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JEZINKY informují…
Dne 9. února 2013 se uskutečnil v pořadí již
třetí masopustní průvod. Všechny členky našeho
svazu by tímto způsobem chtěly poděkovat všem,
kteří naše masky v dobré náladě pohostili nebo se
připojili k masopustnímu průvodu. Děkujeme, byli
jste skvělí.

I dětský karneval již máme za sebou.
Uskutečnil se 10. 3. 2013 v sále místního
Agropodniku, tímto děkujeme Agropodniku
Košetice, a.s. za poskytnutí zázemí pro pořádání této
akce, kde se děti i rodiče zúčastnili tance, soutěží a
další zábavy.
V letošním roce plánujeme uskutečnit ještě
další akce: prázdninovou diskotéku, loučení s létem,
posvícenskou zábavu a celý rok 2013 zakončíme
vánočním jarmarkem. Jsme moc rády, že všechny
události, které pořádáme, mají takový ohlas u dětí i u
vás, dospělých. Pro nás je to motivací pokračovat dál
v této činnosti. Těší nás, že naše snažení přijímáte
s nadšením, které dokazujete hojnou účastí
a podporou.

Na závěr bychom rády poděkovaly všem
sponzorům, kteří náš svaz podporují, ale i
dobrovolníkům z vašich řad.
Děkujeme
ČSŽ Jezinky

Fotografie z našich akcí najdete na
www.jezinky.webnode.cz
Informace a případné dotazy
posílejte na e-mail:
jezinkytozaridi@seznam.cz

Co nového ve škole?
Letošní školní rok je plný
novinek. Poprvé jsme se setkali se
situací, kdy jsme měli v mateřské škole
více dětí než jsme byli schopni
přijmout. V době, kdy jsou kapacity
mateřských škol přeplněné, se objevují
návrhy na zavedení školní docházky
až od 7 let. Těžko se vyrovnáváme se
situací, že do školky mohou nově i děti
dvouleté a určitě by bylo neřešitelné
mít ve školce pět ročníků najednou.
Ale už jsme si zvykli na to, že ta nejméně
pravděpodobná varianta vítězí. Snažíme se najít
nové a větší prostory a nabízí se možnost
zvednout současnou mateřskou školu o patro.
Pak by měla být kapacita dostatečná a v případě
poklesu dětí v budoucnosti jsme schopni tyto
prostory využít pro základní školu. Tady nás totiž
trápí také nedostatek místa. Nemáme odborné
učebny pro jednotlivé předměty (cizí jazyk,
fyzika a chemie, hudebna, výtvarné ateliéry atd.)
a to je v 21. století na pováženou.
Možná to na první pohled vypadá, že si
naříkám na podmínky pro naši práci, tak to není.
Máme mimořádně dobré podmínky ve vybavení,
i kontroly konstatují, že jsme jednou z nejlépe
vybavených škol vůbec. Práce na interaktivních
tabulích se staly samozřejmostí a do určité míry
dokážou nahradit i nedostatečný prostor. Ale jen
do určité míry. I tak dosahujeme velmi dobrých
vzdělávacích výsledků a předchozí řádky spíše
naznačují cesty, kterými by bylo dobré se vydat.
Dokonce máme na většinu těchto záměrů už i
plány na papíře. Chybí, jako vždy, jen ty peníze.
A není to způsobeno nezájmem zřizovatele, tedy
obce, na které chce stát jen všechno přenést.
Naopak, zřizovatel se stará a letos nastal
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rozhodující okamžik v tom, že se
podařilo sehnat peníze na kompletní
zateplení celého komplexu základní
školy. Znamená to, že se dovymění
okna a celý plášť budovy bude
v novém a teplejším kabátě. Zateplí se
také stropy na všech budovách.
Pro děti nastane ještě jedna
novinka, dočkají se i nových šaten,
přesněji řečeno, každý žák bude mít
svoji uzamykatelnou skříňku. Jsme si
již léta vědomi, a věřte, že nás to trápí, že
v šatnách se děje spousta drobných incidentů,
které dětem velmi ztrpčují život. Věříme, že toto
opatření nám pomůže tento problém odstranit.
A největší událost z hlediska historie
školy? Letos to bude 100 let, co škola stojí na
současném místě. Oslavit toto významné výročí
chceme 21. 9. 2013 společně s rodáky obce
Košetice. Podrobný program bude v č as
zveřejněn, jen datum je dobré znát delší dobu
dopředu, aby si každý mohl včas udělat volno.
Každého potěší, když je jeho práce
oceněna. My jako největší ocenění chápeme to,
když máme školu
naplněnou po strop.
Vždyť v
současné
době
do našeho
zařízení chodí okolo
210 dětí!
Pevně
věříme, že se nám
tento trend podaří
udržet!

Jaroslav Skolek

Stříleli jsme a získali velikonoční zajíce...
Dne 30. března 2013 se uskutečnil v tělocvičně Základní školy Košetice 11. ročník střelecké soutěže
O velikonočního zajíce v kategoriích:
Chlapci do 10ti let
Děvčata do 10ti let

Chlapci do
Děvčata do

15ti let
15ti let

Muži
Ženy

Soutěž byla časově rozdělena pro mládež v sobotu dopoledne a pro dospělé v sobotu odpoledne.

Disciplíny: střelba vzduchovou puškou 10 ran

na kruhový terč
na panáčky
na běžící terč

Děti do 10ti let vsedě s oporou

na kruhový terč
na panáčky

Dospělí vestoje

celý standard

Výsledky:
Kategorie

Chlapci do 10ti let

1. místo
2. místo
3. místo

Hnát Adam
Dupal Martin
Průša Josef

150 b.
139 b.
85 b.

Děvčata do 10ti let

1. místo
2. místo
3. místo

Klasnová Lucie
Průšová Jitka
Lhotová Lenka

159 b.
136 b.
134 b.

Chlapci do 15ti let

1. místo
2. místo
3. místo

Růžek Patrik
Hnát Filip
Lhota Lukáš

204 b.
201 b.
194 b.

Děvčata do 15ti let

1. místo

Tihonová Kristýna

200 b.

Muži

1. místo
2. místo
3. místo

Duffek Zdeněk
Veleta Václav
Hájek Pavel

293 b.
264 b.
252 b.

Ženy

1. místo
2. místo
3. místo

Veletová Zuzana
Veletová Blanka
Klasnová Martina

269 b.
239 b.
231 b.

Soutěže se zúčastnilo celkem 35 střelců.

Policie radí...
Tisková zpráva 15. březen 2013
Na podvodné inzeráty z Anglie nereagujte
Výhodné nabídky na koupi vozidel vás mohou zbytečně připravit o peníze
KRAJ VYSOČINA Kriminalisté z odboru analytiky, oddělení informační kriminality Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina, prověřovali v období posledního půl roku celkem jedenáct případů podvodného jednání
dosud neznámého pachatele, který prostřednictvím internetových inzerátů nabízí výhodný nákup motocyklů,
osobních automobilů nebo traktorů, které by měly být dovezeny z Anglie.
„Všechny tyto nabídky, které se objevují na různých internetových serverech, včetně zavedených českých. Na první
pohled se zdají být velice věrohodné a seriózní, často v češtině, nápadná bývá pouze výhodná cena nabízeného
zboží. Jakmile zájemce o koupi projeví zájem, je kontaktován pachatelem, který údajně zajistí převoz do ČR
zaručenou přepravní společností. Poté je kontaktován neexistující přepravní společností, která začne pod různými
záminkami lákat peníze z poškozeného. Pokud poškozený zašle na příslušný bankovní účet peníze jako zálohu,
případně uhradí další náklady spojené s převozem vozidla, nedočká se ani svých peněz ani vybraného vozidla,“
varuje před podvodníky mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky.
Poté takový případ oznámí policistům, kteří zahájí prověřování podezřelého jednání. Variací na tento způsob je
případ, kdy poškozený nabídl vozidlo k prodeji, fiktivní zájemce z něj vylákal různé poplatky údajně spojené s
přepravou vozidla a poté kontakt ukončil.
Některé internetové servery, které se zabývají prodejem ojetých vozidel, již na tyto možné podvodné inzeráty
reagují a snaží se je ze svých nabídek pravidelně mazat. Současně podvedení lidé varují v internetových diskuzích
další kupující, aby byli v takových případech velice obezřetní, přesto se ale podvodným nabídkám nedá zcela
zabránit.
„Scénář podvodné nabídky bývá vždy velice podobný. Stalo se, že dokonce byl na přepravních poplatcích podveden
poškozený, který motorové vozidlo do Anglie nabídl k prodeji. Prodávající používá k podvodnému jednání
bankovních účtů, které jsou zřízeny u peněžních ústavu ve Velké Británii“ dodává kriminalista z oddělení
informační kriminality, který případy v našem kraji prověřuje. Kriminalistům se při prověřování podezřelých
případů podařilo zjistit, že se jedná v poslední době nejčastěji o Bank Of England nebo BARCLAYS Bank.
Kriminalisté proto opětovně varují všechny občany, kteří by chtěli reagovat na inzeráty s lákavými nabídkami na
koupi vozidel, aby neposílali na bankovní účty zřízené u zahraničních bank především pak u výše jmenovaných
anglických bank finanční prostředky jako různé zálohy na koupi, pojištění, nebo zálohy na převoz nabízených
vozidel, nebo jiného zboží do České republiky. Ochrání se tak před podvodným jednáním neznámých pachatelů,
kteří páchají tuto formu trestné činnosti, protože její objasnění je zejména pro rozdílnou právní úpravu ve Velké
Británii obtížné.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
kpt. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí - tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: pio@policievysocina.cz
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