ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVIII. – 1/2018

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
V letošním roce chystáme jednu velkou
akci. Je to stavba multifunkčního hřiště,
běžecké dráhy a doskočiště. Výběrové řízení na zhotovitele již bylo ukončeno. Zvítězila firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Výsledná cena na celou akci činí 5.937.821,83
Kč včetně DPH. Stavba bude započata
ihned, jak to počasí dovolí, abychom hřiště
mohli během prázdnin využívat. Problém

ADVENTNÍ KONCERT
nám nastane s umístěním pouti, která se
letos koná již 27. května.
Další, již menší akcí, bude výstavba
zpevněných ploch pro kontejnery. Obec
na tuto akci zažádala o dotaci z Programu
rozvoje venkova. Dotaci ještě přidělenou
nemáme. Zastupitelstvo Pardubického kraje bude o dotacích jednotlivým obcím rozhodovat až na svém dubnovém zasedání.
starostka obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti.

Naše obec se rozrostla o nového
občánka. Je jím Natálka , která se narodila rodičům Daniele Flíedrové a Pavlovi
Netolickému, Sádek 157.
K narození holčičky srdečně bla-

Úmrtí

Svou rodinu a své blízké navždy opustil
pan František Kvapil, Sádek 77.

jekt a na dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu. Poplatek je splatný od
1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 11. února 2018 se ve společenském
sále Obecního domu uskutečnil dětský
karneval. O zábavu a soutěže se postaral
pan David Hamerský s manželkou, kteří se
dětem celé odpoledne plně věnovali a dokázali pro děti vytvořit příjemnou atmosféru.
Společenský sál byl plný zajímavých a nápaditých masek a aby nebyl nikdo ochuzen,
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zážitek se postarala houslistka Helena Gregorová. Nejsilnějším zážitkem bylo vystoupení talentovaného posluchače ostravské
konzervatoře Petra Dvořáka z Kamence.
Všem účinkujícím patří poděkování za
krásný umělecký zážitek a návštěvníkům
za finanční dary, které budou využity na
opravu barokních obrazů v kostele. Celková částka z dobrovolného vstupného činila
15.403,– Kč.
starostka obce

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
hopřejeme a přejeme celé rodině hodně
zdraví a šťastný a spokojený život.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za komunální odpad na rok 2018
je dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017
stanoven ve výši 600,– Kč na jednoho trvale žijícího občana, na jeden rekreační ob-

Čtvrtou adventní neděli se v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku uskutečnil již 15.
adventní koncert. Krásné vystoupení dětí
ze ZŠ a MŠ Sádek hned v úvodu potěšilo
přítomné posluchače. Moc pěkné a dojemné bylo vystoupení dvou mladých talentovaných houslistů Matyáše Boštíka a Vojty
Švejdy i pěvecký výkon Daniely Švábové
a Péti Boštíka. Vystoupení chrámového
sboru, pod vedením varhaníka Josefa Bednáře, bylo posluchačí velmi kladně hodnoceno a mělo velký ohlas. O další nevšední

byly všechny odměněny drobnými cenami.
Účast byla jako vždy hojná a děti i rodiče si
nedělní odpoledne náležitě užili.
Všem, kteří se postarali o přípravu karnevalu a občerstvení účastníků, patří velký
dík.
L. Sládková

Zpravodaj obce Sádek

Místní šikovné ženy a dívky, již po sedmé, připravily ve společenském sále obecního domu vánoční výstavu. Návštěvníci
opět mohli načerpat inspiraci na výzdobu
domovů a v předvánočním čase si v klidu
posedět v příjemném prostředí při poslechu koled a ochutnávce punče a vánočního
cukroví. Rovněž měli možnost zakoupit si

vánoční dekorace, ručně vyrobené šperky,
květinové vazby, keramiku, svíčky, mýdla,
sirupy a další výrobky. Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci výstavy patří
velké poděkování a obdiv. Přejeme organizátorům mnoho dalších dobrých nápadů,
elánu a spoustu spokojených návštěvníků.

OLYMPIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 9. 2. 2018 byly v naší mateřské škole
zahájeny zimní olympijské hry. Děti si vyrobily trička, kreslily vlajky, modelovaly
olympijské kruhy a v následujícím týdnu
soutěžily v různých disciplínách: hokej střelba na bránu, slalom na lyžích, jízda
v dvojbobu a rychlobruslení.
Vše bylo zakončeno závěrečným ceremoniálem, kdy děti obdržely medaile a diplomy.
Všem olympijským vítězům gratulujeme!
Napsaly paní učitelky Monika a Maruška
a fotil pan učitel Honza

č. 1/2018
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SÁDKU
Zápis se koná ve středu 16. Května 2018
od 9.00 – 16.00 hodin. U zápisu obdržíte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
a přihlášku do mateřské školy.

Sledujte webové stránky školy, kde budou
včas vyvěšena kritéria k přijetí dítěte do
mateřské školy a další podrobné informace.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis se koná ve středu 11. Dubna 2018
v 15.00 hodin.
Vážení rodiče, přineste s sebou:
•
Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vyplněnou žádost
o odklad povinné školní docházky
+ povinné doklady k žádosti
•
Rodný list dítěte
•
Občanský průkaz
•
Vy plněný dotazník a informace
pro školu

Tiskopisy obdržíte na poslední předškolní
lekci nebo si je můžete vyzvednout v ředitelně školy.

vždy v dobré náladě

.KUŘICE.

.DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !.
Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu
HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT. Výborná kondice, komplexní vakcinační program
proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě.
Všechny druhy jsou vhodné pro malochovy. Nabízíme též bezplatné poradenství.

Šlechtitelský program HENDRIX GENETICS

Sledujte webové stránky školy, kde v oddíle
dokumenty budou vyvěšena kritéria k přijetí žáka do základní školy a další podrobné
informace.

Šlechtitelský program DOMINANT

PŘÍPRAVNÉ LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY
Ve středu 4. 2. 2018 jsme ve škole přivítali
na 1. přípravné lekci pro předškoláky naše
budoucí prvňáčky. Cílem těchto setkání je
ukázat, co všechno má dítě před nástupem
do 1. třídy zvládnout, aby byl jeho
vstup do školy bezproblémový.
Nejdříve děti hledaly písmenko, na
které začíná jejich jméno a to si pověsily na krk. Potom se nám představily a řekly, kde bydlí. Povídali jsme
si o zimě, zazpívali jsme si zimní
písničku, při které jsme si i zatancovali. Následovala práce v lavicích,
kde děti „tančily“ jako sněhové vločky, počítaly zimní obrázky a tvořily
logickou řadu z různých tvarů. Po
pilné práci si děti mohly za odměnu
vystřihnout a nalepit první části ob-
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rázku školy z geometrických tvarů.
Předškoláci byli šikovní, už se společně
těšíme na příští lekci, která bude 7. března.
Jak si kuřice objednat:
► Dovoz kuřic bude probíhat v uvedených turnusech, kuřice dovezeme přímo na Vaši adresu.
► Objednávku Vám potvrdíme a nejpozději 5 dní před dovozem Vám upřesníme den a čas příjezdu.
► Při objednávce 10 a více ks doprava zdarma. Při nižším počtu dopravní příplatek 200,- Kč.

Rozvozové turnusy:
Rozvozový turnus: 9. - 21. dubna 2018
Program HENDRIX GENETICS, stáří 18 týdnů, cena 200,- Kč
Druhy: Dekalb White, ISA Brown, Bovans Sperwer
Rozvozový turnus: 2. - 12. května 2018
Program HENDRIX GENETICS, stáří 14 týdnů, cena 180,- Kč
Druh: ISA Brown
Rozvozový turnus: 12. - 20. července 2018
Program DOMINANT, stáří 14 týdnů, cena 180,- Kč
Druhy: Žíhaný, Sussex, Leghorn, Koroptví (Vlaška), Černý, Hnědý, Modrý, Červeně Žíhaný, Tricolor
Rozvozový turnus: 9. - 17. srpna 2018
Program HENDRIX GENETICS, stáří 15 týdnů, cena 185,- Kč
Druhy: Dekalb White, ISA Brown, Bovans Sperwer, Moravia BSL, ISA Sussex

www.kurice.cz

Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2018

e-mail: prodejkuric@seznam.cz

tel.: 737 736 775
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ - VŠECHNO JE JINAK

TŘÍKRÁLOVÉ REKORDY 2018

Tříkrálová sbírka 2018 na Poličsku
skončila. Zřejmě už nikoho z vás neohromím konstatováním, že opět padl rekord:
786 520 Kč, a že byl překročen o úctyhodných 75 156 Kč. Koneckonců, rekordy se
zde na Poličsku v této „disciplíně“ odehrávají už od samého začátku, od roku 2001.
Příspěvek obcí se na této částce podílel
neuvěřitelnými 551 840 korunami.
Jinak je za osmnáctiletou historii
tříkrálové sbírky všechno jinak. Například v Poličce nyní máme ne nedostatek,
nýbrž nadbytek koledníků. Aby se sbírka
nezvrhla v pochůzku čtyř a vícečetných
„tlup“, zavedli jsme pravidlo, podle něhož
se účastní ten, kdo se dřív přihlásí. Zmizela
nedůvěra rodičů a jejich obavy o bezpečí
a zachování úcty ke svěřeným dětem. Dnes
už přesně vnímají, jaký je rozdíl mezi koledováním a žebráním.
Ve městech i v obcích se podařilo vytvořit pevnou základnu kvalitních vedoucích
skupinek, čímž odpadlo jejich každoroční
náročné vyhledávání, prošení a sáhodlouhé přesvědčování. Nyní se mnohde nabízejí
sami. Navíc k nim dorůstá nová generace
rekrutující se z řad dřívějších dětských
koledníků. Mimořádně se zlepšila spolehlivost všech účastníků.
Dávno také minuly časy, kdy jsme
tříkrálovou sbírku museli obhajovat například před starosty obcí. Transparentnost
záměrů a jejich reálné naplňování, ověřené
charitní praxí v regionu Poličsko, rozptýlily jejich pochopitelný počáteční odstup.
V obou městech i ve všech šestadvaceti
obcích máme podporu a nadto zažíváme
opravdový zájem a aktivní pořadatelskou
pomoc.
Mystérium Tříkrálové sbírky na Poličsku
v několika posledních letech nabralo neobyčejnou sílu. Načerpalo ji z lidí, především
z vás, laskavých a štědrých dárců, z nadšení

•
•
•

Nejnaditější pokladnička: Sádek; pokladnička č. 122; částka 18 980 Kč
2. Skokan roku: Vítějeves, nárůst příspěvku na jednoho obyvatele stoupl za rok o 38,2 %
Tříkrálový fanoušek: Pustá Rybná; průměrný vklad na jednoho občna v obci: 97,36 Kč
(Průměrný vklad na osobu z celého regionu: 33,08 Kč)

REKONSTRUKCE OBJEKTU „G“ V AREÁLU AZASS

Tříkrálová sbírka 2018

Sádek
Vážená paní starostko,
vážení občané obce Sádek,
koledníci ve Vaší obci v letošní
Tříkrálové sbírce 2018
vykoledovali

37 529 Kč,
(o 668 Kč více než vloni).

Celkový výnos z území pod pořadatelskou službou
Oblastní charity Polička dosáhl úctyhodných:

786 520 Kč (o 75 156 Kč více).

Oblastní charita Polička
Podrobnější informace a fotogalerie najdete na: www.policka.charita.cz

stovek koledníků a jejich průvodců, z desítek dalších pomocníků a v neposlední řadě
ze samotné práce Charity. „Vám všem musím a chci velmi poděkovat,“ řekla ředitelka
pořádající organizace Markéta Šafářová.
Podrobné výsledky tříkrálové sbírky
sledujte na: http://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/tks-2018/ nebo na charitních nástěnkách.
Štěpánka Dvořáková

Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2018
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KRVAVÉ JAHODY OD J. S. KUPKY

HASIČSKÉ OZVĚNY
Začátek roku byl z pohledu činnosti hasičů již tradiční, to znamená letos již 92.
hasičský ples a následně hasičský mariáš.
Po plesech v posledních letech, kdy nám
neustále klesal počet účastníků jsme se
spojili s majitelem sálu Radkem Kolářem
a přemýšleli jsme co zlepšit a udělat jinak
abychom přilákali větší počet účastníků.
Nápadů a podnětů bylo hodně, podařilo
se udělat změny v prostředí na sále, zprovoznit samostatnou jídelnu v bývalé hospodě, zajistili jsme zajímavé a velmi pěkné
předtančení formou soutěžního Tanečního
kvízu, který předvedli absolventi tanečního kurzu pro pokročilé v Borové, zajímavá
byla i tombola, kde byl první cenou poukaz
na Wellnes pobyt v hodnotě 5. 000 Kč.
Podle podstatně většího počtu účastníků na plese než v minulých letech se dá
říci, že většina věcí se snad podařila a byla
účastníky kladně hodnocena. Samozřejmě
ne vše se podařilo a tak máme další podněty do plesu v příštím roce.
Týden po plese následoval 20. Hasičský
mariáš, který se taky velmi vydařil, účast
44 mariášníků byla rekordní. Vítězem se
stal Josef Pražan, druhé místa obsadil Jan
Krumpl a třetí skončil Lukáš Andrle. Sádeckých mariášníků bylo jako již tradičně
hodně málo, pouze dva a ani se jim moc
nedařilo.
V loňském roce jsme vás průběžně informovali o aktivním přístupu soutěžních
družstvech dospělých. V letošním roce je
jejich aktivita ještě vyšší, poprvé v historii
již téměř od začátku roku trénují. Zatím
samozřejmě „na sucho“ v hale firmy Kytos
v Kamenci. Již je i zrepasována a dále zdokonalená soutěžní stříkačka. Podle všeho
to vypadá, že v letošním roce budou soutěžit za Sádek dvě družstva mužů, jedno
družstvo žen a nově i družstvo veteránů.
Snad bude v letošním roce při soutěžích
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méně nervozity našich družstev a bude se
i více dařit a projeví se to na výsledcích.
Určitě by si to naši závodníci za přístup
a snahu zasloužili.
Bohužel trochu jiná situace je v poslední
době u soutěžních družstev našich mladých hasičů. Klesá nám počet dětí a to se
mimo dalších problémů negativně promítá
i do výsledků. Zde nás čeká určitě hodně
práce a přemýšlení co všechno udělat aby se
nám podařilo navázat na úspěšné výsledky
z minulých let a činnost pro děti zatraktivnit. Vybavení pro děti máme všechno k dispozici na velmi dobré úrovni, stroj jsme
již také nechali zrepasovat, takže po této
stránce jsme na sezonu dětí již připraveni.
Nyní pár informací k akcím, které nás
čekají v nejbližším období.

Krvavé jahody vypraví děsivé svědectví
Věry Sosnarové deportované ve čtrnácti
letech spolu s devítiletou sestrou Naďou
a jejich ruskou matkou – petrohradskou
emigrantkou Ljubou Mělkinovou – z Brna
do Sovětského svazu.
V nápravném pracovním táboře na Sibiři zažívají nekonečné hrůzy stalinského
teroru, které matka nepřežije. Po vytouženém propuštění putují jako sirotci bez

dokladů na Dálný východ, kde pokračují
v otrockých pracích v lese, na tichomořské obchodní lodi a posléze v sovětském
vnitrozemí, v dole, kolchoze a slévárně.
Do Československa se vrací až po devatenácti letech, za velmi nevýhodné pracovní
smlouvy. Pozadí dramatu života a smrti vykresluje 20. století jako střet nacionalismů,
degeneraci lidských ideologií a světových
válek.

Ve dnech 6.a 7. dubna se budou konat
vepřové hody, informace naleznete v přiložené pozvánce. Jakmile to počasí dovolí,
začne velká rekonstrukce hřiště, vznikne
zde nová běžecká dráha, doskočiště a multifunkční hřiště. Tato akce zkomplikuje
soutěžním družstvům trénování, ale oni si
určitě dokáží poradit a dohodnout se s hasiči okolních obcí. Celá akce by měla být
dokončena nejpozději do konce června. To
je velmi podstatné, protože již 7. července
se u nás bude konat závod Svitavské ligy
v požárním útoku.
Výbor SDH

Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2018
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WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Během zimních měsíců se snažíme připravit se fyzicky i psychicky na další cyklistickou sezónu. Běh, trenažery, posilovny,
bazén, lyže a další sportovní aktivity jsou
pro nás nezbytné, abychom s prvními dny,
kdy jsou silnice bez ledu a teplota alespoň
trošku snesitelná, mohli opět naplno roztočit kola.
Na Štěpána Tomáš Fliedr absolvoval
Štěpánský kros ve Svitavách, kde skončil
celkově na druhém místě. V tomto běžeckém závodě na 8km startoval i Jirka Bureš,
který skončil ve své kategorii na čtvrtém
místě. Rok 2017 jsme tradičně zakončili Silvestrovským během Velké Tresné –
Olešnice a zpět. V 11km dlouhém závodě
Tomáš skončil opět celkově druhý, Jirka
Bureš osmý.
To, že naši členové jsou univerzální
sportovci, potvrzuje Jirka Bartoň, který
pravidelně nastupuje jako aktivní hráč
v amatérské hokejové lize a se svým týmem
se dostal až do finálových bojů. Jiří Bureš
se zde rovněž angažuje - jako hokejový
rozhodčí.
Zimní přípravu na cyklistickou sezónu
zakončil Jirka Boštík v bílé stopě. Na Jizerské 50 obsadil 473. místo v čase 3h11min.
Další závod byl ve Švédsku - legendární
Vasův běh na 90km. Ze 17 tisíc účastníků
v krásném prostředí severské krajiny obsadil Jirka skvělé 2660. místo v čase 6hodin
24minut.
Závody na běžkách absolvoval i Bohouš
Navrátil. V únoru na Blatinách obsadil ve
12hodinovce 1. místo, v Jeseníkách na
24hodinovce 2. místo.
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ZKO POLIČKA, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Na MČR železničářů obsadil 3., 4. a 6.
místo.
Petr Mihulka si zajel Krkonošskou 70,
kde obsadil v závodech družstev 3. místo.
Nyní se nám už opět rozbíhá dlouhá
běžecká sezóna. Prvním závodem s naší
účastí byla Pečecká desítka. Z 857 startujících obsadil Tomáš Fliedr 65. místo, Jiří
Fliedr 133. místo.
V současné době se již ale plně věnujeme přípravám závodů – Úternímu běhání
v Liboháji, které odstartuje v dubnu, Běhu
17. listopadu jako jednoho ze závodů běžeckého poháru Iscarex a především cyklistickému závodu MTB Sádecká pila, který
bude letos mimo jiné vylepšen o elektronickou časomíru. Závod se i letos pojede
jako MČR železničárů na horských kolech
a bude zařazen do Poháru Českomoravské
vrchoviny. Nedílnou součástí budou již
tradičně i dětské závody.
Jsme opět připraveni bojovat o přední
pozice a v červeno-bílo-černých dresech
vzorně reprezentovat obec Sádek. Doufejme, že sezóna 2018 bude pro naše barvy
stejně tak úspěšná, jako ta loňská.
Přejeme všem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.
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Zpráva o činnosti a uskutečněných akcích v roce 2017
Naší činností je provozování a propagace sportovní kynologie - sportovní výcvik psů.
Organizace je otevřena všem zájemcům o výcvik psů bez rozdílu plemene a věku psa.
V případě zájmu se zájemci mohou stát členy naší organizace nebo mohou navštěvovat
psí školy. Po absolvování základního výcviku je možné pokračovat ve výcviku psů
ve sportovní kynologii (různá zaměření) nebo v agility či dogdancingu.
V letošním roce bude dokončena výstavba haly pro výcvik psů i v nepříznivých klimatických podmínkách.
K dnešnímu dni má naše organizace 32 členů.
V roce 2017 naše organizace zorganizovala kurzy psí školy pro veřejnost, kterých se
zúčastnilo 25 majitelů se svými psy z celého okolí Poličky.
Veškerou činnost spojenou s provozem naší organizace si zajišťují členové sami bezplatně formou brigád.
Zájemci o výcvik se mohou hlásit u paní G. Říhové, tel. 608 350 719.
Přehled akcí a výsledků roku 2017
•
2 x zkoušky z výkonu dle národního a mezinárodního zkušebního řádu
•
Tábor talentované mládeže ČKS ve sportovní kynologii
•
Hry s pejsky, letní Svod dorostu CHP (chodského psa), podzimní Bonitace CHP
•
Klubová výstava vítězů německých ovčáků s mezinárodní účastí
•
Svod chovných psů a fen německých ovčáků
•
Paní G. Říhová – splnila limit zkoušky IPO3 pro účast na Mistrovství ČR IPO 2018
•
Paní T. Kacálková – Body - Champion of Dogdancing ČR - 10. místo MČR (tanec se psem)
•
Paní V. Graciasová - Besi - 12. místo MČR DDCCR (tanec se psem)
•
Paní L. Kovářová - Merida Vigilo, národní výstava V1, BOV
•
Paní P. Vajsová - Aim Elderberry from Black Meadow - 10. místo na světovém
mistrovství IHF World Championschip IPO-FH na Slovensku. Výstavy: Šampion
ČR, SK, PL, H, CH, A a Grandšampion SK. Splněny podmínky pro získání C.I.B.
a C.I.E. 2x Crufts Qualification.
•
Pan P. Vendolský - Walery Hartis Bohemia - VA 2.místo, res. CAC na KVV NO
2017 Polička.
•
Paní B. Šifnerová - Yuzniy Ural Rus Marikon - V1, CAC, CAC SK, CACIB, BOB,
Crufts Qualification 2018
Mezi našimi členy jsou i chovatelé psů:
Z. Břicháčková (Jedlová) – československý vlčák – CHS: od Šesťáku (1 vrh ČSV)
F. Jána (Mladočov) – německý ovčák – CHS: Fanlen (1 vrh NO)
L. Kovářová (Polička) – chodský pes – CHS: Choďák
B. Šifnerová (Polička)– velšteriér - CHS: z Lesů Vysočiny
P. Vajsová (Borová)– hovawart (o název CHS zažádáno na ČMKU)
J. Vendolská (Polička) – německý ovčák – CHS: Javepol (1 vrh NO)
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Kontakty a informace na
http://zkopolicka525.webnode.cz/
E-mail:zkopolicka525@seznam.cz
https://www.facebook.com/ZKO-Polička-525-179539585429515/?ref=page_internal

Úspěch rodiny Vendolských, 2.místo Walery
Hartis Bohemia na KVV
NO Polička (2017)

Paní T. Kacálková se
psem Body na MR v Praze
(2017)

První vrh Lucky Star Kuklík,
CHS od Šesťáku (p. Břicháčková, Jedlová)

SDH SÁDEK Vás srdečně zve na

VEPŘOVÉ HODY
6. – 8.4.2018
Vstupné za konzumaci : ženy 100 Kč, muži 150 Kč
Pátek 6. 4. od 13hod v hasičské zbrojnici Sádek
Sobota 7. 4. od 15hod posezení v myslivně
Neděle 8. 4. od 10hod prodej výrobků
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POLICIE ČR
Policisté Pardubického kraje by rádi
občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se
řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků,
které budou zasílat na vaše obce. Témata
budou jistě zajímavá. Například podvody
páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony),
senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky),
senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky,
léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody,
děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit,
aby naše články byly zajímavé a tak občas
přidáme i pár střípků z policejních svodek,
abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním
článku připomněli čísla tísňových linek
a postup při podávání trestního oznámení.
Začneme druhým zmiňovaným tématem
a to podáváním „trestního“ oznámení.
Oznámení na Policii České republiky může
podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený),
oznámení lze podat písemně nebo ústně
a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá
charakter neodkladného tísňového hovoru
na linku 158, můžete se obrátit na policisty
z nejbližšího obvodního oddělení policie.
V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté
a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci.
Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně tyto
informace:
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- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda
potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace
má) připravit odpovědi na základní otázky
typu CO se stalo, KDO se protiprávního
jednání dopustil, KDY k jednání došlo,
KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo,
ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či
způsobeno, PROČ se podle oznamovatele
čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda
na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý,
nicméně pokud se něco stane a člověk je ve
stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti
nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme
zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů,
volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná
služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na
jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete
jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo
na tísňovou linku potřebné složky. Číslo
112 se využívá především v případech, že
potřebujete na místo dvě a více složek IZS.
Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ,
DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje:
„Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby,
volejte přímo linku 155 a eliminujte tak
byť sebemenší časové prodlevy při spojo-

12

vání hovorů z linky 112 na naše vyškolené
operátory na lince 155“. Existuje i linka
tísňového volání policie pro neslyšící, kde
operační důstojník komunikuje s osobou,
která potřebuje pomoci formou SMS zpráv.
Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným
závěrem můžeme uvést malou zajímavost
- dětem jako mnemotechnickou pomůcku
zapamatování tísňových linek uvádíme
pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo

z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička
evokuje pouta používaná policisty, u linky
155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé
bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry.
Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

LIDSKÝ HYENISMUS – PODVODY PÁCHANÉ NA SENIORECH
V minulém článku jsme vás seznámili
s tísňovými linkami a s tím, jak podávat
trestní oznámení. Dnes se zaměříme na
rady pro poměrně ohroženou skupinu
obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro
podvodníky snadnou kořistí, a proto se
často stávají obětmi především majetkové
trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době
bohužel není ani domácí násilí páchané
na seniorech, o kterém však budeme psát
až příště. Dnešní článek je věnován jak
seniorům, tak i jejich rodinám, protože
z našich zkušeností víme, že právě děti,
vnoučata a široká rodina může seniorům
pomoci nestát se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou
a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však
čím dál sofistikovanější, nezanechávají
za sebou žádné stopy a pro kriminalisty
je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem
proč si pachatelé vybírají starší osoby je
ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi
a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, tělesně
slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv
útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že
se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale
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i do jejich obydlí, kde je následně připraví
i o celoživotní úspory. My jako policie se
snažíme této trestné činnosti předcházet,
vytváříme preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí,
nicméně bohužel trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.
Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem se nazvala lidskými hyenami, protože parazitují
na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas
i částečné nemohoucnosti starších lidí.
Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou
schopni bez problémů navazovat kontakty.
Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň
dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze
říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince,
pachatelé mají intelektuální schopnosti,
snaží se působit vzdělaně, používají slova,
kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé
jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout
svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Co
mají pachatelé společného, jsou opakující
se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
O jaké LEGENDY se jedná a na co si
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máte dát velký pozor? Tak v první řadě
to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické
služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom
rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by jim byla
okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn
pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný
přeplatek za energii nepřinese a nikdy za
tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti
u vás doma! Nejčastěji v těchto případech
jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si
jdete pro peníze (ať na zaplacení údajného
nedoplatku nebo na rozměnění peněz).
Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze
ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak,
že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí,
že mají žízeň nebo potřebují na toaletu.
S tím souvisí i další podvodné jednání,
kdy pachatelé vydávající se za pracovníky
energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis
smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte
v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte!
O případných změnách ve smlouvách se
poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy
a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas
na rozmyšlenou. Další trik podvodníků je,
že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru
apod. V těchto případech si ověřte, že se
opravdu jedná o pracovníka energetické
společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře
zabezpečené bezpečnostním řetízkem
předložit služební průkazy pracovníků
uvedených společností a případně si jejich
totožnost ověřte (než je pustíte do domu či
bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte
i možnost stav měřáku napsat na lísteček
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a dotyčným ho předat u dveří, následně
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se
energetici ohlásí předem, požádat někoho
z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má
cizí osoba přijít, byl s vámi doma. To, že
má cizí osoba na sobě montérky s nějakým
nápisem firmy ještě neznamená to, že se
nejedná o podvodníka. Vaší povinností
není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu
cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad,
vaše soukromí a nikdo nemá právo vám
ho narušit.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE
STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA.
Převážně seniorům podvodníci nabízeli
výměnu starších kuchyňských linek nebo
výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA
NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich
nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo
se mu auto, ztratil peněženku, zastavili
ho policisté a podobně, on u sebe nemá
peníze a tak si poslal kamaráda za vámi,
abyste mu pomohli. Onen kamarád je však
podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy
vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno
svého příbuzného, naopak se zeptejte vy
jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni. Pokud podvodník
zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před
domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu
nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku
a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze
poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste
kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam
budete neúspěšní, v žádném případě vám
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nedoporučujeme cizím osobám předávat
peníze! Dbejte i na to, abyste nenechali
pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste
podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských
problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to
vaše peníze! V těchto případech vás můžou
podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes
pevnou linku. V současné době mají pevné
linky především starší občané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají
osoby například i podle archaických jmen
(například Anežky, Boženy, Marie apod.).
V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam
za vám následně přijdou.
V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ.
V poslední době není výjimečné, že obce
zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás,
obraťte se s dotazem na váš obecní úřad.
Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný
a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na
lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto
složky mohou prodejce pokutovat, neboť
se prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto
případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny,
nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd.
Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku,
oblečení, starožitností apod. Nenechte se
zlákat výhodnými nabídkami nebo tím,
že se zbavíte starých nepotřebných věcí
a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího
tématu a to jsou hromadné VÝLETY NA
PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří jako
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výlet za kulturou s obědem, večeří nebo
kávou a tam vám prodejci nabízejí různé
zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde
bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam
potom v žádném případě nenechali donutit
pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv
a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa
zavolat policii. Těmito případy se média
poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci
jsou velmi dobrými psychology, povídají si
s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli,
kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup
zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou
vás slovně napadat. Bohužel často mívají
velice dobře právně ošetřené smlouvy, od
kterých je velice těžké odstoupit (pokud to
je vůbec možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná nechtěně,
zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU
TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se
operátory různých společností přesvědčit
o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že
i ústně uzavřený závazek může být soudně
vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud
nic nepotřebujete, není vaší povinností
přijímat telefonní hovory od cizích lidí.
Můžete odmítnout jejich monitorované
hovory a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí
podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem.
V žádném případě nepouštějte cizí osoby
do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru
s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské
vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko
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nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi.
Nejlepší je peníze ukládat do peněžních
ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli případně rychle
zavolat pomoc.
V článku jsme jistě neobsáhli všechny
možné druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili
nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se
kromě policie obrátit i na krizovou linku

pro seniory, která je v provozu 24 hodin
denně a je poměrně vytížená – její číslo je
800 157 157. Volání na linku je zdarma.
Pokud byste měli v rámci klubu seniorů
či obce zájem o takovou besedu, můžete se
na nás obrátit a my v rámci svých možností
rádi přijedeme, předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých situacích
zachovat.
Krásné únorové dny přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

CHODCI, CYKLISTÉ A ŘIDIČI SENIOŘI V DOPRAVĚ
Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního provozu,
chodcům, cyklistům, řidičům a především
seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající
tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků nehod, jistě je na místě si
připomenout několik základních pravidel.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně
obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout
věci, které by vás mohly zajímat. Řekneme
si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si,
kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále
si řekneme, zda je v pořádku, když občas
vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou
na jízdním kole nákup, jednou rukou řídí
a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly
nebo jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří
jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední
řadě si připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let
a s jízdou na vozítkách segway.
Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon
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hovoří tak, že chodec je i osoba, která tlačí
nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík
pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném
sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy,
vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu
válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účastníkem silničního provozu a má
určité povinnosti. Zákon ukládá chodci
povinnost použít chodník nebo stezku pro
chodce (ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po
levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji
vozovky a to v počtu maximálně dva chodci
vedle sebe. Ač zákon ukládá chodcům, aby
byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie
obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem
chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete
pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ,
kdy za snížené viditelnosti venčíte psa,
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kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflexních prvků policie
zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních
akcí, kde různé prvky s retroreflexních
materiálů rozdává. Jinou volbou může být
i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom
doporučili připevnit třeba na paži, která
je blíže do vozovky. Co se týká přecházení
vozovky, policisté se občas setkávají s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že
chodec má absolutní předost, což opravdu
tak není. Doporučujeme dbát především
na své zdraví, při přecházení vozovky být
ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že
je lepší někam přijít o chvíli později, než
nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro
chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud
na komunikaci přechod není, má chodec
povinnost přecházet vozovku kolmo k její
ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci
a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového
vozidla, tzn. také účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako
u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty
nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000
korun, nad 1 promile alkoholu v dechu
25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak,
když se cyklista odmítne dechové zkoušce
podrobit. Na kole se jezdí při pravém okraji
vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro
cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let
je povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však
doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté
bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet
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na silnici jen pod dohledem osoby starší 15
let. K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít
za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem
svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem
červené barvy nebo přerušovaným světlem
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně
a souvisle osvětlena, může cyklista použít
náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy
s přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje
ustanovení zákona, které hovoří o tom, že
cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře
a vozit předměty, které by znesnadňovaly
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách
těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím
chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr často převezme
řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás
samotné, ale i ostatní účastníky silničního
provozu. Proto doporučujeme si opatřit na
jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste
potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík,
je to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky
90 cm, který bude mít vzadu dvě červené
odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu přechod pro
chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd
pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může
vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil
sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni
z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě opatrnost
a ohleduplnost.
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Řidič – senior – o řízení vozidla bychom
zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let
důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské
prohlídce je řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let
a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin.
Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič
je povinen mít při řízení toto potvrzení
u sebe a na výzvu policisty mu jej předložit.
Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu
pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus
zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas
se jako policisté setkáváme s tím, že starší
lidé jsou od určitého věku méně pozorní,
zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak
podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit
současné extrémně rychlé dopravě. A právě
pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje
Asociace center pro zdokonalovací výcvik
řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní
zdokonalovací školení pro seniory, kde se
dozvědí novinky z legislativy, bezpečnosti
silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probí-
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hat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo
v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018
nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8
a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit
na webových stránkách www.jedusdobou.
cz Policie vřele tento kurz doporučuje!
V úvodu jsem ještě slíbila informaci
k ježdění na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří tak, že na a osobním přepravníku se
samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce
a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro
chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo
na pěších a obytných zónách pohybovat
nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí
chůze. Obce mohou nařízením vymezit
na svém území místa, kde je provozování
těchto přepravníků zakázáno a tato místa
je povinna označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji
vám i sobě co nejméně studených sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných a prosluněných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

18

Zpravodaj obce Sádek, registrován u MK ČR ev.č. E 10367.
Vydává Obecní úřad Sádek, Sádek č.p. 150, 572 01 Polička. tel.: 461 724 225
Grafické zpracování a produkce – REK plus s.r.o., Střítežská 583, Polička
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 výtisků. Bezplatně!
Uzávěrka vždy 3. týden 3. měsíce čtvrtletí.
Neprošlo jazykovou úpravou.

