
Co se to s lidmi kolem nás děje, už musí krást i v areálech mateřských 

škol…??? 

 

Musím reagovat na situaci, která nás velmi nemile překvapila po návratu po vánočních svátcích 

v mateřské škole Radost, ulici 5.května 1701 v Rožnově pod Radhoštěm. 

Máme krásnou, zelenou a velkou  zahradu kolem celé budovy  mateřské školy Radost se spoustou 

výsadeb květin, keřů a samozřejmě i vzrostlých okrasných a ovocných stromů. O zahradu se staráme 

všichni, máme i paní z Úřadu práce na výpomoc  a vedeme i děti ke správnému a citlivému vztahu 

k přírodě a okolí kolem nás. Vedení MŠ se podařilo díky 3 dotacím zahradu proměnit na dětský ráj 

s množstvím  hrových, sportovních, přírodních i vzdělávacích prvků. V letošním roce se podařila ve 

spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm rekonstrukce původního asfaltového dětského hřiště na 

hřiště se sportovním povrchem….což děti velmi ocenily a rády je využívají. Při terénních i úklidových 

pracích nám pomáhají i rodiče spolu s 86 dětmi, které MŠ navštěvují. Tím víc nás mrzí jakékoliv 

nevhodné zásahy do naší krásné zahrady……bohužel letos asi „CHUDÝ ZLODĚJ“ neměl možnost 

zakoupit nebo uřezat v lese vánoční stromek a proto zničil náš vzrostlý smrk a uřezal jej v polovině (viz 

snímek)….že by chtěl vědomě jen tak poškodit mateřskou školu, o tom snad ani neuvažuji….. 

Co NA TO  ŘÍCIi….???? Jak to máme teď vysvětlit dětem, kterým vštěpujeme lidské a společenské 

hodnoty, že se najde někdo, komu vůbec na žádných LIDSKÝCH ani společenských hodnotách a okolní 

přírodě nezáleží….??? Že klidně uřízne strom přímo a areálu mateřské školy, kde jsou i kamery a je na 

nich záznam, který díky GDPR SICE nemůžeme zveřejnit, ale uvažujeme o podání trestného oznámení. 

Navíc  v okolí je velké sídliště, kde bydlí rodiče a děti, které MŠ navštěvují…. 

Asi ten „CHUDÝ ZLODĚJ“  neví, jak dlouho trvá, než takový 3 metrový strom vyroste, jak jsme rádi, že 

nám tak dlouho vydržel (MŠ bude mít příští rok 40 let), navíc v období kůrovcové kalamity..….NEZBÝVÁ 

JEN DOUFAT, že se třeba „CHUDÉMU ZLODĚJI“ pohne svědomí a přijde dětem do MŠ nový strom 

vysadit…. 
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