeká v červnu:
20. 6.

AKADEMIE – ukončení školního roku – rozloučení s páťáky, pasování prvňáčků

22. 6.

DEN OBCE – vystoupení dětí ZŠ a MŠ

Malé ohlédnutí za uplynulými akcemi:
Základní škola
Výlet na Jarošův statek
Dne 2. 5. 2019 jsme se zúčastnili výletu sponzorovaného z projektu
MAP II. Cílem naší cesty byl Jarošův statek. Místní zaměstnanci si
pro nás připravili bohatý program, kterého se mohla účastnit celá
škola. Děti se seznámily se základy péče o zvířátka a na vlastní kůži
si vyzkoušely vyčesávání koně a kydání hnoje. Pochovaly si
králíčky a morčátka a v ohrádce prohnaly ovečky. S sebou si
odnesly obrázek vytvořený pomocí přírodních materiálů a
památeční odznáček. Všem se výlet velmi líbil.
Veronika Nachmilnerová, učitelka

Pohádková cesta
V sobotu 18.5 se několik pohádkových bytostí sešlo v
jíloveckém lese. U každé pohádkové bytosti se plnil nějaký ten
úkol. Největší "maturita" proběhla u stanoviště pirátů. Úkolem
byla lodička, poskládaná z papíru. Uf, dalo to zabrat. Po
procházce lesem mohlo začít opékání. Počasí nám vyšlo,
všichni si užili pěkné dopoledne. Děkujeme všem, kteří se
zapojili.
Lenka Šimečková, vychovatelka

Mateřská škola:
Jsme poctěni, že v březnu naše Mateřská škola měla možnost se fotit do novin. Fotografie jste mohli vidět
v regionálním Deníku ze dne 27. 3. 2019.
Stále pokračujeme v projektu „Rodiče čtou dětem.“ Doteď jsme s otevřenou náručí přivítali osm předčítajících.
V případě dalšího zájmu ze strany rodičů, je možnost se zapsat do tabulky v šatně MŠ.
Předškolní děti se od 2. pololetí aktivně zapojovali do „Školičky nanečisto“, kde se zábavnou formou seznámily
s prostředím školy a hlavně to pro ně bylo příjemné zpestření předškolní docházky. Poslední termín je 21. 5. 2019.
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11. dubna 2019 proběhl v Základní škole Kujavy zápis do 1. třídy, kdy všechny naše předškolní děti byly úspěšně
přijaty ke školnímu vzdělávání a 2. května 2019 se také konal zápis do Mateřské školy. Během jarních měsíců jsme
opět přivítali dvě děti, které rozšířily naše řady. Věříme, že se jim u nás bude líbit.
V dubnu jsme také zavítali do velikonoční tématiky. Do mateřské školy nás přišly navštívit děti ze základní školy
společně s učiteli. Pan ředitel a paní učitelky ukázali dětem, jak se plete velikonoční pomlázka, děti měly také možnost
si to samy vyzkoušet. Tento den jsme v mateřské škole zakončili „hledáním velikonočního zajíčka“ na zahradě MŠ,
kde si děti prošly např. zajíčkovou dráhu, přenášely vejce na lžíci nebo se pohybovaly jako kuřátka. Odměnou jim byl
velký čokoládový zajíc a sladké dobroty.
V měsíci květnu jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže „Voda pro život“.
30. května 2019 se uskutečnila „Besídka pro maminky“. Děti předvedly, co všechno se naučily a na čem pilně cvičily,
aby se besídka všem účastníkům líbila. Rodiče měli možnost si dát kávu a dobrůtku, kterou děti samy připravily.

Karin Rozsypalová, učitelka
Jana Dubcová, učitelka

SENIOR KLUB
Jak jste již byli informováni, v minulém roce zahájil činnost spolek Senior klub Kujavy.
Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností tohoto spolku. Už letos na jaře jsme uskutečnili zájezd do
Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na představení Rebecca. Zájezdu se zúčastnili nejen členové Senior klubu,
ale i další občané Kujav. Představení se všem, kteří jej navštívili, líbilo.
I ve druhém pololetí 2019 bychom chtěli uskutečnit návštěvu divadelního představení, zatím však není
přesně stanoven program divadel na II. pololetí 2019. Přesto věříme, že se nám podaří zajistit návštěvu
představení, které zaujme co největší počet členů i občanů Kujav.
Pro druhé pololetí roku 2019 také připravuje Senior klub Kujavy zájezd za zajímavostmi Českotěšínska a
exkurzi v pivovaru Radegast v Nošovicích spojenou s ochutnávkou. Zájezdu, který se bude konat 21. září
2019, se mohou zúčastnit nejen členové spolku, ale i další občané Kujav, kteří se mohou přihlásit jak u členů
rady spolku, tak u předsedkyně p. Glacové.
Danuše Glacová, předsedkyně Senior klub Kujavy

TJ SOKOL KUJAVY, Z.S.
Po několikaleté pauze to opět vypadá, že bude založeno družstvo fotbalové přípravky. Dne 7. 5. 2019
proběhla na hřišti informativní schůzka s rodiči, kdy se dostavilo 13 rodičů, kteří zastupovali 18 dětí. Rodiče
byli seznámeni s podmínkami pro přihlášení do okresní soutěže. 7 rodičů již odevzdalo přihlášky, ostatní
určitě odevzdají v nejkratší době.

Tréninky dětí na místním fotbalovém hřišti:
úterý a pátek v 17:00 podle počasí
Další zájemci jsou vítáni, stačí jen vyplnit přihlášku, uhradit 100Kč Fotbalové asociaci ČR a dodat aktuální
průkazovou fotografii.
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Příští zápasy mužů:
02.06.2019 17:00

Jistebník B

08.06.2019 17:00 Kujavy
15.06.2019 17:00

Heřmanice u Oder

Kujavy

Jistebník

Žilina B

Kujavy

Kujavy

Heřmanice

Tabulka muži:
Rk.
1
2
3
4
5

Družstvo
Hostašovice
Lubina
Bílov
Vražné
Straník

Body
45
41
39
39
33
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Kujavy

26

7
8
9
10
11
12

Nová Horka
Žilina B
Jistebník B
Pustějov B
Heřmanice u Oder
Lubojaty

21
20
19
14
11
10

Závěrem patří poděkování panu Jiřímu Hiklovi za nový gril, na kterém Vám nyní připravujeme steaky a
klobásy.
Za TJ Sokol Kujavy, z. s. Gebauer Oldřich

SDH KUJAVY

Děkujeme všem občanům a příznivcům, za účast na Hasičském bále, kde jsme potřetí v řadě zaplnili celý
obecní sál, velmi si vážíme projeveného zájmu. Věříme, že jste se všichni dobře bavili a těšíme se na další
společně strávený čas. Nejbližší událostí, kterou připravujeme, bude Hasičské odpoledne s kácením máje,
všichni jste srdečně zváni.
Výbor SDH Kujavy

OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN
Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků,
vstupuje 1. června v účinnost. Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své dluhy co
největšímu počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou
nejpodstatnější úpravou je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. Podle novely insolvenčního zákona
bude dlužník od dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že se v
průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co největší plnění
dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv
hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí
alespoň 60% dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až na 1 rok přerušit,
případně až o 6 měsíců prodloužit. Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se
splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím
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by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení už tak vstřícná k dlužníkům
nejsou. Výraznou změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou
splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To
znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické.
Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí být alespoň ve stejné výši jako
odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů. Nad
některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě otazníky a až první realizovaná řízení ujasní
aplikaci všech nových pravidel. Zároveň čekáme na vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto
však do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší
občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu
oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.
Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín, budova za
čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403,
Úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (celý den jen pro objednané),
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (bez nutnosti objednání)
Čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (celý den jen pro objednané)
Marie Mayerhofferová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín a Frýdek - Místek
koordinátor osobní asistence/sociální pracovník
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
IČ: 26593548
tel.: 556 709 403
E-mail: asistencenj@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

DEN OBCE KUJAVY
Myslivecký spolek NIVA Kujavy za podpory Obce Kujavy pořádá dne 22. 6. 2019 od 14

hodin na fotbalovém hřišti v Kujavách DEN OBCE KUJAVY.
Program:









Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Kujavy
Vystoupení mažoretek ze Studénky
Cirkus Trochu jinak
Sokolnická show
Vystoupení mysliveckých trubačů
Králičí hop – Tereza Pavlíková
Od 18 do 22 hodin diskotéka

Celým programem Vás bude provázet moderátor Petr Stebnický.
K tanci a poslechu hraje Kobeřanka.
Pro děti bude připraven skákací hrad a jiné atrakce.
Součástí občerstvení budou zvěřinové hody.
Srdečně Vás zvou pořadatelé
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V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných starostí a
času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám
chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy, bez dozoru
dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit
mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že nastanou, tak by je měly umět
správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se
s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez
dohledu dospělých osob by děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak
se mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu.
Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde
například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se
momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou
službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již
děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a
například informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní pohádky,
která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda jste uzavřeli
všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety,
závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí rodinných domů uklidit
žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, když si
domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání
poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla,
televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené
nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie s ničím
nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných
předmětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s pojišťovnou při
likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném automobilu
žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte otevřená
žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy,
žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž
odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit,
proto mějte své věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z
bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a
dovolených.
por. Mgr. Petr Směták
komisař
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