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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY V BLAHUTOVICÍCH 26. 8. 2021

OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU
www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
Neúřední den

13:00 – 17:00
13:00 – 14:30
13:00 – 17:00		
13:00 – 14:30

Starosta obce:
Místostarosta obce:
Vedoucí kanceláře starosty:
Sekretariát, Ekonomický úsek:

Matrika, Pokladna,
Evidence obyvatel:
Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura:
Knihovna:

Vodovod a kanalizace:
Technické služby:
Separační dvůr:

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Libor Macháč
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz
Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz
Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz
Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz
Jana Maňasová
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Pavlína Kopecká
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Karel Staněk
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:

Jeseník nad Odrou: Pondělí
Středa
Blahutovice:
Úterý

13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
15:00 – 17:00

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

724 180 667
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937
558 846 938

604 588 459
731 467 651
603 583 024
603 583 024

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat
stanovisko vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 10. 2021
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE
Dne 8. 9. 2021 od 16.00 h se bude konat
14. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou.

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 6. 2021
ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

26 744 000,00 Kč
4 340 102,00 Kč
1 150 000,00 Kč
10 630 349,00 Kč
42 864 451,00 Kč

15 610 885,57 Kč
3 106 205,25 Kč
123 900,00 Kč
3 653 838,62 Kč
22 494 829,44 Kč

58,37 %
71,57 %
10,77 %
34,37 %
52,48 %

Běžné výdaje po konsolidaci
27 491 126,00 Kč
Kapitálové výdaje
37 464 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 64 955 126,00 Kč

10 029 196,69 Kč
12 424 930,26 Kč
22 454 126,95 Kč

36,48 %
33,16 %
34,57 %

Zapojení zůstatků na BÚ
23 975 309,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-1 884 634,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ
22 090 675,00 Kč

409 788,35 Kč
-937 735,86 Kč
487 245,02 Kč
-40 702,49 Kč

Zůstatky na běžných účtech		
Zůstatek sociálního fondu		
Zůstatky na bankovních účtech celkem		

28 649 627,85 Kč
76 120,51 Kč
28 725 748,36 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

6 856 106,32 Kč

Mgr. René Štec

USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 9. 6. 2021 V KULTURNÍM DOMĚ
V JESENÍKU NAD ODROU OD 18:00 HOD.
• schvaluje Program 33. schůze rady obce
• bere na vědomí na vědomí informaci o výběru nejvhodnější nabídky akce „Hřbitov Jeseník nad Odrou – terénní, sadové úpravy a rekonstrukce márnice“
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• schvaluje Smlouva o dílo akce „Hřbitov Jeseník nad Odrou – terénní, sadové úpravy
a rekonstrukce márnice „VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový
Jičín
• schvaluje Smlouvu č. 872/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Cyklostezka Jeseník nad
Odrou“ se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha 9

USNESENÍ Z 34. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 16. 6. 2021 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schvaluje Program 34. schůze rady obce
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Polouvsí
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 432/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr výpůjčky plochy o výměře 2 m2 na fasádě budovy Obecního úřadu
v Jeseníku nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256
ukládá starostovi jednat o provozování vodovodu Blahutovice se Severomoravskými
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské
hory
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021068/04 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-80211348 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly
schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů v obci Jeseník nad Odrou s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00
Praha 10, Hostivař
schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na školní rok 2021/2022 Základní
školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
a to z 24 na 26 dětí v MŠ Polouvsí 21 a z 24 na 27 v MŠ Jeseník nad Odrou 67
schvaluje finanční dar Mysliveckému spolku Hubert Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník
nad Odrou 211 ve výši 5 000,- Kč
neschvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru se Společností REMA
Systém, a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou (35 m2)
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 835/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
bere na vědomí Záznam o kontrole válečného hrobu, pietního místa zpracovaný
Městským úřadem Nový Jičín, Odbor organizační, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín
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• schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 209 v k.ú. Blahutovice
• souhlasí s navrženým řešením parkování na části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseníku
nad Odrou, lokalitě Dolní Mlýn pro bytové domy č.p. 173 a 223
• bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise veřejné zakázky „Rekonstrukce místní
komunikace do mlýna“. Nejvýhodnější nabídku podala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno
• schvaluje Smlouvu o dílo veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace do mlýna“
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno
• schvaluje pronájem pozemku části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá panu Danielovi Glogarovi zjistit u Okresního archivu v Novém Jičíně možnost využití nabízené služby od společností Innovation One s.r.o., Březenecká 4808,
430 04 Chomutov na Poradentství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících
činností

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 21. 7. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 35. schůze rady obce
• schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce s auditorem Ing. Jiřím
Turoněm, Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město
• schvaluje záměr propachtování zemědělských pozemků na období 2022-2026 dle
přílohy
• schvaluje výpověď pojistné smlouvy č. 4346587919 v řádném termínu ke konci pojistného období společnosti Generali Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 110 00
Praha 1, Nové Město
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč
• schvaluje finanční dar obcím postiženým tornádem ve výši 100 000,– Kč dle přílohy
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje finanční dar 5 000,– Kč Domovu Odry, příspěvková organizace, Hranická
410/56, 742 35 Odry
• bere na vědomí informaci starosty o průběhu investičních akcí v letošním roce
• schvaluje závěrečnou rekapitulaci stavby „Rozhledna Blahutovice II“ – odsouhlasení
pohledávek a závazků
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč Mysliveckému sdružení Hůrka z.s., Hůrka 42,
741 01 Jeseník nad Odrou
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hůrka, Hůrka 52, 741 01 Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
• schvaluje výpověď smlouvy o poskytování služby s Urbitech s.r.o., Jalubí 453,
IČ: 04572106
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USNESENÍ Z 36. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 18. 8. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 26. schůze rady obce
• schvaluje Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00366/2021/RRC ze dne 4. 3. 2021 s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• schvaluje Smlouvu na pojištění obecního majetku s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
• schvaluje finanční dar 30 000,- spolku BAYERŮV ODKAZ, Blahutovice 34, 741 01
Jeseník nad Odrou, IČ: 70239193
• schvaluje finanční dar 5 000,– Kč Ekocentru RS ČSOP Novojičínska, Blahutovice 34,
741 01 Jeseník nad Odrou, IČ: 62330764
• schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 222, 221/2 a části pozemku p.č. 221/1 v k.ú.
Blahutovice
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkoupení pozemku p.č. 266/1 v k.ú. Blahutovice
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkoupení části pozemku p.č. 42 v k.ú. Polouvsí
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkoupení ideální poloviny pozemku p.č.
718/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 172 a 174/2 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti a dodávce elektřiny s Koordinátor ODIS
s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava na umístění elektronického informačního panelu
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU, Blahutovice 34,
741 01 Jeseník nad Odrou, IČ: 60798866
• schvaluje finanční dar 8 000,– Tenisovému klubu z. s. Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 235, IČ: 05242096
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč Rybářskému spolku Blahutovice, Blahutovice 44,
741 01 Jeseník nad Odrou, IČ: 26567725
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč Pétanque Klub Polouvsí z.s., Polouvsí 16, 741 01
Jeseník nad Odrou, IČ: 06676154
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno
• ukládá starostovi projednat změnu napojení NN na pozemek p.č. 243 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• schvaluje propachtování pozemků na období 2022-2026 dle přílohy za roční pachtovné 5500 Kč/ha
• schvaluje převod částky 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní
školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace,
IČ: 70985871
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INFORMACE K VOLBÁM
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce 2021
Starosta obce Jeseník nad Odrou podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) oznamuje
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 9.října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.	Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s materiály o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je Obecní úřad Jeseník nad Odrou.
3. Místem konání voleb
v okrsku č. 1
	je místnost pro hlasování v klubovně Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č. 159
	pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Jeseníku nad Odrou a Hrabětice
v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově SVČ (bývalá MŠ) Hůrka č. 42
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Hůrce
v okrsku č. 3
je místnost pro hlasování v budově Kulturního domu v Polouvsí č. 96
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Polouvsí
v okrsku č. 4
je místnost pro hlasování v budově Kulturního domu v Blahutovicích č. 35
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Blahutovicích
4.	Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
	a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
5.	Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
	Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volbiště
Volbiště = dostupnost ucelených a relevantních informací potenciálním voličům.
Volbiště představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez upřednostňování
jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní soubor informací, které se týkají široké škály společenských
a politických témat.
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Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických
subjektů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran působících v českém politickém prostředí. Zároveň se volbiště stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k poznání jejich
volebních preferencí a výslednému volebnímu rozhodnutí.
Volbiště tvoří skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým
přesahem mimo jiné do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie. Zakládáme si na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích,
na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.
Odkaz na tento projekt (https://volbiste.cz/) je umístěn v aktualitách na stránkách obce
(www.jeseniknadodrou.cz) a FB obce.

STAVEBNÍ AKCE OBCE
Energetické úspory BD Blahutovice 51
V měsíci červnu byly započaty stavební úpravy na bytovém domě v Blahutovicích. V rámci projektu jsou nebo budou provedeny následující práce – zajištění statiky objektu, sanace základů včetně odvodnění, oprava dešťové a splaškové kanalizace, zateplení objektu,
oprava krovů a stropních trámů, nová střešní krytina, svody a okapy. Ve třech bytech
bude provedena výměna zdroje vytápění a nová otopná soustava. Jako zdroj budou použity plynové kondenzační kotle.
Projekt Energetické úspory bytového domu Blahutovice 51, IČ: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_0
97/0015331 je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY V BLAHUTOVICÍCH
Tisková zpráva
Nově otevřená rozhledna v Blahutovicích, místní části Jeseníku nad Odrou, je součástí
stezky Silesianka
Ve čtvrtek 26. srpna byla v Blahutovicích, místní části Jeseníku nad Odrou, slavnostně
otevřena rozhledna, která doplňuje poměrně hustou síť míst, z nichž se lze rozhlédnout po turistické oblasti Poodří.
„Kuželovitá ocelová rozhledna s dřevěnými prvky a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m
byla postavena v rámci přeshraničního česko-polského projektu Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, jehož cílem je vybudování nových rozhleden a propojení všech stávajících rozhleden na území Euroregionu Silesia. Stezku tvoří
třiadvacet vyhlídek a rozhleden na české straně a jedenáct v Polsku,“ říká Tomáš Machýček, starosta Jeseníku nad Odrou, a upřesňuje, že v turistické oblasti Poodří vznikly jako
součást tohoto systematického projektu také rozhledny Okrouhlík ve Slatině a Veselská
rozhledna ve Veselí u Oder.
„Celkové náklady na vybudování rozhledny, činily zhruba 10,2 milionu korun včetně DPH,
z toho 85 procent je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Programu INTERREG V-A ČR-Polsko 2014-2020 a 5 ze státního rozpočtu ČR,“ informuje
Roman Tománek, hlavní manažer projektu Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových
míst v Euroregionu Silesia, a zároveň dodává, že rozhledna v Blahutovicích je součástí
síťového projektu, který se systematicky připravuje již od roku 2016. „Svou samotnou
realizací vyvrcholí v turistické sezoně 2022, kdy bude celá česko-polská stezka rozhleden
a vyhlídkových míst dokončena a pro nejen české, ale i polské turisty bude připraven
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zajímavý věrnostní program s řadou tištěných doprovodných výstupů, jako např. pexeso,
společenská hra, ilustrovaná mapa a další.“
Kolem středového nosníku rozhledny v Blahutovicích, která stojí na Blahutovickém vrchu,
nejvyšším místě v okolí s nadmořskou výškou 320 m, se vine kruhové vřetenové schodiště
a charakteristický kuželový tvar stavby je dán dřevěnými pilastry jednoduchých trojúhelníkových tvarů, které jsou uspořádány do kruhu. Součástí stavby je také místnost zázemí
z monolitického betonu na úrovni terénu.
Při příznivých klimatických podmínkách a dobré viditelnosti odtud lze vidět skoro celou
Moravskou bránu, od Hranic až po Ostravu, Beskydy, Jeseníky, Hostýnské vrchy, města
Hranice a Odry a hlavně úžasnou přírodu v okolí Blahutovic, nádherné malé vesničky.
Nedaleko místa, kde se dnes tyčí rozhledna, stával v minulosti větrný mlýn.
„Rozhledna je po červnovém otevření unikátní cyklistické stezky dalším počinem v oblasti
cestovního ruchu v Jeseníku nad Odrou. Navíc je nedaleko Blahutovic jedinečná Františkova cesta a jedno z jejích zastavení je v těsné blízkosti rozhledny,“ připomíná Pavlína
Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko, o.p.s., a zmiňuje i nedaleký Jesenický pramen, který je součástí Technotrasy.
„V Kyselce Jeseník nad Odrou si lze prohlédnout provoz stáčírny minerální vody a zapojit
se i do speciálních zážitkových kurzů a vyrobit si vlastní levandulový sirup,“ upozorňuje.
Podle Tomáše Machýčka, starosty Jeseníku nad Odrou, je nyní dalším důležitým krokem
vytvoření dostatečně komfortního zázemí pro turisty, jejichž expanzi Jeseník nad Odrou
i okolní obce v poslední době zaznamenávají. „Vždyť jen v našem sportovním areálu návštěvníci stráví zhruba 4 tisíce nocí ročně. Proto intenzívně pracujeme například na tom,
abychom získali finanční prostředky na zajištění kvalitního stravování, originálního vybavení odpočinkových míst a tak dále,“ doplňuje starosta.
Po turistické oblasti Poodří se lze rozhlédnout nejen z nové rozhledny a jejích dvou „sester“, ale také z dalších vyhlídkových míst, k nimž patří například kostel sv. Mikuláše v Bílovci, či rozhledny v Bílově nebo u vesnice Odry-Pohoř.
Lenka Gulašiová,
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

Vážení spoluobčané,
slavnostního otevření v Blahutovicích se vedle široké veřejnosti mj. zúčastnili:
• hosté z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
• zástupci Euroregionu Silesia včetně partnerských měst a obcí zapojených do projektu,
• zástupci firem spojených s realizací projektu,
• ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.,
• zástupci Mikroregionu Odersko a Regionu Poodří také starostové okolních obcí,
• zastupitelé naší obce.
Slavnostní pásku v pravé poledne 26. srpna 2021 přestřihli: Bc. Roman Tománek,
zástupce hlavního manažera a finanční manažer Fondu mikroprojektů 2014 – 2020
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v Euroregionu Silesia, Mgr. Tomáš Machýček, starosta Obce Jeseník nad Odrou, Jan
Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje odpovídající za oblast regionálního rozvoje
a cestovního ruchu, Wojciech Krzyżek, druhý místostarosta města Wodzisław Śląski,
což je jeden z partnerů projektu.
Všem děkujeme za účast i přes v tomto dni za tak výjimečně chladného, deštivého počasí
a podporu tohoto nestandardního projektu, jakým výstavba rozhledny bezpochyby je.
Věříme, že stavba nám všem nabídne hezké a radostné zážitky nejen z pohledu do krásné
krajiny, kterou kolem sebe máme!
V rámci výše uvedeného projektu, jehož součástí je rozhledna v Blahutovicích, proběhlo v pátek 13. srpna 2021 slavnostní otevření Rytířské věže ve Wodzisławi Śląski. Na tuto
akci byl z naší obce vypraven autobus účastíků zájezdu J.
Za pohostinnost do Wodzislawi Śląski děkujeme! A můžeme
se těšit 30. září 2021 na slavnostní otevření rozhledny Halašky do Budišova nad Budišovkou!

INFORMACE Z OBCE
V měsíci říjnu 2021 bude ukončeno zasílání informací z obce pomocí SMS zpráv a emailů
prostřednictvím portálu www.hlasenirozhlasu.cz.
Nově budou informace poskytovány prostřednictvím aplikace „V OBRAZE“, kterou lze
stáhnout z Google Play nebo App Store.
Každý z Vás může dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Dozvíte se včas o připravovaných akcích.
Můžete si prohlédnout fotografie, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce.
Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým příbuzným,
případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
Občané, kteří nemají „chytré“ telefony, se mohou zaregistrovat k odběru SMS zpráv nebo
emailů prostřednictví Smart Info. Postup pro registraci najdete na našich obecních stránkách www.jeseniknadodrou.cz/informace-od-nas nebo v přiloženém letáčku.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
Turnaj v plážovém volejbale
Zámecká jízdárna pořádala, ve spolupráci s Obcí Jeseník nad Odrou, v sobotu 31. července 2021, 8. ročník plážové volejbal – párty
„O pohár starosty obce Jeseník nad Odrou“.
Výsledky:
1. místo družstvo Moncheri – cheri:
Lukáš Lušovský, Jiří Krejsa, Kryštof Hynner, Tereza Dvořáková
2. místo družstvo Tygři Kunín:
Andrea Kunetková, Miluše Faluši, Tomáš Jančálek, Michal Paruza
3. místo družstvo Malíčci:
Libor Kamas, Honza Kamas, Eliška Proklová, Monika Jančová

Letní kino na Bečvárce
V pátek 23. 7. 2021 po setmění, se v areálu TJ Slavoj promítal film Bábovky, který zvítězil v anketě na facebooku obce.
Vstupné bylo dobrovolné a bylo
věnováno tornádem zasaženým obcím. Vybralo se celkem
10 tisíc.

Malá slavnost obce
V sobotu 14. 8. 2021 se v areálu
TJ Slavoj konala „MALÁ SLAVNOST OBCE“. Akci pořádala Restaurace Bečvárka ve spolupráci s Obcí Jeseník nad Odrou. Z důvodu koronavirového
omezení jsme akci nepořádali v obvyklém rozsahu, ale věříme,
že v příštím roce proběhne slavnost, jak jsme byli zvyklí minulých 17. ročníků.
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POLOUVSÍ
Polouveský den
V sobotu 21. 8. 2021 se od 14 hodin konal již tradiční Polouveský den,
který uspořádal osadní výbor ve spolupráci s mysliveckým spolkem Blahutovice. Na hřišti se setkala tři družstva – Blahutovice, Jeseník nad Odrou a Polouvsí – a postupně sehrála turnaj v malé kopané. Po náročných soubojích
vyhráli fotbalisté z Jeseníku nad Odrou a o výhru se podělili se všemi týmy za což
ještě jednou děkujeme :-). Pro děti byl připraven skákací hrad. Zájemci si mohli vyzkoušet a zahrát pétanque. Večer pak zahrál Dj Machy a bavil všechny přítomné do
pozdních hodin. Děkujeme všem kamarádům a přátelům osadního výboru, kteří nám
pomohli celou akci připravit a následně i uklidit.

18

BLAHUTOVICE
Pozvánky do Blahutovic
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SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
No sláva, sezona se snad již rozběhla relativně normálně a tak máme
za sebou celkem slušnou řádku výjezdů. Vymetli jsme spoustu regionálních turnajů, jeden přátelský, jeden prestige a také MČR. Také jsme
dohráli první kolo Polouveské ligy, kde s námi zápolí i čtyři hráči z klubu
TOP Orlová. V prvním kole to bylo celkem těsné, ale zlato i stříbro zůstalo doma – výsledky v tabulce. Zbývá odehrát ještě kolo druhé a tam se ukáže, kdo je
kdo.
Tak nyní k turnajům. Hned na úvod jsme vyrazili do Albrechtic, kde José v turnaji jednotlivců nezaváhal a přivezl zlatou trofej (šikula) a nováček Harry se probil do KO8 (taky
šikula). Ve stejný den jsme měli i hráče na Turnaji generací ve Vrchlabí (zde hráli tři naši
junioři podporováni svými staršími kolegy). Tady se do KO16 dostal Luboš s Rozárkou
a zazářily Sára s Marcelou, které se nejen probily do KO, ale uhrály i velmi pěkné sedmé
místo. Následující pátek vyrazila část výpravy k Dalešické přehradě. Ti, co neholdují stanování, se přidali až v sobotu a pustili se do bojů o „Vo Jarynovy koule. Výsledky byly tak
napůl. Ženský triplet Sára, Marcela a Tereza – postup do KO16 a následná stopka. Ostatní
zůstali bez postupu. Následující víkend se nám ještě dařilo o poznání méně. Sice jsme se
rozdělili a vymetli dva turnaje, nicméně bez pronikavých výsledků. Luboš se svými juniorkami v jihomoravských Ratišovicích prohrál, co se dalo, no a zbytek klubu na „Krumsínské
hrodě“ také nijak neoslnil. Co už. Je tu další sobota a tak je třeba napravit reputaci. Luboš
vyrazil tentokrát na první klubový výjezd do zahraničí (Slovensko). Tady v turnaji pro juniory a dospělé dělal v dešti, co mohl, ale nic. A tak se snažil zbytek klubu v nedalekých
Valšovicích. Tady, na turnaji jednotlivců, bylo příjemným „překvapením“ postoupení Pepy
Koudelky a juniora Huga do KO16. K tomu, již nepřekvapivě, exceloval opět José a probojoval se až do semifinále, kde mu bohužel došel dech a skončil na výtečném čtvrtém
místě. Následoval prestižní turnaj v Hrochově Týnci, kde se probily do KO32 hned tři týmy
s našimi hráči. Na více již jim síly nestačily, ale úspěch to byl. Tečku za touto částí sezony
udělali junioři ve Staříči, kde Sára s Hugem na nočním přátelském turnaji přemohli únavu
a přivezli si poháry za třetí místo.
Zapadnout by neměla ani účast Sáry na kvalifikačním mistrovství ČR žen, kde si zahrála
s elitou ženského pétanque a chyběl jen krůček k úspěchu.
Naše výsledky z jednotlivých turnajů následují:
Albrechtický kahan 19/6/2021– regionál (32 hráčů):
1. Josef Ondryhal
8. Martin Vrzal
9. Lukáš Ondryhal (J)
13. Radomír Vrzal
20. Jaroslav Knápek
30. Helena Korčáková
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Turnaj generací 19/6/2021– regionál (35 týmů):
7. Sára Valošková (J), Marcela Gráfiková
13. Luboš Rusek, Rozálie Rusková (J)
32. Hugo Valošek (J), Radim Valošek
Vo Jarynovy koule 26/6/2021 – regionál (41 týmů):
16. Sára Valošková (J), Marcela Gráfiková, Tereza Valošková
41. Luboš Rusek, Rozálie Rusková (J), Kateřina Rusková (J)
41. Lukáš Ondryhal (J), Radim Valošek, Hugo Valošek (J)
O brněnskou kouli 3/7/2021– regionál (24 týmů):
24. Luboš Rusek, Rozálie Rusková (J), Kateřina Rusková (J)
Krumsínská hroda 3/7/2021– regionál (32 týmů):
19. Vladimír Vašíček, Pavel Bureš, Jana Burešová (oba HAPEK Litovel)
22. Radim Valošek, Jaroslav Knápek, Tereza Valošková
29. Jan Csibrei (Sokol Staříč), Lenka Konšelová (HAPEK Litovel), Martin Vrzal
31. Lukáš Ondryhal (J), Sára Valošková (J), Hugo Valošek (J)
Valšovický pohár 17/7/2021– regionál (48 hráčů):
4. Josef Ondryhal
15. Hugo Valošek (J)
16. Josef Ondryhal
22. Sára Valošková (J)
26. Lukáš Ondryhal (J)
28. Radim Valošek
38. Jaroslav Knápek
43. Radomír Vrzal
44. Radomír Vrzal
44. Magdalena Koudelková
Château Hrochův Týnec 24/7/2021– prestige (63 týmů):
32. Lukáš Ondryhal, Josef Ondryhal, Marcela Gráfiková
32. Vladimír Vašíček, Pavel Bureš, Jana Burešová (oba HAPEK Litovel)
32. Jaroslav Knápek,Zbyněk Grepl (KLIP Litovel), Martin Vrzal
48. Luboš Rusek, Rozálie Rusková (J), Radomír Vrzal

21
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Staříčský nočník 24/7/2021– přátelský (11 týmů):
3. Hugo Valošek (J), Sára Valošková (J)
7. Jaroslav Knápek, Helena Korčáková
8. Radim Valošek, Tereza Valošková
10. Magdalena Koudelková, Zbyněk Grepl (KLIP Litovel)

MČR 3x3 ženy – kvalifikace do reprezentace 27/6/2021– MČR (8 týmů):
4.	Sára Valošková (J), Zuzana Malá (Kulová osma), Kristýna Krajánková,
Denisa Dočyncová (obě Chrupek Chrudim)

Tak to je zhruba vše. Zbývá jen shrnout naše „aktuální“ pozice na českém žebříčku.
Trošku se to zamíchalo a Sára je nejen juniorskou dívčí jedničkou, ale je i na čele
našeho klubu. Polepšili si i ostatní naši nadějní junioři a Rozi je mezi „holkama“ již
na třetím místě. Dospěláci hrají podle možností (především časových) a taky to není
úplně marné. Celkový přehled je v tabulce.
V srpnu a září se chystáme na několik MČR (mixy, jedničky, junioři) a také na další
turnaje. Na neděli 26. září pak chystáme domácí juniorský turnaj, takže pokud máte
doma šikovného juniora neváhejte, nebo se přijďte podívat, jak to koulí mládežníci
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(pozvánka ve zpravodaji). Také je v termínové listině naplánován Polouveský svatomartinský turnaj (23. října 2021) a hned o den později zakončíme sezonu tradičním
KRTCupem. Všech akcí se můžete aktivně, nebo jako diváci zúčastnit. Aktuální informace na našem FB a vývěskách.

Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2021
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo

den

dat.

čas

soupeř

pozn.

03.

NE

15.08.

17:00 Jeseník n.O – Ostravice

05.

NE

29.08.

16:30

Jeseník n.O. – Spálov

06.

NE

05.09.

16:00

Jeseník n.O – Lískovec

07.

SO

11.09.

16:00

Skotnice – Jeseník n.O

08.

NE

19.09.

15:30 Jeseník n.O. – Tísek

09.

SO

25.09.

15:30 Vlčovice – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 14.00

04.

ÚT

28.09.

15:30 Fryčovice – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 14.00

10.

NE

03.10.

15:00 Jeseník n.O. – Veřovice

11.

NE

10.10.

15:00 Mořkov – Jeseník n.O.

12.

NE

17.10.

14.30 Jeseník n.O. – Kozlovice

13.

NE

24.10.

14:30 Starý Jičín – Jeseník n.O

nejede autobus

02.

SO

30.10.

14:30 Tichá – Jeseník n.O

odjezd autobusu v 12.45

01.

SO

07.11.

14:00 Jeseník n.O. – Kopřivnice

odjezd autobusu v 14.30

odjezd autobusu v 13.30

Okresní přebor – dorost
kolo

den

dat.

čas

soupeř

pozn.

05.

NE

29.08.

14:00 Jeseník n.O. – Kunín

06.

NE

05.09.

13:30 Jeseník n.O. – Odry

07.

SO

11.09.

13:30 Pustějov – Jeseník n.O.

08.

NE

19.09.

13:00 Jeseník n.O. – Veřovice

09.

NE

26.09.

13:30 Mořkov – Jeseník n.O.

odjezd v 12.30 h.

01.

NE

03.10.

12:30 Jeseník n.O. – Fulnek

.

02.

SO

09.10.

10:00 Spálov – Jeseník n.O.

odjezd v 09.00 h.

03.

NE

17.10.

12:00 Jeseník n.O. – Suchdol n.O.

04.

NE

24.10.

11:00 Petřvald – Jeseník n.O.

odjezd v 12.30 h.

odjezd v 10.00 h.
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Okresní soutěž sk. „B“ – mladší žáci
kolo

den

dat

čas

soupeř

05.

NE

29.08.

10:00 Jeseník n.O. – Spálov

06.

NE

05.09.

10:00 Jeseník n.O. – Bernartice

07.

PO

06.09.

16:00

08.

NE

19.09.

10:00 Jeseník n.O. – Kujavy

09.

NE

26.09.

14:00 Hl. Životice – Jeseník n.O.

04.

PÁ

01.10.

16:30

03.

NE

10.10

10:00 Jeseník n.O. – Velké Albrechtice

02.

ČT

14.10.

16:00

01.

NE

24.10.

10:00 Jeseník n.O. – Kunín

Bartošovice – Jeseník n.O.

Vražné – Jeseník n.O.
Odry – Jeseník n.O.

pozn.

odjezd v 15.00 h.
odjezd v 13.00 h.
odjezd v 15.30 h.
odjezd v 15.00 h.

Okresní soutěž sk. „A“ – mladší přípravka
kolo

den

dat

čas

soupeř

04.

PÁ

03.09.

17:00 Jeseník n.O. – Suchdol n.O.

03.

SO

11.09.

13:45 Jakubčovice – Jeseník n.O

02.

PÁ

17.09.

16:30

Jeseník n.O. – Libhošť

01.

PÁ

24.09.

16:30

Bartošovice – Jeseník n.O.

06.

ÚT

28.09.

10:00 Jeseník n.O. – Bartošovice

09.

PÁ

08.10.

16:30

Suchdol n.O. – Jeseník n.O.

08.

PÁ

15.10

16:30

Jeseník n.O. – Jakubčovice

07.

NE

24.10.

10:30 Libhošť – Jeseník n.O.

Změny, rozpisy, tabulky najdete na
www.fotbal.cz

pozn.
odjezd v 12.45.h.
odjezd v 15.30.h.
odjezd v 15.30.h.
odjezd v 9.30 h.
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KYSELKA JESENÍK NAD ODROU
Přijďte načerpat energii!
Vítáme návštěvníky na Technotrase, která propojuje unikátní místa, na nichž vás čekají
výjimečné zážitky připomínající výraznou technickou a řemeslnou vyspělost severní Moravy a Slezska. Budeme rádi, že si vyberete zastávku u nás v Kyselce v Jeseníku nad
Odrou, kde se dozvíte mnoho zajímavostí od historie po současnost, vyzkoušíte si vyrobit
bylinkový sirup, který si doplníte naší minerálkou.
Když nápoj, tak zdravý! Tradice od roku 1896 – Regionální zdroj – Blahodárné složení
Zážitková výroba sirupu a nahlédnutí do stáčení pramenité vody
Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o.

Na našich stránkách www.jesenickypramen.cz a na uvedeném emailu si u nás mohou
naši návštěvníci zarezervovat svůj termín a čas zážitku. V den konání zážitku účastníky
bude provázet náš zaměstnanec, který je seznámí s celou historií datovanou od roku
1896 do současnosti výroby. Účastníci si budou moci sami načepovat naši minerálku do
malé nádoby s našim logem, která jim zůstane. V rámci zážitku si natrhají levandule a ve
výrobně budou vyrábět levandulový sirup. Budou seznámeni s podrobným složením minerálních látek obsažených v pramenité vodě a bude jim vysvětleno složení jiných druhů
vod (včetně kohoutkové). Výklad bude zahájen důležitým poukazem na minulost.
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MIKROREGION ODERSKO
Na kole ke Komenskému i unikátní křížové chodbě
Dopoledne na kolo, odpoledne k vodě nebo na památky, přesně to nabízí město Fulnek
a okolní příroda nedotčeného nádherného Poodří.
Děti i dospělé v informačním centru Fulneku přivítá princezna Terezka, která jim doporučí kam za zábavou a její kamarád z Pohádkového Poodří Všudybyl návštěvníky
láká do přírody. Tu si dokonale užijí díky osmnáctikilometrovému okruhu s velkým
množstvím zajímavých zastávek. Prvními mohou být kapličky a kříže v okolí Lukavce,
do kterého se jezdci vydají z náměstí po modré značce. Chvíli je povede po místní komunikaci, ale v blízkosti jedné ze čtyř fulneckých hraničních kaplí, kapličky Nejsvětěj-
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Snímek: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

ší Trojice, je svede do lesů a polí, aby je po několika kilometrech vrátila na cestu a dovedla do Lukavce. Čím je tato vesnička zajímavá? Kdybyste tam přijeli na Velikonoční
neděli, mohli byste na vlastní oči spatřit Jízdu kolem osení, zhruba čtyři sta let starou
tradici. Procesí jezdců na koních v různě zdobených oblecích s cylindry na hlavách
projíždějí okolní pole a vesnici a žehnají úrodě i lidem. Prostor na první zastávku se
nabízí na návrší u místního kostela sv. Jana Křtitele a sv. Barbory. Zde také končí jízda
po modré a pokračuje po cyklostezce 6078. Ta nás dovede do osady Dolní Nový Dvůr
a na dohled už je další pamětihodnost – větrný mlýn Bílovec. U kapličky sv. Martina
se na chvíli odpojte nejdříve doleva, pak doprava a navštivte tuto památku, u které
se můžete na okamžik cítit jako v Holandsku nebo zemi Dona Quijota. V městě Bílovec je možné si dopředu domluvit její prohlídku. Vrátíte se na původní cestu, která
nás po cyklostezce číslo 6039 vede do malé vísky Bravinné. Po vjezdu si můžete dát
výbornou zmrzlinu a pak hned odbočit vpravo, cesta kolem kostela Panny Marie vás
dovede na červenou značku, ta vás provede vískou, ale za posledními domy se od ní
odpojíte a cestou mezi poli se ‚řítíte‘ přes Jílovec do Děrné, kde na vás v hospůdce
Děrná čeká nějaká dobrota. Běžně se tam grilují kolena, kuřata, ale to si lze ověřit
na jejich fb stránkách. Zde lze již naskočit na cyklostezku č. 6131, která vás po občerstvení dovede zpět do Fulneku. Únavu z našlapaných kilometrů lze smýt ve vodní
nádrži Tošovice, ale před tím si nenechte ujít návštěvu nově opraveného jednoho
z nejkrásnějších barokních kostelů na Moravě, chrám Nejsvětější Trojice ve Fulneku
s přiléhajícím klášterem. Díky projektu Otevřené chrámy můžete tento skvost s výjimečnou unikátní freskovou výzdobou, jejíž součástí je tzv. Biblia pauperum – obrazová Bible chudých a jediná gotická křížová chodba v Moravskoslezském kraji navštívit
až do 31. října vždy od pátku do neděle v době od 10 do 15 hodin. V téměř šestitisícovém městě, jehož dostupnost je vynikající, jak autem, vlakem i autobusem, je toho
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k vidění na více než na jeden den. Další výjimečná expozice bude otevřená v září tohoto roku. V areálu bývalého bratrského sboru, kde sídlí Památník J. A. Komenského,
přivítá návštěvníky zbrusu nová expozice. Představí Jana Amose Komenského jako
mladého člověka, který přišel v šestadvaceti letech do Fulneku na prahu třicetileté
války v roce 1618. Díky intermediálním prvkům (videomappingu nebo projekcím) se
bude moct každý snadněji vžít do toho, jak Komenského svět vypadal.
To vše se tedy dá stihnout za pár hodin – dřevěný větrný mlýn německého typu,
kostel se vzácnou křížovou chodbou i dům učitele národů. Moravské Kravařsko je
opravdu světové.
Jana Praisová

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Mikroregionu Odersko
Mikroregion Odersko zpracoval Katalog sociálních služeb
a souvisejících aktivit v Mikroregionu Odersko.
Tento katalog obsahuje kontakty na různé služby např.
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále pro
děti, mládež, rodinu a jiné
potřebné kontakty, které najdete na jednom místě, právě
v tomto katalogu.
V elektronické podobě katalog najdete v aktualitách na
stránkách obce Jeseník nad
Odrou (https://www.jeseniknadodrou.cz/evt_file.php?file=944) a v tištěné podobě je
k dispozici na podatelně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou.
Mikroregion Odersko katalog zpracoval v rámci udržitelnosti projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021 (25. ročník)
TRADIČNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ PRAHA
Ve středu 29. září 2021 proběhne sbírka i v naší obci. Kytičku si můžete zakoupit na podatelně Obecního úřadu a budou k dispozici do pátku 1. 10. 2021.
Přijďte si zakoupit kytičku a přispět tak na dobrou věc.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Řídím, piju nealko pivo
MS kraj – „Řídím, piju nealko pivo“ bezpečnostně preventivní akce zaměřena na řidiče
Užívání alkoholu všeobecně snižuje schopnost vnímání a zpomaluje reakce. Jestliže
poté, ve stavu, kdy jsou alkoholem ovlivněny tyto schopnosti, usedne řidič za volant
vozidla nebo nasedne na sedadlo jízdního kola, může se stát nebezpečným nejen
sobě samotnému, ale také dalším účastníkům silničního provozu. Tímto jednáním
se také vystavuje trestnímu postihu, tak jak je stanoveno zákonem. Preventivní akce
„Řídím, piju nealko pivo“ cílí na skupinu účastníků silničního provozu – řidiče motorových i nemotorových vozidel. Odměnu v podobě jednorázového alkohol testu, kterou
v rámci preventivní akce dostávali zodpovědní řidiči, poskytl Český svaz pivovarů
a sladoven.
Hned dvě preventivní aktivity tohoto rázu, zaměřeny na řidiče motorových vozidel,
proběhly ve dnech 12. a 16. července 2021 ve Frýdku Místku na ul. Střelniční a ul.
Míru. Dopravní policisté Frýdek-Místek spolu s preventistkou Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje působili na oslovené řidiče a například připomínali
také to, jak je důležité nepodceňovat zbytkový alkohol před samotnou jízdnou. Od
preventistů v závěru obdrželi jednorázový alkohol test.
Stejně jako je jízda pod vlivem alkoholu nepřípustná pro řidiče motorového vozidla,
taktéž je tomu i při jízdě na kole. Cyklista je také účastníkem silničního provozu a to
jako řidič nemotorového vozidla. Přestože cyklista nemusí být vlastníkem řidičského
průkazu, musí znát pravidla silničního provozu a těmito se při jízdě na jízdním kole
řídit. V případě postihu je potom na cyklistu nahlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla, proto by se i cyklisté měli alkoholu vyhýbat nejen před jízdou, ale také
během jízdy.
Zvyšující se počet cyklostezek a cyklotras napříč celou republikou výrazně napomáhá k rozvoji cykloturistiky. Cyklistika nebo cykloturistika se v našich zeměpisných
šířkách stala velmi oblíbenou, a proto se policejní preventisté Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje vydali také na cyklostezky, za řidiči nemotorových
vozidel. Nejen k výletům je však jízdní kolo využíváno. Mnozí z nás jízdní kolo využívají i jako prostředek, kterým se snadno a rychle přesunou tam, kam potřebují a pohybují se tak nejčastěji např. ve městech nebo jeho okrajových částech.
V Ostravě se uskutečnila preventivní akce 14. července 2021 v dopoledních hodinách, konkrétně na cyklostezce ve Vratimově. Policisté z oddělení prevence společně
s ostravskými dopravními policisty připomněli cyklistům základní zásady bezpečného pohybu na jízdních kolech a také zákaz požívání alkoholu „před a během jízdy“.
Cyklisté si odvezli preventivní materiál v podobě orientačního alkohol testu, reflexní
pásek a také reflexní pás na rám kola.
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Během středečního dopoledne dne 14. července 2021 vyrazila policejní preventistka
moravskoslezského kraje společně s cyklohlídkou obvodního oddělení na cyklostezky v městě Krnov na Bruntálsku, kde společně oslovily projíždějící cyklisty. Nejen
bezpečnost cyklistů v dopravě, používání ochranné přilby, ale zejména to, že alkohol
nepatří ani za řídítka jízdního kola, bylo hlavním tématem. A protože diskuze s cyklisty byla zejména o alkoholu, cyklisté obdrželi společně s preventivním materiálem
i jednorázové alkohol testy.
Na cyklisty v Novém Jičíně, konkrétně na cyklotrase „Koleje“, vedoucí z Nového Jičína
do Hostašovic, apelovala preventistka moravskoslezského kraje společně s preventistou obvodního oddělení Nový Jičín dopoledne 15. července 2021. V rámci preventivní akce upozorňovali cyklisty na dodržování pravidel bezpečného jízdy na kole,
zákaz požívání alkoholických nápojů a možné postihy s tím spojené. Cyklisté byli
závěrem odměněni preventivním materiálem ve formě reflexních pásků, přívěsků,
alkohol testem a děti si odnesly pexesa a omalovánky.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

CYKLISTICKÝ ZÁVOD SAZKA TOUR
V pátek 6. srpna 2021 po 13. hodině projížděli závodníci cyklistického závodu
SAZKA Tour Jeseníkem nad Odrou. Trasa vedla od Mankovic a přes centrum obce
dále na Polouvsí. Kromě zástupců Policie ČR trať na území obce zajišťovali také zaměstnanci Obecního úřadu a hasiči z Hůrky.

foto: Ladislav Segeťa – Jeseník nad Odrou
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foto: Ladislav Segeťa – Jeseník nad Odrou

foto: Ladislav Segeťa – Jeseník nad Odrou

foto: Jan Brychta – Pustevny
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2. etapu 13. ročníku (Olomouc – Pustevny, 203,4 km) tohoto prestižního závodu vyhrál
Nicholas Schultz s časem 5.00:28 z australské stáje Team BikeExchange.
Ladislav Segeťa – Jeseník nad Odrou, Hůrka

Poděkování
Rád bych, jménem organizačního týmu SAZKA Tour, poděkoval Obci Jeseník nad Odrou
za spolupráci při zajištění hladkého průjezdu v rámci obce a přilehlých částí. Moc si toho
vážíme a těšíme se na spolupráci v dalších letech.
Ondřej Ponikelský, velitel trati CT 2021

INZERCE

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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Hledáme zaměstnance
na tyto pozice:
Operátor výroby
Provozní údržbář
Obsluha kotelny a pece
Nabízíme:
Nadstandartní platové podmínky
Ubytování zdarma
(v místě pracoviště)
Příspěvek na stravování
Kontakt:
Tel. +420 777 789 790
Cihelna Polom, spol. s r.o.,
Polom 97, 753 65
www.cihelnapolom.cz
obchod@cihelnapolom.cz
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