Vážení spoluobčané,
nastává doba prázdnin, dovolených, sluníčka a odpočinku. Doba prázdnin je
nejvíce očekáváná u dětí, které už netrpělivě „vyhlížejí“ dny bezstarostného života a my
dospělí zase chvilku k odpočinku či k výletům.
Poohlédněme se však pár měsíců nazpět a připomeňme si, co se v obci událo či
neudálo! Začneme dětským maškarním plesem, který za hojné účasti pobavil hlavně
děti, ale i některé rodiče. Již tradiční stavění máje, které organizuje obec spolu s hasiči,
opět přilákalo mnoho občanů a chtěli vidět, jak se slatinští „chlapi“ vypořádají s ručním
postavením májky, a letos to bylo i díky předchozím deštivým dnům, opravdu náročné.
Ale dílo se podařilo a májka byla vztyčena. Dalším zážitkem s hojnou účastí občanů bylo
fotbalové utkání svobodní – ženatí. Bohužel letos vše bez tradičního budíčku dechové
hudby, údajně díky „nepříznivému počasí“. Další týden následovala soutěž mladých
hasičů „o pohár starosty SDH Slatina. Mimořádně v obci proběhl cyklistický závod
Slatina Bagbike 2017, kdy asi 170 amatérských cyklistů změřilo své síly na trati kolem
obce, kdy ti nejzdatnější museli absolvovat celkem 108 km s převýšením 2200 m. Věřím,
že tento závod najde trvalé místo v obci a že i občané si najdou čas na povzbuzení
závodníků. Nejedna maminka nebo babička uronila slzičku štěstí při shlédnutí
vystoupení dětí z MŠ i ZŠ na Dni matek. Rovněž následující kulturní program všechny
potěšil a i překvapil. Dále pak velmi hojně navštěvovaná i dětmi z okolí „Cesta
pohádkovým lesem“, letos to bylo 97 dětí se svými rodiči a dalšími příbuznými. Kácení
máje, které se neslo v duchu tradic, ukončilo přibližnou polovinu akci v letošním roce.
Opět patří poděkování všem organizátorům, ale i návštěvníkům, že přišli.
V březnu jsme poprvé „jinak“ připravili setkání s jubilanty. Všechny jsme
pozvali na malé pohoštění do kulturního domu, diskutovali o životě v obci, ale i o
běžných problémech, které nás obklopují. Věřím, že setkání se našim jubilantům líbilo a
stane se tradicí.
Opět musím vzpomenout volné pobíhání psů po obci a také parkování na
místních komunikacích, ale i na st. silnici. Majitelé psů si asi neuvědomují nebezpečí,
jaký může jejich pes způsobit. Je to např. dopravní nehoda, ale i že může vylekat menší
dítě. Již chodí všem takovým nezodpovědným upozorňující dopisy s fotem jejich psa,
který volně bez dozoru pobíhá po obci, snad to pomůže !!!! Dalším terčem kritiky
občanů se stalo parkování osobních vozidel na místních komunikacích i st. silnici. Opět
jsme se rozhodli v zastupitelstvu obce s tím „něco udělat“ a vyzveme všechny řidiče,
kteří porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, aby učinili
nápravu a chovali se ohleduplně a ukázněně (bližší informace na jiném místě
zpravodaje). V plné přípravě je již rekonstrukce tenisového kurt, který se změní ve
víceúčelové hřiště s umělým povrchem a rovněž probíhá výběr firmy na obnovu
komunikace Fifejdy.
Vážení spoluobčané,
na závěr mi dovolte Vás všechny pozvat na 12. zasedání ZO Slatina, které se uskuteční
v pondělí dne 12. června 2017 v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.

Na setkání s Vámi se těší
Luděk MÍČEK
starosta obce
POZVÁNKA
na 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční dne 12.5.2017
v 18.00 hodin v budově zámku ve Slatině.

Program:
Zahájení a volba komisí
Zpráva starosty
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Smlouva o poskytnutí dotace mezi obci Slatina a Moravskoslezským krajem –
kotlíkové dotace
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
1.
2.
3.
4.

Luděk Míček – starosta obce Slatina
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Společenská kronika
Jubilanti v II. čtvrtletí 2017
KADULOVÁ Irena

VAJDA Vojtěch

HON Jaroslav

RICHTÁROVÁ Helena

LINDOVSKÝ Milan

KEMPNÝ Hubert
STILLNER Miroslav

Gratulujeme Všem k životnímu jubileu a do dalších létech přejeme hlavně hodně
zdraví . Již brzy se těšíme na společné setkání.

Připravované akce:
Oslavy 110. výročí založení DH Slatina - 10. června 2017
Country pohoda

24. června 2017

JZM

5.srpna 2017

Turnaj v nohejbale

2. září 2017

Soutěž SDH Slatina

23. září 2017

Informace, upozornění:


Odvoz domovního odpadu v III. čtvrtletí 2017 (červenec - září)

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v sudém týdnu. Jak jistě víte, máme přesnou
evidenci počtu odvezených popelnicových nádob od jednotlivých rodinných domků. Máme
samozřejmě i své „vítěze“, které bohužel nemůžeme zveřejnit a nutno říci, že po občasném
nahlédnutí do jejich popelnic připravených k vývozu, se v těchto nachází opravdu vše, jako bychom ve
Slatině neměli vůbec možnost třídění odpadů. Třeba se při čtení těchto řádku poznají a zamyslí se nad
sebou !!!. Výhodou u nás je také to, že u každého rodinného domku neomezujeme počet
popelnicových nádob, tak jako je tomu v některých okolních obcích a ani neomezujeme počet svozů,
ale je to na nás všech, jak zodpovědně budeme třídit své odpady.

Dále upozorňujeme všechny občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce června
roku 2017 a činí 500,– Kč/občan a 250,–Kč/dítě do 6 let věku. Možno poplatek uhradit
na účet č. 86–6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Střípky ze školky a školy
Blíží se nám konec školního roku s vysvědčením a zasloužené prázdniny.

Na jaře jsme ve škole a školce nezaháleli. V březnu jsme oslavili Den učitelů školou po staru.
Žáci se oblékli jako před padesáti i více lety, přinesli si staré školní potřeby a učili se tak jako jejich
prarodiče. Ze skladu jsme vytáhli staré obrazové tabule, rozdali sešity bez pomocných linek, schovali
moderní techniku i výzdobu třídy. Žákům se učení líbilo, byli pozornější a snažili se. Ale druhý den byli
většinou rádi, že je vše zase zpět.
Školku navštívil myslivec a povídal dětem zajímavosti o lesní zvěři, práci myslivců a přinesl
ukázky trofejí a kožešin.
Začátkem dubna jsme vynesli Morenu, před Velikonoci žáci zdobili kraslice, pekli jidáše a
povídali si o velikonočních svátcích. Při jarním tvoření ve školce se tentokrát děti samy pustily do
práce a rodiče jen „koukali“. A nesmělo chybět „hledání velikonočního zajíčka“ s plněním úkolů.
Na Den Země jsme za hustého sněžení odjeli na Jarošův statek, kde děti třídily odpad, čistily
stáje a hřebelcovaly poníky. Dozvěděly se, jak se pečuje o domácí zvířata, co potřebuje kůň, ovce,
koza, králík, morče a křeček.
V dubnu jsme navštívili filmové představení Kráska a zvíře a divadelní pohádku Loupežník a
princezna Anka. Třeťáci a čtvrťáci se jeli podívat za svými staršími spolužáky do ZŠ Komenského
v Bílovci. Předškoláci si vyzkoušeli učení ve škole se staršími kamarády, před zápisem do 1. třídy pak
měli možnost předvést se i před rodiči. Do první třídy nastoupí všech 13 dětí, které byly u zápisu. Do
MŠ bylo přijato 12 dětí a tím je kapacita školky naplněna.
První neděli v květnu děti z mateřské školky a žáci ze školy pod vedením paní učitelek potěšili
maminky, babičky, tety a ostatní ženy svým vystoupením v kulturním domě. Věříme, že se tanečky a
dárečky líbily a všichni se dobře bavili.
Velký úspěch sklidil Pohádkový les, kde se dobře bavily malé i velké děti. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na organizaci, průběhu a sponzorování této akce. Předškoláci a prvňáci se zúčastnili
„Měsíce náborů“ v Bílovci, kde si zasportovali a získali účastnické medaile.
Mezi naše úspěchy patří ocenění Tomáše Nikla v literární soutěži Bílovecké záhady v kategorii
4. tříd s vyprávěním Neočekávaná návštěva z vesmíru – Nový spoluobčan.
Maxmilián Šimek získal 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
A co máme před sebou?
Sportování na Den dětí, školní výlet do Vyškova, Olympiádu mateřských škol, kterou pořádá dům dětí
v Bílovci, rozloučení se čtvrťáky a předškoláky.
Všem přeji krásné prázdniny a hezké dny zaslouženého volna.

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy
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Poděkování:

Dovolte mi abych touto cestou vyjádřila pochvalu a obrovský dík paním učitelkám
naší Mateřské školy za organizaci vystoupení školkových dětí na akci ke Dni matek. Opět
dokázaly, jak náročná je práce s tak malými dětmi a bravurně se zhostily tak nelehkého úkolu
- nacvičit s dětmi vystoupení pro veřejnost. Přeji jim spoustu energie do další práce a mnoho
spokojených rodičů.
S pozdravem
MUDr. Hana Varechová
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Slatinská Country Pohoda 2017
Už pošesté se sejdou všichni příznivci country muziky a dobré zábavy na letošní přehlídce
nazvané Slatinská Country Pohoda. Stejně jako v předcházejících letech se na pódiu představí
amatérské kapely z blízkého i dalekého okolí. Namátkou třeba Country Kamarádi, Azyl, nebo
Counrty Gang, který se svým věkovým průměrem silně nad 60 let dokonale rozparádil
obecenstvo všech věkových kategorií. Během nutných technických přestávek mezi
vystupujícími kapelami zvaných „drátování“ se předvedou děti z místní základní školy, ale
uvidíme práci s bičem ve westernovém vystoupení Jiřího „Vlče“ Martinka. Po odeznění
přespolních kapel bude do pozdních nočních hodin hrát k tanci i poslechu místní Slatinský
Schrummel. Po celou dobu akce bude pro návštěvníky připraveno skvělé jídlo a pití. Všichni
jste srdečně zváni!
Srdečně zve pořádající Slatinský Schrummel!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení občané,

Dechová hudba Slatina pořádá u příležitosti 110. výročí svého založení velkou oslavu,
která se koná v sobotu 10. června 2017 v areálu u kulturního domu ve Slatině.

Začátek oslav je ve 14 hod.
V programu vystoupí Dechová hudba ze Slatiny, Dechový orchestr z Hradce nad
Moravicí, Městský orchestr mladých z Dolního Benešova.

Přijede také družební dechová hudba z německého Gräfenhainu a známá profesionální
dechová hudba GLORIA Zdeňka Gurského z Kyjova na Moravě.
Program zpestří mažoretky ze Slatina. Večer k tanci a poslechu zahraje hudební
skupina Nafestband z Dolního Benešova.
Oslava se bude konat za každého počasí.
Bude zajištěno bohaté občerstvení a pro děti zábavný program.
Hudebníci ze Slatiny zvou všechny občany, děti, mládež i dospělé na tuto výjimečnou
akci.
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Z historie DH ve Slatině
První organizovanou osmičlennou dechovou hudbu založil místní hasičský sbor v roce 1907,
tedy před 110 léty. Kapelníkem byl od počátku místní rodák Gustav Klos, který také učil nové
členy hrát na hudební nástroje.
Po roce 1924 došlo k rozpadu zakládající kapely a současně vytvoření dvou nových dechových
souborů. Arnošt Blaštík vytvořil těleso o 30 členech a druhá kapela o dvanácti členech dostala
název Dělnická hudba Kleinova, kterou řídil Raimund Klein. Rivalita obou kapelníků byla
doprovázena rozvojem obou hudebních těles.
Od roku 1930 se stal kapelníkem Jan Havrlant, kterého mnozí přítomní starší občané dobře
znali. V tomto období byla kvalita slatinské hudby známá v širokém okolí.
Po válce v srpnu 1945 zasáhly do hudebního života nové hudební osobnosti, a to Rudolf
Lindovský, jako umělecký vedoucí, kapelník Rudolf Naivert a později Ladislav Falhar a
Jarko Stanovský, kteří už nejsou mezi námi.
Po roce 1957 došlo k reorganizaci kapely a přibyli dobří muzikanti z okolních vesnic
především z Těškovic a Tísku. Novým kapelníkem se stal vám všem známý Ladislav Falhar
a dirigentem byl vynikající hudebník a houslista Rudolf Lindovský, který v roce 1969 náhle
zemřel.
Kromě DH fungoval ve Slatině ještě taneční soubor, který po celou dobu své existence řídil
vynikající hudebník již zmíněný Ladislav Falhar, který 40 let určoval a tvořil dějiny hudby ve
Slatině. Pro nedostatek mladých muzikantů začali zasloužilí členové DH Jan Havrlant a
Miloslav Klos vyučovat hře na nástroje několik slatinských chlapců.
Další příliv nových talentů je spojen se základní uměleckou školou v Bílovci, kde v té době
hrál dětský dechový soubor při ZUŠ pod vedením externího učitele Ilji Banara. Od roku 1988
se Ilja Banar z Bílovce ujal funkce dirigenta slatinské dechovky, čímž dále pozvedl její
uměleckou úroveň.
V roce 2002 převzal otěže kapelníka a současně dirigenta mladý muzikant Pavel Klein, který
obětavě řídí slatinskou dechovku dodnes, to je již celých 15 let.
Náš dechový soubor mívá celoročně mnoho vystoupení, pořádá každoročně tradiční vánoční
koncerty, vystupuje při různých slavnostních příležitostech, oslavách a rovněž při pohřbech, a
to ve Slatině, v blízkém i vzdálenějším okolí. Do dechovky přišli mladí muzikanti, a hlavně

mladí zpěváci, bez kterých se již současná dechová hudba neobejde. Samostatnou kapitolou
dechové hudby Slatina je družba s německým souborem z Gräfenhainu, s kterou dodnes
udržujeme družební styk a která nás poctí svou návštěvou u příležitosti 110 let našeho výročí.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Bílovci a Studénce se zdarma vzdělávají pedagogové
Přijďte také, nabídka je rozmanitá a platí i pro všechny obce ORP

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
V Bílovci 14.5.2017
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V neděli 23. dubna 2017 proběhl v chrámu Nanebevzetí P. Marie ve Slatině benefiční
koncert na podporu oprav zdejších varhan. Varhany nám byly darovány plzeňskou
konzervatoří. Zmiňovaný nástroj byl vyroben v roce 1900 varhanářem Josefem
Hubičkou (1864 – 1940). Bohužel v minulosti tento nástroj prošel zásadními zvukovými
změnami a některé původní rejstříky byly nahrazeny novými. Varhany jsou nyní
uloženy v kapli místního kostela, kde postupně probíhají restaurátorské práce.
V tomto roce jsme již uskutečnili několik benefičních koncertů. Poslední z nich byl
významný zejména proto, že hlavním organizátorem a také účinkujícím byl současný
pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Během večera se návštěvníci zaposlouchali do
skladeb různých hudebních žánrů od období středověku až po současnost. Pan Jurečka
provázel koncert nejen slovem, ale i hraním na tubu. Mezi jeho další hosty patřily
hudebnice Lenka Pajurková, Dipl. um., která koncert obohatila hrou na hoboj, Mgr.
Jindřiška Lazecká na varhany a Mgr. Gabriela Zajíčková hrou na housle.
Slatinský kostel byl zaplněn nejen místními a přespolními věřícími, ale také mnohými
milovníky hudby. Věřím, že si každý při poslechu přišel na své. Získaná finanční částka
je určena na další opravu varhan. Všem účinkujícím, organizátorům, návštěvníkům a
sponzorům patří velké poděkování.
otec Petr Rak, duchovní správce
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Na základě připomínek občanů si dovolujeme připomenout všem řidičům skutečnost, kde
mohou zastavit a stát svými motorovými vozidly. Naše místní komunikace, ale i státní silnice, jsou
„posety“ různě zaparkovanými vozidly a účastník silničního provozu je povinen dodržovat zákonné
povinnosti. Většinou je to o lenosti řidičů zaparkovat vozidlo na svém pozemku.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(Zákon o silničním provozu)
Zastavení a stání
§ 25
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti
nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace
nebo zastavit v druhé řadě.

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.
Pozn.: Jednoznačně se zakazuje stát na obousměrné pozemní komunikaci, pokud nezůstane volná
vozovka alespoň 6 metrů široká (jeden jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy).

§ 27
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento
zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní
komunikace,
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci,
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní
komunikaci,
Chůze
§ 53
(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese
předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje
vozovky.
(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo
stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
§ 125c
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
(5) Za přestupek se uloží pokuta
g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a
písm. k).
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Prázdniny jsou téměř za dveřmi, neztrácejme kontrolu nad
dětmi ani nad sebou
Ani v blížících se prázdninových dnech bychom neměli nechat děti bez dozoru. Neměli bychom
zapomínat na to, že děti rády napodobují jednání dospělých. Stačí několik vteřin nepozornosti a
zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Rodiče nebo babičky a dědečkové by měli
vědět s čím si jejich vnučka nebo vnuk hraje.
Důležité je upozornit i na nebezpečí při používání elektrických spotřebičů jako takových. Neopatrnost
při zacházení s nimi bohužel nevymizela. Přibývá počet požárů zaviněných elektrospotřebiči, přesněji
řečeno, jejich nesprávným používáním. Nenechávat hrát si děti s knoflíky sporáků, aby nedošlo
k jejich zapnutí. V blízkosti nemít hořlavé materiály.

Pozor bychom měli dávat i na plynové spotřebiče. Plyny se velmi dobře mísí se vzduchem. Nevinné
dětské otočení knoflíkem u plynového sporáku pak může způsobit doslova zkázu. V prostředí, kde
dosáhne množství plynu kritické koncentrace, může být příčinou výbuchu plynu a následného požáru
i obyčejný domovní zvonek, cigareta nebo škrtnutí zápalky. Nemusí to být hned výbuch, ale lékaři by
mohli uvést mnoho případů otrav plynem.
Zejména neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají
větších možností, jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.
Například chlapci se snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní a
různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu, a když tyto případy neskončí smrtelným
úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech záchrana života mnohdy závisí
na rychlém zásahu jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému.
V letním období nesmíme opomenout ani nebezpečí, která nás mohou ohrozit při koupání nebo
sjíždění vodních toků. Pozor na noční koupání, při němž můžete ztratit orientaci, skákání do vody, kde
nevíte, jak je hluboká, neměli bychom ani přeceňovat své plavecké schopnosti.
V letním období míříme na výlety do přírody a pamatovat bychom měli na to, že kouření a rozdělávání
ohňů je v lesích zakázáno, zvláště za suchého a teplého počasí, platí tento požadavek i v polích, na
loukách, a všude tam, kde by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety
je jedním ze spolehlivých iniciátorů vzniku požáru, a to zejména za mimořádně suchého počasí.¨
To samé platí i o táboráku. Při zakládání táboráků bychom neměli zapomínat na právní předpisy, které
upravují možnosti rozdělávání otevřených ohňů v přírodě. Táboráky je možné zakládat pouze
v prostorech vyhrazených tábořišť na zvláště určených místech. V místě, kde jsme tábořili, nikdy
neopomeneme před odchodem oheň uhasit a zasypat jej hlínou. Doutnající zbytky mohou způsobit
požár. Dodržováním všech pravidel požární prevence a přizpůsobením jednání vnějším podmínkám
zabráníte vzniku požáru.
Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování na zahradě bychom si měli dát pozor na vhodné
umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na
balkóně. V grilu bychom měli použít jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín apod.). Gril
musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.
V letním období přibývá vážných úrazů na motocyklech, ale i nehod na silnicích. Většinou mladí a
nezkušení řidiči usedají za volant rychlých vozidel a chtějí se předvést před dívkami. Nemají ale
dostatek zkušeností a ve velké rychlosti už vozidlo nebo motocykl nezvládnou. Následky jsou pak
často tragické.

