
 

            Květen 2019 

Motto 

Nastal již máj, lásky čas….. 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

nastal krásný první máj, lásky čas. Neřiďte se heslem jen v tento den. Lásky čas by měl 

být po celý měsíc květen. Lásky čas musí být samozřejmostí i v jiných měsících, dokonce 

se dá říci, že by měl být samozřejmostí i každodenní zvyklostí. Lásku potřebuje člověk 

denně jak v dětství, v době dospívání tak i ve stáří. Nezapomínejte proto na lásku, neboť je  

důležitá, potřebná, milá a příjemná. Některým lidem chybí projev lásky vůči druhým 

lidem a nedokáží lásku rozdávat. Vždyť od lásky začíná vše hezké. Rodí se děti a z dětí 

máme tu největší radost všichni. Dále je láska potřebná i ve vztahu dvou přátel, kteří 

prochází životem a následně lásku předávají svým ratolestem, svým nejbližším. Je 

zapotřebí rozdávat kolem sebe více lásky, mějme se společně rádi a mějme ze života 

radost. I já mám ze života radost, jelikož si říkám: „Na konci vždy vše dobře dopadne. A 

jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec“.  
 

Přeji příjemné květnové láskyplné dny. 
 

 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.04.2019 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

7/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková, Ing. Petr Vybíral  

7/2 

schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

7/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Matúš, Ing. Ondřej Matuš 

7/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru  

7/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

7/6 

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce Františkem Černochem 

7/7 

schvaluje závěrečný účet obce Veřovice za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce Veřovice za rok 2018, a to bez výhrad 

7/8  

schvaluje účetní závěrku obce Veřovice sestavenou k 31.12.2018 

7/9 

schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení 

Veřovice za rok 2018 a schvaluje převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

Kulturní zařízení Veřovice za rok 2018 ve výši 9 072,95 Kč do rezervního fondu 

7/10 

schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Veřovice za rok 2018 a schvaluje převedení výsledku hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice za rok 2018 ve výši 46 876,24 Kč 

takto: fond odměn 5 000,-Kč, rezervní fond 41 876,24Kč  

7/11 

ukládá starostovi obce zaslat výzvu k sjednání nápravy ke zkvalitnění a zintenzivnění práce 

technického dozoru investora při stavbě: „Kanalizace a ČOV Veřovice“ 

7/12 

bere na vědomí zápis č. 2/2018 a zápis č. 3/2018 z jednání dozorčí rady DSO Mikroregion 

Frenštátsko 

7/13 

schvaluje zveřejnění záměru směny části obecního pozemku parc. č. 2119/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 415 m² v k. ú. Veřovice 

7/14 

bere na vědomí žádost pana Ing. R. Z., Veřovice, 742 73 Veřovice o povolení zřízení věcného 

břemene cesty na obecním pozemku parc.č.1139/2, lesní pozemek, vyjmutí cca 200 m², v k. ú. 

Veřovice 

7/15 

neschvaluje žádost pana MUDr. M. H., Veřovice, 742 73 Veřovice o odkoupení části obecního 

pozemku parc. č. 2091/1, ostatní komunikace o výměře cca 45 m² v k. ú. Veřovice 

7/16  

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 145/6, zastavěná plocha o výměře 10 m² v k.ú. Veřovice 

panu Š. B., Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50,- Kč/m², tj. za celkovou cenu 500,- Kč. Záměr  
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prodeje byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice č. usnesení 6/32 ze dne 

19.3.2019 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 22.3.2019 do 8.4.2019 

7/17 

bere na vědomí žádost pana M. L., Veřovice, 742 73 Veřovice o odkoupení části obecního 

pozemku parc. č. 1490/28, orná půda o výměře cca 240 m² v k. ú. Veřovice  

7/18 

bere na vědomí žádost pana J. Š., Veřovice, 742 73 Veřovice o koupi pozemků v jeho vlastnictví 

obcí Veřovice, a to parc. č. 2142/3, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 377 m² a parc. č. 

1068/30, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 7 m² v k. ú. Veřovice 

7/19 

schvaluje a ukládá starostovi obce Veřovice Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021485/002, Veřovice parc. č. 198/1, Kubečka, NNk 

mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 

7/20 

schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 1490/30, a to díl "e" o výměře 75 m², 

díl "b" o výměře 45 m² a díl "k" o výměře 162 m² v k. ú. Veřovice dle GP č. 2332-55/2018, který 

vyhotovil Ing. M. V.  

    Martin Fojtík                             František Černoch  

  starosta obce                    místostarosta obce  
 

Důležitá upozornění pro občany  

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Vážení a milí spoluobčané, 
prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou 

stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, silnice 

neprůjezdná, objížďka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat velká dopravní 

vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE NA ZVÝŠENOU 

BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás nepodceňujte toto upozornění. 

Nejcennější na světě co máme, je zdraví!!! Děkuji  

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde 

bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto 

Vás chci požádat a vyzvat Vás občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech technických 

záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně 

informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. 

Spokojený občan je občan spokojený.  

Předběžný harmonogram výstavby na období květen, červen, červenec 2019 

Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské ulice“ až 

po „Grozmannův most“. Dalším úsekem bude ulička pod nákupním střediskem směrem u rodiny 

Zapletalů č.p. 116 kolem řadových domků až k rodinnému domu Ing. Břetislava Piteráka. Dále úzká 

ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521. Dalším úsekem budou uličky za 

železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou 

uliček a dále se bude postupovat v uličce směrem do kolonie a následně se budou práce posouvat po malé 

straně kolem potoka až po Lacinovo území. Dalším úsekem, kde budou probíhat stavební a výkopové 

práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“, bude slepá ulice naproti bývalého objektu SITEX 

směrem k panu Mikulenkovi Rostislavovi č.p. 136 dále k rodině Markových č.p. 163 a na druhou stranu 

uličky směrem k rodině Görigových č.p. 468 a v neposlední řadě práce budou probíhat na stavbě čističky 

odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou 

pálenicí a sadem švestek. Další krátké uličky, kde budou probíhat stavební práce, bude ulička u dolní 

bytovky č.p. 364 směrem k bývalému SITEXU č.p. 150, dále krátká ulička nad bývalým SITEXEM k č.p. 

329 rodina Škarpova, č.p. 566 rodina Kellerova a č.p. 278 rodina Kociánova, dále ulička u Pekárny  

3 



 

u Černochů č.p. 607, k Penzionu Danka č.p 567 až k č.p. 497 p. Kociánová Božena. Posledním úsekem 

bude ulička do kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova, kolem č.p. 95 Ondřej Matuš směrem k č. p. 239 p. 

Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. Bartoň Štěpán. Od 1.4.2019 do 

30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. II/483 a II/480, a to 

přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu směrem na Frenštát pod 

Radhoštěm v délce cca 400 m, dále úsek od nového obecního úřadu směrem na horní konec až po 

nákupní středisko v délce cca 1 km, úsek od nového obecního úřadu č.p. 670 až po starý obecní úřad 

(katolický dům č.p. 6) v délce cca 300 m a posledním úsekem bude úsek u dolní křižovatky u Restaurace 

Dolní dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m. Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto 

akci bude těžké zvládnout. Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoliv problém řešit přímo na 

stavbě, čili přímo v terénu.  

 

KANALIZACE OBCE VEŘOVICE – DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném dokončování 

projekčních prací na Vašich domovních kanalizačních přípojkách k Vašim nemovitostem (rodinným 

domům). Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám byla či nebyla Vámi 

hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků viz. níže seznam č.p., aby 

vlastník dané nemovitosti se osobně dostavil na Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres 

+ plnou moc k zastupování při realizaci domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl poprosit a 

požádat majitelé nemovitostí níže uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili na Obecní 

úřad ve Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty 

pracovat a dopracovat se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání stavebního 

povolení na domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům).  

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného:  

č. popisné 

2,13,15,17,28,53,65,68,70,71,73,75,76,77,78,79,83,87,88,93,94,96,102,103,108,110,111,113,115

118,119,125,133,142,146,149,151,158,161,165,172,174,180,194,202,205,210,211,215,221,224, 

234,235,240,243,247,252,253,256,257,259,267,273,278,282,290,292,300,310,312,320,322,325, 

326,328,339,340,341,349,350,351,359,360,362,363,364,365,367,368,369,373,377,386,391,395, 

398,403,404,419,420,421,434,439,443,444,445,446,449,450,451,453,462,469,471,477,478,480, 

483,486,489,490,491,494,497,500,505,511,512,514,516,518,520,521,522,532,534,535,540,545, 

546,547,549,551,552,553,554,555, 561,562,571,572, 

583,585,587,597,601,603,604,607,609,613,619,620,622,623,625,626,629,641,644,647.  

 

č. evidenční – 13,39,41,49,53,56,75,78, 

 

č. parcelní – parc. č. 716, parc. st. 794, parc. st. 915  

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne 

kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.  
 

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 

 

Důležité upozornění občanům k vývozu směsného komunálního odpadu  
Vážení spoluobčané, jelikož při stavbě kanalizace a ČOV v naší obci dochází k zamezení nebo úplnému 

omezení vjezdu svozové techniky pro vývoz komunálního odpadu do ulic a místních komunikací, kde 

právě probíhají zemní práce, je zapotřebí, abyste své popelové nádoby přistavili k vývozu do míst nejlépe 

před staveniště, aby se k nim svozová technika dostala. V případě, že tak neučiníte, Vaše popelnice 

zůstanou nevyvezeny.  
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Chápeme, že je to trochu práce navíc, ale pokud chcete mít své popelnice vyprázdněné, nezbývá nic 

jiného, než je přistavit na místo, kam se TS Valašské Meziříčí se svou svozovou technikou dostanou.  

Nebude se jednat o trvalý stav, ale pouze o dobu, po kterou v dané ulici budou probíhat výkopové práce a 

pokládání kanalizačního potrubí. Navíc se popelnice vyvážejí vždy v pondělí v lichém týdnu, tedy pouze 

dvakrát do měsíce. 
Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a doufám, že většina z Vás tyto okolnosti pochopí a přizpůsobí se dané 

situaci. 

 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů 
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností proběhne v naší obci v sobotu  
18. května 2019 od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Vzhledem k nově zbudovanému přechodu a autobusovým 

zastávkám u nákupního střediska nebude možno provést sběr na parkovišti u NS z důvodu ztížené 

manipulace se sběrnými kontejnery a zhoršeným výjezdem z parkoviště. Proto v letošním roce bude 

vytvořeno pouze jedno sběrné místo, a to na prostranství za kulturním domem ve Veřovicích. Sběr odpadů 

bude probíhat v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i 

nebezpečný odpad přiváželi až v době k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby 

mohla na místo najet firma se svou technikou. 

Děkujeme za pochopení.                  František Černoch, místostarosta obce 
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Měníme přístup k výuce přírodních věd 

Naše škola v rámci projektu Centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj navštívila kolegy 

na Základní škole v Loučce u Vsetína s ukázkou výuky založené na realizaci žákovských 

experimentů s žákovskou PASCO sadou, kterou jsme získali pro výuku v rámci projektu. 

Projet je zaměřený na přírodovědnou gramotnost a badatelsky orientovanou výuku. V následné 

diskuzi pedagogové ocenili, že práce s PASCO sadou aktivně zapojuje žáky 

do výuky a podněcuje zájem o hodiny fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy. 

Další setkání s pedagogy v měsíci květnu plánujeme s kolegy na základních školách 

ve Frenštátě p. R. a v Mořkově. 

Mgr. Renata Štěpánová 

Matematický klokan 2019 

Školní kolo matematického klokana jsme letos uspořádali 2. dubna. Zapojili se do něho žáci 

od 2. do 9. třídy. V této mezinárodní soutěži určené k hledání talentů mezi Cvrčky nejvíce 

zabodovali Šimon Juračák z 3. třídy, druhý byl Prokop Dorazil, třetí současně Manuela 

Lichovníková a Antonín Fojtík, také z 3. třídy. 

V kategorii Klokánek vyhrál nad čtvrťáky a páťáky opět Šimon Juračák z 3. třídy, druhé místo 

obsadily shodně Nikita Lichovníková a Anna Pískalová, třetí místo Josef Macíček, všichni 

z 5. třídy. 

Pro 6. a 7. třídu je určena kategorie Benjamín, kde získal nejvíce bodů Michal Černoch, 

následovali ho Jiří Švrček a Vojtěch Zapletal, všichni ze 7. třídy. 

V nejvyšších třídách v kategorii Kadet zvítězil Kristián Matúš, za ním byl Robin Drozd, třetí 

Michal Kováčik, všichni z 8. třídy. 

Všem zúčastněným blahopřejeme, že se nebáli pustit se do obtížných úloh.  

Děkujeme paní ředitelce, učitelům i asistentkám za pečlivou organizaci soutěže. 

Mgr. Božena Přikrylová 

Velký úspěch v okresním kole recitační soutěže 

Ve středu 27. března  proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo recitační soutěže.  

Oba naši žáci – Matyáš Matúš z 6. třídy (III. kategorie) a Magdaléna Cibulcová z 8. třídy 

(IV. kategorie) – postoupili do krajského kola.  

Oběma blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Exkurze do Muzea Tatra v Kopřivnici 

V úterý 9. dubna jsme se vydali vlakem na exkurzi do muzea Tatra Kopřivnice. Absolvovali jsme 

společně celou prohlídku expozice. Nejvíc nás zaujala část se sportovními a závodními 

automobily. Během prohlídky jsme plnili úkoly a odpovídali na zajímavé otázky. V závěru jsme 

také navštívili expozici manželů Zátopkových. Počasí nám přálo, a tak jsme po prohlídce zvládli 

i zmrzlinu a jiné občerstvení.                                       Mgr. Kateřina Rašková, Andrea Tichavská 
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Přehlídka technických profesí 

3. dubna se v kopřivnické sportovní hale SOU konala přehlídka technických profesí. Tam se 

vydala naše 8. třída, aby si rozšířila svoje obzory, co se týká technických profesí a škol. 

Studenti různých oborů si připravili stánky s ukázkami, informacemi a hovory o daném učení. 

Mohli jsme vidět zámečníky, svářeče, tesaře, zedníky, truhláře a další. 

Viděli jsme také stánky různých firem, nám nejznámější je Brose a Continental, všude dávali 

informace o práci a potřebném vzdělání. Celkově bylo vše přehledně uspořádané. Pro většinu 

třídy byla tato exkurze velmi zajímavá, protože nám napomohla přiblížit se k volbě našeho 

povolání. 

Jindřich Boháč, 8. třída 

Družinohraní 

Na konci měsíce března se ve školní družině uskutečnilo Družinohraní, což je akce, kdy zveme 

také rodinné příslušníky, aby si užili odpoledne při hrách, které v družině máme. A že je z čeho 

vybírat! Každý rok navíc přibývají nové, a to hlavně o Vánocích. Rodiče si tak mohou vyzkoušet 

hry, o kterých jim jejich ratolesti často nadšeně vyprávějí, ale hlavně věnují svůj drahý čas svým 

dětem a alespoň chvíli nespěchají. Letos byla zábava zase ve stylu Casino Las Družinas, takže 

nechyběly hry jako ruleta a poker, což ocenily hlavně starší děti. Neobešli jsme se bez výborného 

občerstvení v baru, mimo jiné bylo k dispozici nealkoholické mojito či smoothie. Dále byla 

k mání také taneční hra u disco koule. Rodičů, sourozenců a prarodičů každým rokem přibývá, 

což svědčí o oblíbenosti této akce. Moc děkujeme slečně asistentce Katce a maminkám, které 

jakkoli pomohly, ale hlavně mládeži – Toníkovi, Petře a Dominikovi, kteří setrvali celé 

odpoledne a pomáhali, ať už v baru nebo u hracích stolků. 

Velikonoční dílna ve školní družině 

Každá akce vyžaduje přípravu. Velikonoční dílna je v tomto ohledu jednou z 

nejnáročnějších.  Kromě pečlivého jarního úklidu jsme v družině s předstihem připravovali 

materiál, dekorace (zvláště ty keramické se musely dělat dlouho dopředu),  dále samotné 

výrobky  – ať už jako předlohu nebo polotovary k dokončení a konečně také občerstvení. Den 

předem jsme upekli jablečné záviny a pizza šneky, což je oblíbená činnost našich šikovných dětí. 

Dílna pak proběhla ve středu 17. dubna ve velmi příjemné pracovní atmosféře.  Hezké a milé 

výrobky tak zajisté pomohly navodit velikonoční atmosféru v nejedné domácnosti. Svou 

návštěvou nás poctila i paní ředitelka a zástupkyně školy. Akce by nebyla tak zdařilá nebýt 

ochotných lidí, kteří přiložili ruku k dílu. Moc chceme poděkovat za pomoc p. asistentce Katce 

Podhráské, p. uč. Hance Hajduškové, Terezce Pítrové, p. Hrnčiarové za vyrábění a poskytnutí 

materiálu,  p. Surovcové nejen za pomoc při dílně, ale i za keramické ozdoby, p. uč. Rusínovi za 

pletení tatarů, p. Kočovskému a p. Bjačkové za pruty, za beránky a jiné dobroty babičkám Alice 

Svobodové a Anety Vídenské, dále Adélce Koňaříkové a p. Petrášové. V neposlední řadě také 

děkujeme hlavně za úklid a pomoc p. uklizečkám J. Vroblové a A. Kovačíkové a p. školníkovi 

M. Holubovi.  

Vychovatelky ŠD 
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Den Země v Kopřivnici 
V pátek 26. dubna vyrazili žáci 4. třídy vlakem do Kopřivnice do sadu Ed. Beneše, kde se konal 

program ke Dni Země. Soutěžily zde týmy kopřivnických škol v ekologických disciplínách. 

Celá akce byla doplněna o bohatý program s mnoha úkoly o vodě,  horninách, lesích, třídění 

odpadu a dalších. Naše žáky zaujal stánek Smokemana z VŠB Ostrava, kde strávili nejvíc času 

a účastnili se mnoha pokusů. Počasí bylo ideální a tak si všichni den náležitě užili. 

Mgr. Kateřina Rašková, Andrea Tichavská 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

PROBĚHNE 

VE DNECH 20., 21. A 22. KVĚTNA 2019 

VŽDY OD 13:30 DO 16:00 HOD.   

NA NÁDVOŘÍ ŠKOLY 

                                                       

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc duben 

10. dubna jsme se třídou Ježečků i Veverek navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, která 

zajišťuje péči o handicapované volně žijící živočichy. Již víme, jak se máme chovat, když v trávě 

uvidíme malého zajíčka nebo srnče, jak se chovat ke zraněným zvířatům a v jakých případech je 

vhodné informovat nejbližší záchrannou stanici.  

Následující den v mateřské škole proběhla již tradiční velikonoční dílna. Rodiče s dětmi tvořili 

nejrůznější velikonoční dekorace, malovali vajíčka voskem, sázeli velikonoční osení do skořápek 

od vajíček a učili se plést dokonce i velikonoční pomlázku. Děti si pyšně nazdobily velikonoční 

perníčky, které si společnými silami v předešlých dnech upekly a pochutnaly si i na velikonoční 

nádivce, která se jim opravdu moc povedla. I ti nejuznávanější kuchaři by se nestačili divit, jaké 

odborníky na přípravu tradičních velikonočních pokrmů v MŠ máme.  

15. dubna k nám do mateřské školy zavítalo divadlo Koloběžka. Divadelní představení neslo 

název „Na tom našem dvoře“. Příběh pojednával o čerstvě vylíhnutém kuřátku, které tápalo nad 

tím, jak by mohlo být užitečné. Dětem se veselé představení moc líbilo. Společně jsme si 

zazpívali i spoustu hezkých písniček a také jsme si zopakovali, jakým způsobem jsou pro nás 

domácí zvířata užitečná.  

17. dubna se nám na zahradě mateřské školy procházel velikonoční zajíček, a tak jsme se po 

svačině ihned vydali po jeho stopách. Na zahradě za sebou zanechal spoustu velikonočních 

vajíček, která jej prozradila a dovedla nás přímo až za ním. Zajíček byl ukrytý ve větvích a měl u 

sebe košík plný překvapení, který nám udělal velikou radost! 

A čemu byla tento měsíc věnována naše pozornost? V dubnu jsme se s dětmi ze třídy Veverek 

zaměřili na aktuální roční období. Povídali jsme si o domácích zvířatech a jejich mláďatech, ale 

také o Velikonocích. S blížícím se Dnem matek si však již začínáme povídat také o rodině. Děti 

ze třídy Ježečků si povídaly o jarních bylinách, které si při pobytu venku i nasbíraly a v mateřské 

škole nasušily. Dále se zaměřily také na život drobných živočichů v trávě a ani Velikonoce jim 

neunikly! 

Bc. Lenka Matulová  
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INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  

Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů 

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní a osobním motorovým 

vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy 

již uvedené vozidlo projíždělo přes přechod pro chodce. Následně měla narazit do boční části vozidla, 

upadnout na komunikaci a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení přes přechod měla 

v ruce držet mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, se kterým 

manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla… 

V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet lidí. Zároveň jsou 

častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může 

být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou 

skupinou jsou chodci. Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a 

jako takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních 

situací. Je na místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen 

se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo 

majetek jiných osob ani svůj vlastní. 

Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato 

činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na 

hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. 

Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na 

obrazovce mobilního telefonu.  

Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky silničního 

provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.  

Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního provozu je chování 

chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 

1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to 

v 750 případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na 

červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 

případech.  

Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu obezřetní. Do 

vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je 

stejně důležité jako vidět či být viděn. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

komisař 

 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – 

oddělení tisku a prevence        V A R U J E  

„Volající vnuci…“ 
V letošním roce jsme jen do první poloviny března zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných 

na seniorech. Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou nevydaly (v 15 

případech). Nejčastěji byly tyto skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva případy prověřujeme na 

Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku. 

Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 začali prověřovat tři oznámení seniorů, které měli 

telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při 

komunikaci volající představili. Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj 

babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou seniorky oslovily volajícího 

křestním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při telefonátu užíval. Následně 

volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční částky v rozsahu set tisíc korun. Všichni 

„vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené seniorky a senior zareagovali 

správně, požadavky volajících nereflektovali a následně byla učiněna oznámení policistům.  

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné bohužel desítky 

tisíc zcela neznámému člověku předal.  
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O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně informovali. Vzhledem ke znovu 

zaznamenaným pokusům a četnosti případů je na místě opakování základních doporučení seniorům pro 

tyto kritické situace. Také díky osvětě většina seniorů finance neznámým nevydá. 

Zopakování rad: 

Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje půjčení peněz 

(z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní nehody, má různé problémy – 

potřebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým 

lidem. Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a 

peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že 

peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé 

osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv záminkou). Předmětnou událost 

sdělte policistům na lince 158.  Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané 

chvíli, nereflektovat jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající představí jako 

příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, 

že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají jiného 

člověka. Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby. 

K tématu již zveřejněná statistická data: 

V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na seniorech. 

Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze vydali senioři 

„jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by senioři vydali peníze ve 

všech 25 případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun.  

Informovanost seniorů: 

Moravskoslezští policisté pokračují v preventivních a informačních aktivitách. Realizujeme různé besedy 

pro seniory, v průběhu besed využíváme publikaci moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze 

soudních síní, která obsahuje příběhy nejčastějších trestných činů páchaných na seniorech. Závěr příběhu 

vždy náleží radám seniorům. Publikace je dostupná ve všech moravskoslezských knihovnách. Kniha 

samozřejmě obsahuje také povídku O vnucích.  
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu v domě 

s pečovatelskou službou, kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela. 

„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný, kterého 

měla a který za ní občas přišel i do jejího nového domova….. 

                                                                                       mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař 

 

 

                                                                                       



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I N Z E R C E: 

Nabízím k prodeji  PALIVOVÉ  DŘÍVÍ  LISTNATÉ  TVRDÉ 

- délka 1 m rovnané štípané 

- špalky od 30 cm uzložené (nesypané) 

Možnost dovozu odběrateli. 
Kontakt: tel.č. 603 315 738 
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Vzpomínka: 

Dne 8.5.2019 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, tchána, 

dědečka, pradědečka, strýce, švagra a kamaráda Františka Šenkeříka. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dcera Alena s manželem Ladislavem, dcera Ilona a syn 

Pavel s rodinami, vnučka Veronika s Liborem a malým Radímkem a ostatní příbuzní. Nikdy 

nezapomeneme!  

 
 

Jubilanti měsíce května 2019 

Jiří Švanda, Petr Macíček 

   Dagmar Jeřábková, Anna Lacinová, Libuše Kociánová 

       Pavel Kantor, Jiřina Hanzelková, Ludmila Kociánová 

           Anna Lacinová, Olga Hoďáková, Marie Fojtíková 

              Marie Machová, Jarmila Lacinová, Marie Machová              

                 Jarmila Kamasová  

 

Milí oslavenci, přejeme ve zdraví, klidu a pohodě prožité Vaše 

další, dny, měsíce a roky! 
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