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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj vydává obec Tovéř, zpracování: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz

UDÁLO SE V LEDNU, ÚNORU, BŘEZNU
Dětský maškarní ples

tříkrálová sbírka

5. února – Letošnímu karnevalovému odpoledni kralovali
klauni. Byli dva a pro děti připravili spoustu soutěží a her, a
protože bylo také hodně cen, ratolesti se skutečně snažily.
Pozoruhodnou technickou novinkou byla kamera, která snímala děti při tanci i dovádění a vše bylo v reálném čase
promítáno na stěnu. Závěr patřil jako již tradičně bohaté
tombole. Děti zaplnily celý sál a jako vždy měla většina
rodičů potíž přemluvit je, že nastal čas jít domů...

Tradiční tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Olomouc
vynesla v letošním roce v naší obci částku: 10.495,- Kč. Je to
o 2.794,- Kč více než vloni. Děkujeme všem, kteří přispěli na
dobrou věc, a také děkujeme koledníkům, kteří se ujali role
tří králů.

Ples Mateřské školy v Tovéři
4. února se uskutečnil již 7. ples Mateřské školy v Tovéři.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nejen
svou účastí, ale také finančním příspěvkem za pozvánku
nebo sponzorským darem do tomboly podpořili činnost
zdejší mateřské školy.
Poděkování patří i všem rodičům a přátelům školy, kteří
se do přípravy plesu svou aktivní účastí zapojili a v neposlední řadě také OÚ v Tovéři za poskytnutí bezplatného zázemí v sále kulturního domu.
Jsem ráda, že se ples mateřské školy stal již v obci tradicí
a doufám, že všichni, kteří se plesu zúčastnili a příjemně
pobavili, v příštím roce přijdou na ples Mateřské školy
Tovéř znovu.
			
Jana Kráčmarová
			
ředitelka MŠ Tovéř

koncert skupiny Progres 2

V pátek 30. března zavítala do našeho kulturního domu
v rámci svého jarního turné brněnská skupina Progres 2,
která hraje už od roku 1968 a do povědomí fanoušků se
zapsala především první českou rockovou operou Dialog s
vesmírem z roku 1980. Přestože vstupenky nebyly nejlevnější,
sešlo se pod pódiem na 300 příznivců, kteří na rozehřátí
vyslechli olomouckou bluesovou skupinu Shaker C. Zvláště
pamětníkům pak stárnoucí rockoví bardi připravili i navzdory
nedokonalému ozvučení osvěžující hudební zážitek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
významná životní jubilea

úklid v obci

červen:	Anna Hradilová		
František Pachman
Čestmír Večeřa		
Čestmír Kučera		

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se 17. března
zúčastnili této pravidelné jarní brigády a udělali něco pro
čistotu své obce. Lze jen těžko uvěřit, co se za jediný rok
nahromadí na místech, kde nemá být nic než tráva a keře.
Větší polovinu brigádníků tvořili děti, což je do budoucna
určitě pozitivní. Je vidět, že v naší obci vyrůstá generace,
které není naše okolí lhostejné… Těmto dětem a nejen jim
touto cestou ještě jednou děkujeme.

85 let
70 let
65 let
65 let

úmrtí
13. března zemřel pan František Vajda ve věku 81 let.

S úklidem souvisí i stále nepolevující problém psích exkrementů, kterých je zvláště po zimě v celé obci nebývalé
množství. V dohledné době zajistíme odpadové koše na
tento odpad a budeme doufat, že ukázněnost majitelů psů
povede i tímto krokem ke zlepšení situace. Problém totiž
není ve zvířatech či existenci odpadových košů, ale v chování jejich vlastníků.

Čest jeho památce!

•

nově narození
3. února
16. února
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mocnost, promítání soukromého CD a vyprávění o lidech
žijících v Africe, jejich kultuře a exotickém způsobu života
posluchače zaujalo spoustou postřehů a nových informací.
22. března se uskutečnila návštěva u loutkáře Miroslava Nopa v Samotíškách. Účast nebyla velká, zúčatnění
však měli vzácnou příležitost seznámit se s neobyčejným
nadšencem, kterých v našem okolí nemáme mnoho. Pan
Nop poutavě vyprávěl o svém koníčku “sběratele historických loutek”, které nejenže zachraňuje před zkázou, ale
se svými přáteli pořádá představení pro děti a společně již
natočili řadu loutkových pohádek, které jsou hojně odebírány zahraničními turisty českého původu.

KLUB DŮCHODCŮ
První lednové setkání důchodců se neslo v duchu volby
nového výboru. Bylo na čase, aby se do práce zapojili noví
členové a oživili tím další činnost klubu. Zůstalo však jen u
očekávání. Nezbylo tedy, než odhlasovat, aby výbor nadále fungoval v původní sestavě a vedoucím zůstal pan
Josef Majer, který zároveň sestaví půlroční plán činnosti na
letošní rok.
Další schůzka se konala ve středu 8. února. I když byla narychlo přesunuta ze čtvrtečního termínu, sešlo se i tak poměrně
dost zájemců, kteří si rádi vyslechli zajímavé vyprávění o
činnosti dolanské farnosti a zdejší Komunity Blahoslavenství. Následné dotazy takřka nebraly konce, proto otec Jan
navrhl pokračovat v diskuzi v jiném termínu.
23. února byla připravena 1. část přednášky pana Šuby
o cestě z Dolan do Dakaru. Poutavé vyprávění se líbilo
a nadšený dolanský cestovatel sklidil za svou prezentaci
zasloužený potlesk.
Na 8. března byla připravena druhá část přednášky spojená
s promítáním cesty z Dolan do Dakaru. Přestože bylo nevlídné počasí a na počtu zájemců se podepsala jarní ne-

plán akcí na 2. čtvrtletí

Od dubna se důchodci opět budou scházet jedenkrát
měsíčně – a to druhý čtvrtek v měsíci.
12. dubna – přednáška manželů Kopřivových na téma
ošetřování a postřiky dřevin
10. května – pěší výlet k Wolkerově studánce
14. června – poslední setkání před prázdninami – volné
posezení v Kolibě u pivečka či vínečka, plánování podzimních setkání.

VÝPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
VÝPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ OZ ZE dne 25. LEDNA

domu č.p. 171 (p. M. Brokeše, manželů Markvartových,
O. Kovácse, H. Kovácsové, manželů Hedových, pí . K. Kolomazníkové, manželů Pospíšilových, p. T. Kristka, manželů
Hrbkových, pí. J. Gasidlové, pí. K. Malíčkové, manželů
Seberových, p. L. Hudce, p. P. Nováka, pí. J .Kirschnerové, a pí. R. Hilšerové) Tyto návrhy smluv byly předány
jak zvoleným zástupcům bytového domu č. p. 171, tak i
všem nájemníkům k prostudování i s průvodním dopisem.
Převzetí návrhu těchto smluv určených k prostudování
stvrdili svým podpisem.
Do 25.1.2012 se dostavili na OÚ v Tovéři p. Novák a pí.
Kolomazníková s připomínkami, e-mailem se přihlásil i p.
Brokeš. K těmto připomínkám bylo přihlédnuto v dnešním
jednání a smlouvy byly o tyto připomínky doplněny
společně s aktualizací splátkového kalendáře ke dni
podpisu těchto smluv, tj. k datu 29. 2. 2012.
Usnesením schvaluje ZO předložený balíček smluv
určených každému výše uvedenému nájemníkovi bytového domu č. p. 171 dle přílohy č. 2, obsahující Nájemní
smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky, jejíž nedílnou součástí je i Smlouva
o převodu vlastnictví bytové jednotky s přílohou prostorového vlastnictví a vlastnictví společných prostor.

• Mateřská škola − stav zdravoinstalací, osvětlení
Ředitelka MŠ v Tovéři Jana Kráčmarová seznámila ZO
se stavem sociálního zařízení školky. Na základě jejího
příspěvku ZO rozhodlo o následujících krocích:
1.Vypracovat studii na celkovou rekonstrukci s možností
rozfázování jednotlivých etap v rámci časové i finanční
náročnosti projektu. Zjistit možnosti dotací na rekonstrukci. Po obdržení studie s cenovým rozborem bude v souvislosti s financováním rozhodnuto o dalším postupu.
2.Nezbytné stavební úpravy řešit v nejbližší době (v období letních prázdnin) vzhledem k naléhavosti popsaných problémů. Jedná se hlavně o rekonstrukci a odstranění závad na sociálním zařízení. Osvětlení se bude
řešit neodkladně po obdržení kontrolní zprávy.
Na dotaz o obsazenosti školky tovéřskými dětmi a uspokojování žádostí o zařazení J. Kráčmarová odpověděla, že
v letošním roce je málo dětí předškolního věku, tudíž jich
málo odchází (4-5).Vzhledem k tomu, že minulé roky nebylo tolik žádostí na umístění tovéřských dětí a vzhledem
k nutnosti naplnění kapacity MŠ (plné úvazky učitelek,
komfort otevření od-do v pracovní dny), jsou v tovéřské
MŠ i děti z okolních vesnic. Ze zákona nelze již přijaté dítě
odhlásit, pouze na základě hrubého porušení řádu MŠ.
Každý rok jsou daná kritéria pro obsazenost MŠ, a to
maximálně 25 dětí. Letos bohužel zřejmě dojde k situaci, že žádosti o umístění tovéřských dětí v MŠ nebudou
všechny uspokojeny. Zápis do MŠ se koná v květnu.
• Schválení připravených smluv s nájemníky bytového
domu č. p. 171
ZO se seznámilo s doplněnými smlouvami, resp. s doplněním o finanční částky a o časový harmonogram
jednotlivých smluv všech nynějších nájemníků bytového

• Povolení kácení stromů v areálu Koliby za účelem
výstavby dětského hřiště
Usnesením zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh povolení kácení stromů v areálu Koliby za účelem výstavby dětského hřiště.
• Vyjádření k projektové dokumentaci stavby skladu
obilovin a hospodářských strojů p. Opichala
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k projektové dokumentaci předložené p. Opichalem, ve které je jasně
řečeno a zakresleno, že stavbu bude z důvodu zajištění
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neměnnosti krajiny lemovat navrhované stromořadí a
keře – tímto krokem se zlepší stav bilance dřevin v obci,
na což upozornil i pan F. Malý v následující diskusi. Taktéž
bylo přihlédnuto k blízkosti průmyslové zóny a vzdálenosti
cca 20m od silnice.

březen 2012
PŘIPRAVUJEME

Obec ve spolupráci s pohostinstvím U Zubra pořádá v sobotu 14. dubna další ročník Jarního turnaje ve stolním tenise. Zápis začíná v 9:30 v sále kulturního domu. Občerstvení
pro všechny účastníky a ceny pro vítěze zajištěny. Věk ani
pohlaví nejsou rozhodující, základem je chuť se rozhýbat a
pobavit s dalšími aktivními Toveřáky.
V sobotu 12. května se bude konat 2. ročník Tovéřské
country skalky. Pozvány byly skupiny Heřmánek A Turečci.
Občerstvení bude zajištěno. Program začne v 15:00 hodin
a končí ve 22:00 hodin. Doufejme, že počasí opět vyjde a
těšíme se na hezký zážitek v malebném prostředí našeho
lesa.
Den dětí se uskuteční v neděli 3. června od 14:00 hodin, kdy
bude areál Koliba vyhrazen svátku školáků i předškoláků.
Na programu budou soutěže pro děti provázené hudbou,
atrakce a v neposlední řadě občerstvení pro děti i dospělé.
Ve čtvrtek 5. července (státní svátek) pořádá obec ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů tradiční hodové
slavnosti, které začnou ranní mší na návsi, odpoledním
blokem pro starší generaci a večerní zábavou se skupinou
Yantar.

• Vyjádření zastupitelů k vizualizaci dětského hřiště v
areálu Koliby v Tovéři
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prvotním návrhem,
se kterým má možnost se seznámit i veřejnost jednak na
webových stránkách obce, na nástěnce v MŠ v Tovéři a
na vývěsce v místním obchodě. Realizace, popř. drobné
úpravy budou oznámeny. Jde především o představu, jak
by mohlo hřiště vypadat. Finanční prostředky chce obecní úřad v co největší míře získat ze soukromých prostředků.
(Vizualizaci projektu jsi můžete prohlédnout na 2. straně
přílohy).

VÝPIS Z 15. ZASEDÁNÍ zo ZE DNE 22. února
• Posouzení nabídek na výměnu veřejného osvětlení,
výběr firmy
Usnesením Zastupitelstvo obce schvaluje firmu ElektroBau jako zhotovitele zakázky na výměnu veřejného
osvětlení v obci.
• Seznámení s nabídkami oslovených firem na provedení
monitoringu kanalizace
Na základě výzvy obce Tovéře, vyplývající z potřeby
vytvořit skutečný obraz stavu kanalizačních stok , včetně
domovních přípojek a jejich způsobu napojení, byly osloveny firmy BHM, Wombat, Insta, Veolia, Podlas a Envirox, aby předložily cenovou nabídku na zhotovení monitoringu kanalizačních stok. Termín uzávěrky je do 29. 2.
2012, poté zastupitelstvo společně s odborným poradcem
paní Němečkovou rozhodne o nejvýhodnější nabídce.

!

důležité upozornění

nezapomeňte, že nejpozději do
31. května je nutno zaplatit poplatky za
stočné, odpady, psy a kabelovou televizi!

Kosmetika

• Seznámení s plánovanými pracemi na jaro 2012
přestavba – kapacitní rozšíření míst na separovaný odpad
na rohu u Zdařilového a přemístění na druhou stranu cesty
u řadovek blíže ke Kolibě
částečná výsadba stromů v obci a lese
výstavba dětského hřiště v areálu Koliby
rozšíření parkovací plochy u kontejnerů při příjezdu do
chatové oblasti

POHODA
Vám nabízí
kompletní kosmetické služby
hloubkové čištění pleti, masáže, depilace, barvení
obočí i řas, pleťové masky, mikromasáž očního
okolí, parafínový zábal, trvalá na řasy, P-shine –
japonská manikúra, prodej dárkových poukazů

• Žádost ředitelky MŠ o převedení hospodářského
výsledku do rezervního fondu, navýšení rozpočtu a
vyjádření k placení školného
Usnesením ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku školky za rok 2011 v částce 38 910,02 Kč do rezervního
fondu školy.
V momentální situaci nejsou prostředky na navýšení
rozpočtu i vzhledem k nastávající rekonstrukci osvětlení a
sociálního zařízení v MŠ
Dle vyjádření ministerstva školství bylo doporučeno platit
školné k datu zahájení školní docházky (od 1.9.). Usnesením
zastupitelstvo obce schvaluje termín placení školného od
1. 9. 2012 pro děti mající odklad školní docházky.

● OTEVÍRACÍ DOBA ●
úterý a čtvrtek •10.00−17.00
pondělí, středa, pátek • dle objednávek
Kosmetika POHODA
Dolany 21		

•

Eva Sanetrníková

tel: 736 140 631

www.kosmetika-pohoda-cz

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Kalendář svozových dnů obdržela každá domácnost v prosinci v rámci Zpravodaje, je taktéž zveřejněn na webových
stránkách obce a je možno si ho kdykoliv vyzvednout na
obecním úřadě.
Se změnou servisní firmy dochází i ke změně nádob na tříděný
odpad. Na každém ze tří sběrných míst budou rozmístněny i
nové plastové kontejnery na papír a plast, které zajistí větší
komfort pro vás, kteří třídíte. Sběrná místa budou posílena o
nádoby na tetra pack v červené barvě.
Na závěr chceme upozornit na to, že čím více budeme třídit,
tím více bude naše obec dostávat ze zákona od příslušné
firmy peněz, které odtíží finanční náklady na svozy odpadů,
jež obec z části dotuje. Tyto náklady se neustále zvyšují (nafta, skládkovné apod.), takže pokud nechceme zvyšovat
poplatky za odvoz komunálních odpadů, které jsme povinni
každoročně hradit, musíme se dát touto cestou.
Plánujeme také i mimořádné sběry papíru, viz výzva níže.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od 1. dubna 2012 má obec podepsanou smlouvu na odvoz
komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu s TSMO (technické služby města Olomouce).
Novinkou je právě odvoz bio odpadu ve speciálních kontejnerech o obsahu 240 l, které bylo možno zakoupit na obecním úřadě za částku 450,- Kč. Další žádosti budeme řešit
samostatně.
Tyto bio nádoby jsou opatřeny nálepkou, na které je jasně
vysvětleno, co do nádob patří a co ne.
Odvoz je stanoven na stejný den společně s komunálním
odpadem. Začíná po velikonocích v úterý 10. dubna a ve
čtrnáctidenním cyklu bude pokračovat každé liché pondělí.
Svoz bio odpadu končí v listopadu, komunální odpad
pokračuje nadále dle daného schématu (svoz bio odpadu
probíhá každoročně pouze v cyklu duben–listopad).

Tímto vyhlašujeme soutěž o ceny pro naše děti:

„SBÍREJ PAPÍR NEJEN DOMA, ALE I U SOUSEDŮ“

Děti společně s rodiči mohou sbírat starý papír a donášet jej svázaný se jménem a váhou
každou středu v úřední hodiny (14:00 – 17:00 hodin) na obecní úřad, kde bude vedena
evidence a namátková kontrola váhy.
Je potřebné balit zvlášť novinový a zvlášť barevný papír (letáky). Akce trvá od dubna do
20. června. Výsledky budou zveřejněny v příštím zpravodaji a nejúspěšnější sběratelé budou
odměněni cenami (čím více papíru se nám podaří nasbírat, tím větší šance, že se nám v
příštích letech nezvýší náklady na svoz komunálního odpadu).

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Kabelová televize V důsledku potíží s kvalitou přijímaného signálu pracuje obecní úřad na variantách jejich
odstranění a dále řeší, jaký signál pustí do kabelového rozvodu. Momentálně vysílaný digitální signál šířený pozemními
vysílači či satelitním systémem se na obci převádí do analogového systému, což samo o sobě je krokem zpět, a má
to také vliv na kvalitu přijímaného televizního signálu „po
drátě“. Variant je více, situace kolem analogového vysílání
je ovšem neudržitelná.
Samozřejmě u starších typů televizorů je v případě puštění
digitálního signálu do sítě nutné zakoupit set-top box (cena
kvalitního přístroje je zhruba 400,- Kč).
Po kontrole byl zjištěn stav účastnických linek. V roce 1992
zde bylo 79 odběratelů, nynější stav po rekonstrukcích je 56,
z toho 8 domácností vlastní zesilovače, které se osvobozují
vzhledem k energetické spotřebě o poplatky za používání
KT. Těchto 56 účastníků žádáme, aby nám sdělili, zda vlastní
starší typ televizoru; tato informace nám usnadní výběr varianty vysílaného signálu do vašich domácností.
V případě 23 domácností (které vypověděly smlouvu) je
nutné se přesvědčit o fyzickém odpojení nebo zjistit, zda je
ještě možné jejich připojení. Předesíláme, že s touto změnou

dojde i ke změně skladby programů, o níž budou příslušné
domácnosti informovány.
Dětské hřiště Jak jsme již dříve informovali, dojde v tomto
roce v areálu Koliby k výstavbě dětského hřiště. Prostorové
uspořádání je vyvěšeno v obchodě a na stránkách obce. Z
velké části chceme tuto akci financovat z finančních darů
občanů naší obce. Poděkování patří těm, kteří již prostředky
obci věnovali, ostatní vyzíváme, že chtějí-li se tohoto projektu zúčastnit, mohou se informovat osobně na obecním
úřadě.
Výsadba stromů a keřů Obec požádala Správu silnic
Olomouckého kraje o stanovisko k možné výsadbě stromů
podél silnice Týneček – Šternberk směrem do naší obce.
V tomto roce proběhne i zalesnění další lokality v obecním
lese. Dále občany informujeme, že v areálu Cihelny je velké
množství uschlých stromů a větví, které je možno po dohodě
s OÚ využít pro vlastní spotřebu.
Kominické práce v naší obci
objednávky na
kominické práce, které provede p. Ševčík 18. a 19. června,
můžete nahlásit na obecním úřadě.
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PŘÍLOHA − užitečná doporučení (nejen) pro seniory
Na listopadovém setkání důchodců promluvila tisková mluvčí policie České republiky Marta Vlachová, která naše
seniory upozornila na řadu nástrah dnešní doby, ve které se na tuto věkovou skupinu cíleně zaměřuje mnoho zlodějů
a podvodníků. Protože je toto téma velice aktuální a může se dotýkat každého z nás, považujeme za smysluplné
věnovat tuto přílohu všem občanům. Jak totiž mluvčí policie správně předeslala: Když víte, co vás může ohrozit, máte
větší šanci se bránit.
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce
nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky
nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na
zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na
boku nebo na břiše.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v
čekárně u lékaře či na úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává
zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční
zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující, a
nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání
z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na
ulici vybírejte peníze za asistence někoho, koho znáte a
komu důvěřujete.
• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné
zálohy podomním prodejcům.
•
•

•

•

•

•

•

• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Může vás uslyšet někdo za rohem a
přispěchat na pomoc.
• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte
v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná
i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci.
Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat
a přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časných ranních nebo
pozdních večerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže
k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého
úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.
JAK SE VYHNOUT PODVODU
• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k
vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud
z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak
vás okrást.
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní
dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet
plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz,
nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí.
Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí
odmítejte; v naprosté většině jde o podvod.
• Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc
nejrychlejší.
• Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte
viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji
přivolat pomoc.
• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků,
natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů
např. k převedení bytu, domu nebo chaty či poskytnutí
peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
• Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s
právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných
osob. Většina institucí a nevládních organizací, která

JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným
místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem
od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout
a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za
každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější
než peníze!
Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde
by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout
dovnitř.
Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a
nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu
nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby
vypadali důvěryhodně. Ochota “pomocníka” může být
jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam
vás okradl třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co
nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo
více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.

i

ročník XVIII

		

číslo 1 / PŘÍLOHA

březen 2012

• Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
• Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným zařízením pro uzamčení řadící páky
nebo volantu. Je možné si opatřit i elektronické alarmy či
imobilizéry zapalování.
			
(zdroj: policie ČR – www.policie.cz)

poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní
poradnu.
JAK ZABEZPEČIT MAJETEK
• Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když
opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k
sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová
okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým
lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci
zamykejte, i když jste doma.
• Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří
nebo různých mechanických zábranných prostředků
jako jsou např. bezpečnostní štít a profilová cylindrická
vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná
dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana
proti vysazení dveří.
• Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě).
• Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete
na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie,
nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že
jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
• Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle
nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma.
• Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít
vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod.
Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše
jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

• A ještě jedna informace na závěr, která je aktuální zvláště
pro obyvatele vesnice. Pokud u vás někdo podezřelý zazvoní, vy jej odmítnete, ale uvidíte, že jde k sousedům a
zvoní u dalších dveří, bylo by na místě z bezpečnostních
důvodů zavolat na obecní úřad a o tomto člověku/lidech informovat pracovníky úřadu. Ti mohou tuto informaci vyhlásit v rozhlase, nebo dát na vývěsku v obchodě
a na internet, aby se i ostatní obyvatelé dověděli, kdo se
tu pohybuje – pohyboval, a mohli si dát větší pozor.

Kadeřnictví
VERONIKA
(v budově bývalé MŠ)
Veronika Zapletalová
Dolany 21
tel: 721 422 640

Otevírací doba:
Po: 13.00 – 18.00
Út: 9.00 – 11.00
13.00 – 18.00
St: 9.00 – 12.00
Čt: 13.00 – 18.00
Pá: 13.00 – 18.00

Po telefonické domluvě možnost objednání i na jiný termín.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Vizualizace předpokládaného řešení dětského hřiště v prostoru před Kolibou
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