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Vážení občané,
poslední týden v dubnu nás zastihly vytrvalé
deště. Proudy deště neustávaly a zesílily obavy,
že dojde k vylití vody z potoka. V pátek 28.4.
dostali pracovníci za úkol projít celý tok a v
rámci možností odstranit překážky, které brání
plynulému toku. Ke vší smůle nám přestal
fungovat hladinoměr a tak se hladina toku
musela hlídat fyzicky. Hladina toku naštěstí
nedosáhla ani 1. stupně, který je 60 cm. Nastalá
situace mi ale připomněla rok 1997.
Ve dnech 5. – 8. července 1997 nás zasáhly
ničivé povodně. Z potoka se stala řeka a ničila
vše, co ji stálo v cestě. Byly zaplaveny cesty,
domy, strženy mostky a bylo toho mnohem
více. Zabránit tomu nešlo a tak se čekalo, až
voda odejde. Pak už se jen uklízelo a sčítaly
škody. Jelikož jsme v té době ještě patřili pod
Fulnek, nenašla jsem k těmto povodním skoro
žádné informace - zápis o povodňových
škodách způsobených povodní v červenci 1997
v Kujavách, který si v září 2000 z Fulneku
vyžádal pan tehdejší náš starosta – Ing. Šlosar.
Zápis je velmi strohý a neobsahuje žádné
podrobnosti, což je škoda, protože si myslím, že
tato událost by měla být zdokumentována. V
zápise je např. uvedeno, že došlo k poškození
komunikací, zaplavení studní, u č.p. 1 byly
podemleté základy u novostavby, u č.p. 2
podemletý břeh zahrady, rodinný dům č.p. 44
byl silně zatopený do výšky 1,2 m, také v
rodinném domě č.p. 134 byla voda, u č.p. 26
stržen plot, u č.p. 3, 86, 71, 68 a 63 byly strženy
lávky, u č.p. 58 popraskaná terasa a před
domem spadlé zábradlí mostu, dům č.p. 56

zaplaven do 0,5 m, v č.p. 41 došlo k sednutí
krovu střechy a porušení zdiva v některých
místnostech a u č.p. 34 se podemlel břeh. Škod
bylo ale daleko více.
V srpnu 1998 (necelých osm měsíců od
osamostatnění) požádal tehdejší pan starosta
Zajíček o šetření rozsahu povodňových škod
Okresní úřad Nový Jičín, protože byl
přesvědčen, že město Fulnek dostatečně neřešilo
povodňové škody. Při šetření bylo zjištěno, že
město Fulnek obnovilo pouze jednu lávku,
přestože poškozené byly minimálně čtyři. Dále
byl poškozený most u č.p. 109, v areálu ZŠ byla
stržena část pozemku a kanalizace, v kulturním
domě byl do výše oken zatopen suterén, což
poškodilo omítky, parkety, okna a další zařízení.
Výsledkem šetření bylo, že Okresní úřad přiznal
obci Kujavy dotaci ve výši 550 tis. Kč a o tuto
částku snížil dotaci městu Fulnek.
Kdo ví, jak by to dopadlo, kdybychom se
neosamostatnili. Velmi mě potěšilo, že už v té
době jsme bojovali. Bojovali jsme o to, co nám
právem patřilo. Málokdo ví, jak to v té době
bylo a že nebýt pana starosty Zajíčka, tak nám
zůstaly pouze škody a peníze na odstranění
těchto škod bychom v té době těžko hledali.
Od povodní je to 20 let a myslím si, že bychom
neměli zapomínat. Voda může přijít kdykoli a
my bychom měli vědět, co může způsobit a co
už nám ukázala.
Petra Vojkůvková – starostka obce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ 3/2017 – 5/2017
To, čeho jsme se obávali, se stalo. O víkendu ve dnech 25. a 26.2. nám někdo posprejoval prostřední
autobusovou zastávku. Když jsem to hlásila na Policii, tak se i policisté divili, proč to někdo udělal. Navíc
sprejerství je trestný čin. Opravdu je škoda, dělat nové věci.
Na dolním konci nám neustále vypínalo veřejné osvětlení. Objednali jsme opravu a zjistilo se, že na některých
místech jsou špatné kabeláže. Ty kritické jsme nechali vyměnit okamžitě a případné další se vymění při
realizaci výměny svítidel.
Dne 1.3. byla vyhlášena výzva k předložení nabídky na „Výměnu svítidel a rozvaděčů veřejného osvětlení“,
jejímž předmětem byla dodávka a montáž 111 kusů svítidel, 3 kusů rozvaděčů, 58 kusů výložníků, 7 kusů
redukcí a 1 kusu sloupu. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ceny 80 % a kritéria záruční a pozáruční
servis 20 %, a to z toho důvodu, aby se nám neprodražily náklady na dopravu v příštích letech. Výzva byla
zveřejněna do 17.3. a přihlásily se dvě firmy. Vybrána byla firma EMPESORT s.r.o. z Valašského Meziříčí
s cenou 1 329 346,- Kč, vady budou odstraňovat do 24 hodin a servis bude provádět firma Elektro Zeman
z Fulneku.
Koncem měsíce dne 28.3. byla vyhlášena výzva k předložení nabídky na „Opravu komunikací v obci Kujavy
2017“, jejímž předmětem byla oprava stávajících místních komunikací v obci Kujavy a v rámci opravy
místních komunikací bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích, očištění komunikací, pokládka
podkladních (ACP 16+), v místech, kde se jedná o značné výtluky, bude stávající komunikace doplněna
asfaltovým recyklátem. Konkrétně se jedná o úsek od č.p. 108 až k cestě na Jílovec a dále od č.p. 150 až k č.p.
93. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ceny 90 % a kritéria délka záruční lhůty 10 %. Výzva byla
zveřejněna do 18.4. a přihlásilo se 5 firem. Vybrána byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. z Šenova u
Nového Jičína s cenou 1 586 966,91 Kč a délkou záruční lhůty 60 měsíců.
Krajský úřad provedl přezkum hospodaření za rok 2016 a závěrem bylo, že nebyly shledány žádné nedostatky.
V měsíci dubnu byla Ing. Kubelkou provedena kontrola příspěvkové organizace a také obce.
Začátkem dubna byla v budově kabin a kulturního domu upravena elektroinstalace, abychom mohli využívat
„noční“ proud a ještě více šetřili náklady na energie. Tato záležitost ještě není dořešena, jelikož čekáme na
smlouvu se společností ČEZ.
Na schůzce svozové oblasti Fulnek společnosti ASOMPO se řešilo hospodaření společnosti za rok 2016, dále
částečná revitalizace skládky, nákup nových strojů atd. Do dozorčí rady za svozovou oblast Fulnek byl
doporučen pan Ehler, starosta městyse Suchdol nad Odrou.
Rozšířili jsme sběrnou síť o jedno sběrné místo, které je před č.p. 71 a je zde umístěn kontejner na plasty a
kontejner na sklo.
Schválili nám závěrečnou provozní monitorovací zprávu akce „Rekonstrukce MŠ a přístavba ZŠ v obci
Kujavy“, což znamená, že skončila udržitelnost projektu.
Byla provedena roční technická předsezónní kontrola herních prvků na hřišti TJ, objednány desky na opravu
lavic kolem hřiště, a jakmile budou desky natřeny, budou lávky opraveny.
S Úřadem práce byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna se týká veřejně prospěšných pracovníků a druhá veřejné
služby. V letošním roce jsme žádali pouze o dva pracovníky, jelikož byl problém někoho vybrat. Tito
pracovníci jsou přijati na 1 rok. Po letech se objevila veřejná služba, ale podmínky jsou trochu jiné. Lidé, kteří
jsou přes půl roku bez práce a pobírají dávky v hmotné nouzi (počítají se z existenčního minima), si mohou
přivydělat a dostanou tak životní minimum, případně i více.
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Dne 19.4. se v kulturním domě konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Byly schváleny obě smlouvy o dílo na
zakázky dle výběrových řízení, kupní smlouva na část pozemku vedle č.p. 176, smlouva o bezúplatném
převodu majetku – plovoucího čerpadla pro JSDH od HZS MSK. Do jednacího řádu zastupitelstva obce byla
zapracována vyhrazená pravomoc zastupitelstva obce, týkající se rozhodování o poskytovaném příspěvku své
příspěvkové organizaci a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu své příspěvkové
organizace.
Začali jsme vybírat židle do kulturního domu. Naší podmínkou je pevnost, omyvatelnost a stohovatelnost.
Není jednoduché takové židle sehnat. První židle, kterou jsme si zapůjčili, byla sice za ucházející cenu, ale
nebyla pevná. Hledali jsme dále a našli jsme ji v Bílovci. Je sice širší než stávající židle, ale pokud chceme
stohovatelné, tak to jinak nejde. Navíc nám firma nabídla slevu cca 500 Kč na kus.
V květnu byla opět zahájena oprava hřbitovní zdi, která bude realizována po částech. Jelikož pan Zajíček má
spoustu práce, vzal si na pomoc pana Billa. Pracovníci jim zeď rozeberou, připraví na základy a oba zedníci
potom budou vyzdívat. Doufám, že se to zvládne, protože VPP jsou pouze do konce července.
Jelikož se počasí umoudřilo, může se zahájit oprava komunikací. Přestože jsem slibovala, že se začne od cesty
na Jílovec, museli jsme plány změnit. V této části obce se totiž realizovala vodovodní přípojka. Ostatní občané
zde bydlící byli také osloveni, zdali nemají zájem si vodovodní přípojku zrealizovat, jelikož po opravě cesty
nebudeme povolovat zasahovat do komunikací, ti ale neměli zájem. Jelikož bychom v opravách cest chtěli
pokračovat i příštím roce, vyzývám již nyní občany, aby zvážili realizaci vodovodní přípojky. Vodu si mohou
do domu pouze přivést, vodu nemusí odebírat. Totéž se týká také občanů bydlících kolem hlavní komunikace,
jelikož dle předběžného příslibu, by se tato cesta měla opravovat také v příštím roce.
Svítidla jsou také vyrobená, takže bude zahájena i výměna veřejného osvětlení. Po ukončení realizace
výměny, budu svítidla svítit celou noc a nebudou se vypínat.
Seznámila jsem Vás s nejdůležitější činností, a pokud Vás zajímá něco jiného, můžete se samozřejmě zeptat.
Toto je výběr toho důležitého, co se v daném období událo. Pokud Vás zajímá něco dalšího, můžete se zeptat.
Zpracovala Petra Vojkůvková
***************************************************************************************

Poplatky za odpad a psa
Poplatek ze psa byl splatný do 31.5. - sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 100,- Kč, za
druhého a dalšího 150,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, je poloviční sazba.

Poplatek za odpad byl splatný do 31.5. - sazba poplatku na rok 2017 je 450,- Kč za osobu. Vznik poplatkové
povinnosti je poplatník povinen oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla. Poplatek lze hradit za jednotlivé osoby, nemusíte hradit všechny osoby najednou.
Oba poplatky mohou občané platit hotově v pokladně Obecního úřadu v Kujavách nebo na číslo účtu
9388020227/0100. Při platbě na účet je potřeba uvést variabilní symbol pro identifikaci platby. Tento lze
zjistit telefonicky na čísle 556 740 023 nebo dotazem na e-mailové adrese obec@kujavy.cz.
Také oznamovací povinnosti lze provádět elektronicky.
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona o místních poplatcích. Vymáhat tyto nedoplatky
může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu
nebo soudního exekutora. Naše obec spolupracuje s Exekutorskou kanceláří z Nového Jičína.
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Nabídky
Opět Vám nabízím níže uvedené příležitosti.
1. Kronikář - kronikář je zaměstnán na dohodu, dostává jedenkrát ročně odměnu a musí mít dobrou
znalost českého jazyka.
2. Člen volební komise voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - členem okrskové volební
komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož
nenastala překážka výkonu volebního práva, který není kandidátem pro tyto volby a dále by měl být alespoň
částečně počítačově zručný. Někteří členové okrskové volební komise jsou delegováni svou politickou
stranou, politickým hnutím nebo koalicí. Tito členové v komisi musí být. Zbývající členy do celkového počtu
6, jmenuji já. Máte možnost se přihlásit.
***************************************************************************************

Žádost o klid o nedělích a svátcích
V poslední době se rozmohlo provádění hlučných prací v neděli a o svátcích. Chápu, když se tyto práce musí
udělat a jindy to nejde. Ale začíná se toho zneužívat a lidé se stávají bezohlednými. V sobotu, když mají
možnost, nedělají nic a začnou pracovat v neděli. A nejhorší je, když v neděli odpoledne začnou sekat
křovinořezem. Každý si zaslouží po celotýdenní práci aspoň jeden den klidu.
Apeluji na všechny pracanty o nedělích a svátcích, aby zvážili nutnost těchto prací. Pokud s tím nepřestanou,
učiníme všechny možné kroky, aby byl klid o nedělích a svátcích dodržován.
***************************************************************************************

Informace k provozování hřbitova
Na základě žádosti návštěvníků místního hřbitova žádáme majitele hrobových zařízení, aby si uklízeli kolem
svých hrobů. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo do kontejneru (zbytky ohořelých svíček, znehodnocené
květiny, jinou zeleň, rozbité vázy aj.)

V případě, že tyto předměty nebudou do 30.6.2017 od hrobových zařízení odklizeny,
odklidíme je v souladu s Řádem pohřebiště sami.
Předměty budou uloženy na jednom místě a majitelé si je zde budou moci vyzvednout. Za ztracené věci
neručíme.
Také připomínám, že majitelé jsou povinni neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena
jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob.
***************************************************************************************

Dovolená
Oznamuje občanům, že Obecní úřad bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen
v těchto dnech:
pátek 7.7.2017
od pondělí 24.7.2017 do 28.7.2017.
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Plán akcí od června do srpna 2017
Datum
So 3.6.2017

Hodina
14:00

Pá 9.6.2017

Název akce
Dětský den s Kácením máje a večerní
diskotékou
Noc kostelů

Místo konání

Pořadatel

Hřiště u has. zbrojnice

SDH Kujavy

Kostel sv. Michala

Římskokatolická farnost

Pá 9.6.2017

16.00

Oslava narozenin strašidýlek

Zahrada ZŠ

ZŠ a MŠ Kujavy

St 21.6.2017

16.00

Zasedání zastupitelstva obce

Kulturní dům

Obec Kujavy

So 24.6.2017

14.00

Den obce – TJ Sokol Kujavy

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol Kujavy

Memoriál A. Slezáka – Noční has. sout.

Hřiště TJ Sokol

SDH Kujavy

So 12.8.2017

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

Základní škola a Mateřská škola Kujavy

A už to tu máme zas – konec dalšího školního roku. A s ním přichází
loučení nebo vítání…….
Loučíme se s páťáky - Eliškou Vorlickou, Paťulou Vojkůvkovou,
Vendy Beránkovou a Vašíkem Bajgarem. Tablo těchto žáků si
můžete prohlédnout na školní vývěsce u obchodu.
My, učitelky, jim přejeme v nové škole hodně úspěchů a věříme, že na
nás nezapomenou.
Vítáme nové prvňáčky - Evičku Zajíčkovou a Jonáška Rojíčka.
Už se na ně moc těšíme a přejeme jim samé jedničky.

Naše škola je zapojena v projektu MAP ORP Bílovec.
Proč jsme se zapojili do MAP? Místní akční plán vzdělávání (MAP) bude dlouhodobým nástrojem
koordinace a rozvoje kvalitního vzdělávání žáků do 15 let.
Cíle MAPU? Jednotlivé konkrétní projekty či způsoby komunikace a spolupráce v zájmu dětí.
Co se již uskutečnilo?
Školní připravenost (pro rodiče předškoláků)
Autorské čtení se Zuzanou Pospíšilovou (pro rodiče s dětmi)
Povídání o dětské řeči a úskalích jejího vývoje od 3 – 7 let (pro rodiče)
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MŠMT poskytlo naší škole dotaci na projekt s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ I“ ve výši 480 660.- Kč.
V rámci projektu, který bude zahájen 1. 9. 2017, se uskuteční tyto aktivity:

ŠABLONY ZŠ
Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Odborně zaměřená tematická setkání s rodiči

ŠABLONY MŠ
Školní asistent
Práce s dvouletými dětmi
Odborně zaměřená tematická setkání s rodiči
Děti z mateřské školy pracovaly v tomto školním roce podle nového Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání „Krtečkův kouzelný kufřík“. Tomuto programu byly přizpůsobeny jednotlivé
místnosti – děti plnily činnosti v krtečkových pracovních koutcích. Známá pohádková postavička je
provázela jednotlivými vzdělávacími oblastmi a předávala jim nové vědomosti a dovednosti. Celý rok si naši
malí zkrášlovali svou školičku originálními výrobky. Máme z nich všichni velikou radost.
Přijďte se s námi pobavit na tyto akce:
3. června – Kácení máje
9. června – Oslava narozenin strašidýlek
17. června – Jílovecký běh
24. června - Den obce
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MŠ Kujavy
Mateřská škola je v provozu do pátku 21. července 2017.
od 6:00 do 16:00 hodin
Přijímáme i děti z okolních obcí a měst.

Nový školní rok 2017/2018 (ZŠ i MŠ)
začíná v pondělí 4. září 2017.
Mgr. Pavla Rozsypalová, ředitelka školy

Činnost kroužků
V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli více seznámit s činností školního kroužku Šikovné ruce. Dnes se
Vám připomenou další dva, a to Mažoretky a Moderní tanec.
Již druhým rokem pracují na škole kroužky Moderní tanec a Mažoretky. Děvčata se scházejí jednou týdně.
Vystupují nejen v obci (maškarní ples, schůze SPCCH, kácení máje, Den obce), ale vystupovaly i na ZŠ
JAK ve Fulneku.
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Děkujeme tímto za sponzorský dar, který poskytl pan Zdeněk Pavlík. Díky tomuto daru mohly být
nakoupeny kostýmy.
Mgr. Martina Krásová, Iva Kudělová

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

SDH Kujavy
Sbor dobrovolných hasičů Kujavy pořádá ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kujavy v sobotu 3.6.2017 tradiční
Dětský den s Kácením máje a večerní Diskotékou. Začínáme ve 14:00 hodin. Těšit se můžete na vystoupení
dětí z našich škol. Součástí programu bude mj. vyhodnocení literárních prací, resp. kreslení „Požární
ochrana očima dětí“ a „Pohádkové cesty Kujavy“. Přijďte si s dětmi zasoutěžit, pobavit nebo jen tak prožít
pěkné sobotní odpoledne k hasičské zbrojnici. Připravujeme bohaté občerstvení, včetně grilovaných makrel.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován ZŠ a MŠ.
S dostatečným předstihem Vás rovněž zveme na naši tradiční odpolední a noční Hasičskou soutěž, která se
uskuteční v sobotu 12. srpna na hřišti TJ Sokolu. Lze předpokládat, že se soutěže zúčastní všechna nejlepší
hasičská družstva z celé ČR
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Za SDH Kujavy Jaromír Mrázek
***************************************************************************************

7

TJ Sokol Kujavy, z.s.
Milí sportovní přátelé rádi bychom Vás pozvali na nadcházející fotbalová utkání.
datum
3. 6. 2017
3. 6. 2017

čas
12:00
14:00

den
sobota
sobota

domácí
TJ Sokol Kujavy, z. s.
TJ Sokol Kujavy, z. s.

- hosté
- Bravantice
žáci
- TJ Sokol Bludovice, z. s. muži
Sportovní klub Statek
muži
10. 6. 2017 14:00 sobota
TJ Sokol Kujavy, z. s.
Nová Horka, z. s.
17. 6. 2017 17:00 sobota
TJ Tatran Mankovice, spolek - TJ Sokol Kujavy, z. s.
muži
Po ukončení základní části IV. třídy mužů skupiny B probíhá nyní nadstavbová část, kdy se obě skupiny IV.
tříd A a B spojily v jednu a podle umístění v základní části nyní hrajeme ve skupině 5. - 8. místo.
Ke dni 19. 5. 2017 jsou muži na 8. místě a žáci na 6. místě. Doufáme, že nás přijdete podpořit.
Dále bychom Vás chtěli pozvat dne 24. 6. 2017 od 14hod. na místní hřiště, kde se uskuteční jako každoročně
obecní slavnost DEN OBCE KUJAVY. Po třech letech opět připravuje tuto akci TJ Sokol. Je pro Vás
připraven bohatý program, vystoupení dětí MŠ a ZŠ, vystoupení seniorek z Děrného s westernovými tanci,
pro děti zábavné atrakce, malování na obličej a další. Bohaté občerstvení, steaky, klobásy, hranolky …
V současné době největší nafukovací atrakce jak pro dospělé tak pro děti Bootcamp.
Těšíme se na Vás a doufáme, že se přijdete pobavit a podpořit náš spolek.
Za TJ Sokol Kujavy, z. s., Gebauer Oldřich
***************************************************************************************
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Místní akční plán ORP Bílovec
V Bílovci
a
Studénce
se
zdarma
vzdělávají
Přijďte také, nabídka je rozmanitá a platí i pro všechny obce ORP

pedagogové

i

rodiče.

Jak respektovat vývoj dítěte a naučit ho pravidlům, práce s dětmi s autismem doma i ve škole,
autorské čtení, rozvoj smyslového vnímání, logopedie, dřevodílny nebo neformální setkávání
k předávání zkušeností – to je jen výčet témat vzdělávacích akcí, které od jara probíhají v Bílovci
a ve Studénce. Témata vyšla z potřeb rodičů, pedagogů a ředitelů škol, zájem o ně je velký.
Na akci se může přihlásit kdokoliv, kdo se chce dozvědět něco nového.
Před rokem začalo město Bílovec realizovat projekt na zlepšení
vzdělávání ve svém okolí. Jmenuje se Místní akční plán a je do něho
zapojeno 15 škol z řad mateřských i základních, jejich pedagogové,
ředitelé, místní zaměstnavatelé, zástupce pedagogicko-psychologické
poradny, rodiče a mnoho dalších osob, kteří znají místní prostředí
Bílovecka.
„Díky projektu máme možnost řešit naše skutečné potřeby. Kam chtějí
naše školy investovat a o jakých tématech by se rádi pedagogové i
rodiče dozvěděli něco více. Důležité je, že školy jsou do projektu
zapojeny personálně a informace máme tedy přímo „od zdroje“.
Společně jsme v průběhu uplynulého roku pracovali na tom, abychom
detailně zmapovali naši současnou situaci, řekli si problémy, které
nás trápí, a na čem naopak můžeme stavět. Určili jsme si, kam a proč
chceme dojít. Vzdělávání je logickou součástí. Myslím si, že se nám
podařilo vytvořit velmi zajímavou nabídku, která je přínosná
pro pedagogy, ředitele škol i rodiče. Jsem rád, že se nám podařilo
zajistit kvalitní lektory a máme veskrze pozitivní ohlasy,“ řekl starosta
Bílovce Pavel Mrva.
Vzdělávání bude probíhat do listopadu, kdy projekt končí.
V nadcházejících měsících proběhne vzdělávání např. na témata
respektování vývoje dítěte a jak naučit děti pravidlům, práce s dětmi
s autismem v mateřských i základních školách, sdílení zkušeností
pedagogů s řešením situací spojených s novou legislativou, listování s Lukášem Hejlíkem, polytechnická
výchova a rozvoj smyslového vnímání, povídání o dětské řeči a úskalích jejích vývoje apod.
Nabídku vzdělávání a způsob, jak se na akci přihlásit, naleznete na webových stránkách města Bílovce. Na
úvodní webové stránce, vlevo nahoře pod odkazem Školství: MAP, naleznete dokument Informátor –
vzdělávací akce. Z něj vyčtete vše potřebné – témata, datum konání, místo, lektora i na koho se obrátit
v případě dotazů. Všechna vzdělávání jsou zdarma!
Těšíme se na setkání s Vámi.
Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Bílovec
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Děti a léto
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. Měli by svým
ratolestem určit 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, které jsou platné nejen pro děti, ale
i pro dospělé:
- oheň rozdělávat vždy pouze 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.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často
pohybují v 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
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
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Ošetřovatelská služba a mobilní hospic v domácím prostředí
CHARITA ODRY
Charita Odry poskytuje ošetřovatelskou službu klientům v jejich vlastním
sociálním prostředí na základě indikace praktického lékaře pro dospělé,
registrujícího lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při
hospitalizaci. Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České
republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního
stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o
poskytování domácí péče.
Ošetřovatelská služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a
Suchdolu nad Odrou. Poskytujeme péči nejen seniorům, ale i chronicky
nemocným, lidem s nevyléčitelnou chorobou a umírajícím v domácím prostředí, nebo v rodinách svých
nejbližších.
Je vědecky dokázáno, že nemocní ošetřováni doma, se rychleji a lépe
zotavují, více se snaží zapojit do dění v rodině a navrátit se ke svým původním
činnostem a zvýšit si soběstačnost. Někdy tato služba může umožnit klientovi
zkrácení pobytu v nemocnici či jiném lékařském zařízení na minimum, pokud
je možné prožít doléčení klienta v domácím prostředí, v okruhu své rodiny.
To přináší velkou úlevu jak klientovi, tak i rodinným příslušníkům. Snažíme se
klientům pomáhat zvládnout složitou životní situaci s využitím všech
dostupných moderních ošetřovatelských postupů a co nejvíce prodloužit
dobu, kdy mohou být v domácím prostředí. Běžným důvodem k hospitalizaci
u preterminálních stavů bývá nedostatečná výživa a dehydratace. Pomalu se
daří zahánět mýtus, že infuzní terapie patří na nemocniční lůžko, což není
pravda. Infuzní terapie se dá velmi dobře provádět v domácím prostředí,
navíc čas, který infuzní terapie vyžaduje, se dá velmi dobře využít k psychické podpoře klienta a jeho rodiny.
Našim cílem je pomoci klientovi a jeho rodině dosáhnout tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody
v souladu s jeho sociálním prostředím, udržet a zvyšovat soběstačnost klienta v běžných denních
činnostech, zajišťovat dodržování léčebného režimu a snižovat negativní vliv onemocnění na celkový
zdravotní a duševní stav klienta a rodiny, zachovat kvalitu života a umožnit klientům v terminální fázi života
umírat v kruhu svých blízkých a ve svém domácím prostředí.
Naše organizace má podepsané smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami (VZP, RBP, OZP, VOZP, ČPZP, ZP
MVČR) a poskytovaná ošetřovatelská péče se hradí z fondu veřejného zdravotního pojištění daného klienta.
Komplexní ošetřovatelskou péči poskytují zkušené, odborně kvalifikované, registrované všeobecné sestry,
které své znalosti a dovednosti neustále zvyšují v rámci celoživotního vzdělávání.
Naše služby neustále rozšiřujeme a vylepšujeme tak, abychom poskytovali komplexní ošetřovatelskou,
rehabilitační a paliativní péči na vysoké úrovni za spolupráce sociálních služeb a půjčovny kompenzačních
pomůcek Charity Odry (invalidní vozík, elektrická polohovací postel, pokojové WC).
Kontakt:
Renata Sedláková, vedoucí zdravotního úseku
Telefonní kontakt: 556 731 947, mobil: 737 805 304
email: renata.sedlakova@odry.charita.cz
www stránky: http://odry.charita.cz/
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní
prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.
Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese
http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska,
odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
telefon 595 622 355
e-mail kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz
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