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ČÁST ČLENŮ PÉTANQUE KLUBU POLOUVSÍ
Radim Valošek, Josef Ondryhal,
Hugo Valošek, Lukáš Ondryhal (juniorští vicemistři ČR v pétanque)
a Sára Valošková (juniorská mistryně ČR v pétanque)

... škola mnoha možností

Ekologie a biologie

obor budoucnosti,
na vysokou školu i do praxe

MATURITA

univerzální obor
pro práci s kovy

Agropodnikání

Nástrojař

pěstování rostlin, chov zvířat,
mechanizace

Mechanik strojů
a zařízení

Strojní mechanik
(zámečník)

ceněný specialista
na přesnou práci

VÝUČNÍ LIST

Obráběč kovů

soustružení, frézování,
CNC stroje

Opravář
zemědělských strojů

strojař s maturitou
a širokým uplatněním

všestranný strojírenský obor

Truhlář
ŘIDIČSKÉ
PRŮKAZY B,T,C

Podnikání

nástavbové studium
ekonomického zaměření,
dvouleté denní
nebo tříleté dálkové,
pro absolventy
všech tříletých učebních oborů

SVÁŘEČSKÝ
PRŮKAZ
MOTIVAČNÍ ODMĚNY
A
KRAJSKÁ STIPENDIA
PRAXE
U ZAMĚSTNAVATELŮ

DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

přijďte se podívat na pracoviště
U Jezu 7 a Šenovská 574

pátek 4. 12. 2020
11 - 17 hod.

sobota 5. 12. 2020

8 - 12 hod.

ZAHRANIČNÍ
PRAXE Erasmus+

pečlivá práce
s krásným materiálem

Tesař

stavební profese
se širokým uplatněním

Instalatér

řemeslo i pro elektronicky
řízené systémy

Zedník

obor pro řadu stavebních
specializací

Stavební práce
dvouletý obor

www.tznj.cz

Provozní elektrikář
(štěrkopískovna Mankovice)
Pro zajištění našich aktivit hledáme vhodného kandidáta na pozici:
Provozní elektrikář štěrkopískovny Mankovice
Vaší náplní práce bude:
•
•
•
•
•

Opravy, kontrola a údržba zařízení výrobní technologie závodu
Obsluha elektrického zařízení NN a VN
Zajištění běžné a preventivní údržby elektrických zařízení NN a VN
Opravy a údržba elektroinstalací budov a veřejného osvětlení
Administrace pracovních záznamů

Co očekáváme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Středoškolské / SOU vzdělání, vyučení v elektrotechnickém oboru
Praxe v oboru na obdobné pozici
Vyhl. Č. 50/1978 Sb. §6-8 bez omezení napětí
Základní znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)
Znalost čtení elektro dokumentace
Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
Dodržování bezpečnostních norem a předpisů
Zapojení se i do ostatních činností související s výrobním procesem
Strojnický průkaz pro kolový nakladač výhodou
Svářečský průkaz výhodou
Vazačský průkaz výhodou

Místo výkonu práce: Štěrkopískovna Mankovice
Datum nástupu: možný ihned
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete mi prosím Váš strukturovaný
životopis na emailovou adresu: daniel.prachar@cmsterk.cz nebo mě
v případě dotazů neváhejte kontaktovat na tel: 727 964 515, kdy po
následné dohodě můžete Váš životopis doručit osobně přímo na provozovnu.

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:

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Místostarosta obce:
Libor Macháč
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz
Vedoucí kanceláře starosty:
Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz
Sekretariát, Ekonomický úsek:
Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz
Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz
Matrika, Pokladna,
Jana Maňasová
Evidence obyvatel:
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura: Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Pavlína Kopecká
Vodovod a kanalizace:
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Technické služby:
Karel Staněk
Separační dvůr:
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)

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

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

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. 12. 2020
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 9. 2020
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
28 289 230,00 Kč
5 043 290,00 Kč
10 595 000,00 Kč
28 283 027,00 Kč
72 210 547,00 Kč

SKUTEČNOST PLNĚNÍ V %
21 487 021,06 Kč
75,95 %
3 784 000,94 Kč
75,03 %
8 362 400,00 Kč
78,93 %
3 936 050,00 Kč
13,92 %
37 569 472,00 Kč
52,03 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)

25 886 830,00 Kč
52 068 740,00 Kč
77 955 570,00 Kč

15 679 167,05 Kč
11 753 847,27 Kč
27 433 014,32 Kč

Zapojení zůstatků na BÚ
Splátky dlouhodobých úvěrů
Přenesená daňová povinnost DPH
FINANCOVÁNÍ

7 587 734,00 Kč
-1 842 711,00 Kč
0,00 Kč
5 745 023,00 Kč

-8 724 063,73 Kč
-1 378 441,69 Kč
-33 952,26 Kč
-10 136 457,68 Kč

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

23 236 049,37 Kč
75 701,35 Kč
23 311 750,72 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

8 258 111,34 Kč

60,57 %
22,57 %
35,19 %

Mgr. René Štec

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
JESENÍK NAD ODROU
KONANÉHO DNE 9. 9. 2020 V KULTURNÍM DOMĚ
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje doplněný Program 10. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
• určuje ověřovatelem zápisu z 10. schůze zastupitelstva obce MUDr. Radka Zicháčka
• určuje ověřovatelem zápisu z 10. schůze zastupitelstva obce Ing. Tomáše Sládečka
• schvaluje Zápis z 9. schůze zastupitelstva obce
• bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 20, 21, 22)
• schvaluje odkoupení zařízení zubní ordinace v Jeseníku nad Odrou za 65.000 Kč od MUDr.
Silvie Svrčinové, Plynárenská 1417, 753 01 Hranice
• schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 349/1, 350/1, 347/7, 309/2 a 313/3 v k. ú. Blahutovice za 969.540 Kč + náklady spojené s převodem od České provincie Kongregace Dcer
Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava – Předměstí
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• schvaluje směnu části pozemku parc. č. 368/1 o výměře 5703 m2 a části pozemku parc. č.
368/5 o výměře 728 m2 v k. ú. Polouvsí ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256, za část pozemku parc. č. 337/2 o výměře 694 m2 a pozemek parc. č.
339 o výměře 1306 m2 v katastrálním území Blahutovice a za část pozemku parc. č. 86/5
o výměře 4242 m2 a část pozemku parc. č. 86/6 o výměře 189 m2 v katastrálním území
Hrabětice nad Odrou ve vlastnictví AGRO JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/160 o výměře 79 m2 včetně budovy rodinného
domu č. p. 301 a prodej pozemku parc. č. 989/95 o výměře 519 m2 vše v k. ú. Jeseník nad
Odrou za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
• bere na vědomí Zápis z 8. schůze finančního výboru
• schvaluje v souladu s § 10a, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace právnické osobě SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, z. s., 741 01 Jeseník nad Odrou
– Hůrka 52, IČ: 65472411 ve výši 75.000,– Kč
• schvaluje znění smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Obcí Jeseník nad Odrou,
IČ: 00297976 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, z. s., IČ: 65472411.
13/10Z/2020 Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020
• bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
• bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří
• schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na projektu «Kompostuj s Mikroregionem Odersko».
• schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na projektu «STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko»
• bere na vědomí Zápis z 3. schůze kontrolního výboru
• ukládá starostovi předat zastupitelům obce v elektronické podobě studii Vodní nádrže
Rybník v termínu do 11. 9. 2020
• ukládá starostovi svolat pracovní jednání zastupitelstva obce za účasti představitelů Státního pozemkového úřadu a Ing. Vopravila z Výzkumného ústavu půdy a meliorací v termínu
do 2. 10. 2020

USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 26. 8. 2019 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 22. schůze rady obce
• bere na vědomí informaci o připravované stavbě Jeseník n. O. – Hůrka, čp. 18, NNV
(IV-12-8018348)
• schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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• doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 75 000,– Kč
na nákup sportovní motorové stříkačky PS12
• schvaluje pořízení pasportu místních komunikací firmou ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno-Štýřice
• bere na vědomí stav probíhajících prací rekonstrukce chodníků na hřbitově v Jeseníku nad
Odrou
• schvaluje prodloužení splatnosti zápůjčky ze sociálního fondu a to do 30. 11. 2021
• schvaluje poskytnutí slevy z nájemného ve výši 100% p. Františku Rumlovi, Kunín 462 na
krátkodobý pronájem pozemku
• bere na vědomí informaci starosty obce o probíhajících investičních akcích v roce 2020
• bere na vědomí Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Sportovní areál Polouvsí“ firmě Miroslav Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Miroslav Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Jeseník nad
Odrou investiční akce „Sportovní areál Polouvsí“.
• bere na vědomí podání informací o protipovodňových opatřeních obce Jeseník nad Odrou
• trvá na schválené výši nájemného za pozemky v areálu rybníků v Dolním Mlýnu a neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1116/6 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr pronájmu částí pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč

USNESENÍ Z 23. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 9. 9. 2019 V KD JESENÍK NAD ODROU
OD 18:00 HOD.
• schvaluje Program 23. schůze rady obce
• schvaluje prodej přípojek vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace a elektro přípojky k rodinnému domu č. p. 301 umístěných na pozemcích parc. č. 989/94 a 989/95 vše
v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NJA-V-14/2020 ze dne 18. 3. 2020
• schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NJA-VZ-13/2020 ze dne 18. 3. 2020
• schvaluje Dohodu o narovnání s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava v rámci projektu „Jeseník nad Odrou – protipovodňová opatření“
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• schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 308/47 (dle GP p. č. 308/58) v k. ú.
Blahutovice
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JenO – 10001/2020 se společností
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice
• schvaluje Smlouvu č. 872/C1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
• schvaluje Příkazní smlouvu na autorský dozor stavby „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702
00 Ostrava
• schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou dle ustanovení § 1279 a následujícího ustanovení OZ a Smlouvu o zřízení služebnosti – inženýrských sítí uzavřenou
dle § 1279 a následujících ustanovení OZ se společností DUMAT, soukromý podnik,
v.o.s., Čsl. letců čp. 1677/17, 750 02 Přerov
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8002033-SoSB VB-2 Jeseník n. O., p.č. 1124/1 DUMAT, VNK se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026177 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly

USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 14. 10. 2020 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
• schvaluje program 24. schůze rady obce
• schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském
kraji pro rok 2019+ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

POSLEDNÍ VÝZVA PRO NEPLATIČE
POPLATEK ZA ODPAD
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který byl splatný 31. 3. 2020 (splatnost prodloužena do 30. 6. 2020) mají poslední
možnost zaplatit v částce 500,– Kč.
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Občané, kteří doposud nezaplatili, mohou mít poplatek navýšen o 300 % na
osobu.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol, který je stejný jako v minulém roce nebo
(bude sdělen telefonicky na telefonním čísle 558 846 932 nebo emailem krenovska@
jeseniknadodrou.cz), konstantní symbol 1318, spec. symbol 1337.
Pokud i tehdy dlužníci nesplní svoji poplatkovou povinnost, vydá obecní úřad dle zák.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění vedlejších předpisů, dle § 178 odst. 5, exekuční
příkaz, u kterého se započítávají 500,– Kč na každý plat. výměr exekuční náklady.
Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby:
a) srážkami ze mzdy (např. z důchodů, podpory z ÚP, nemocenských dávek, z dávek státní soc. podpory: soc. příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, apod.),
b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
c) přikázáním jiné peněžité pohledávky,
d) postižením jiných majetkových práv,
e) prodejem movitých věcí nebo
f) prodejem nemovitostí.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psů byl splatný 31. 3. 2020 (splatnost prodloužena do 30. 6. 2020). Dlužníci, kteří doposud nezaplatili, mají opět možnost uhradit poplatek v částce 200,– Kč,
poté bude navýšen o 300 %. Pokud nebude zaplacen, bude vymáhán exekučně, stejně jako poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu.
Poplatek se platí na účet 1760110389/0800 (variabilní symbol sdělen telefonicky na
telefonním čísle 558 846 932 nebo emailem krenovska@jeseniknadodrou.cz), konstantní symbol 1318, specifický symbol 1340 nebo v pokladně obecního úřadu.
Majitelé, kteří již psa nevlastní, musí tuto skutečnost písemně oznámit na obecním úřadu. Taktéž při pořízení psa musí majitel tuto skutečnost písemně oznámit a vyzvednout
si na známku.

OZNAMOVACÍ POVINNOST
Upozorňujeme občany, že změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu atd.) se musí
do 15 dnů písemně oznámit „Prohlášením plátce“ na obecním úřadě.
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MŠ
JESENÍK NAD ODROU
PROJEKTOVÝ DEN „MALÝ ARCHITEKT“
Naši třídu „Sluníček“ navštívil lektor z Malé technické univerzity a přivezl si pro děti řadu
zajímavých pomůcek, které jim usnadnily lépe pochopit probírané téma. Nenásilnou formou
prostřednictvím hry v dětech rozvíjel technické a logické dovednosti. Děti si hrály, pracovaly
ve skupinách a učily se nové věci.
Lektor dětem nejdříve popsal ochranné
pomůcky, které je potřeba na stavbě používat. Dále jim přiblížil různé druhy staveb
domů a typy střech, vysvětlil jim postup při
stavbách, na co se nesmí zapomínat, jak se
musí materiál propojovat, aby se dům nezřítil
a upozornil i na bezpečnost při práci. Potom
se děti seznámily s povoláním – architekta,
projektanta, stavby vedoucího, zedníka. Lektor se snažil dětem přiblížit i nové odborné
piktogramy a slova v tomto oboru. Potom
si děti prakticky vyzkoušely vázání cihel, ve
dvojicích stavěly domečky ze stavebnice Lego
Duplo.
Děti se také učily „čtení“ v technickém výkresu, co jsou základy, obvodové zdi, příčky,
jaké jsou části domu a vybavení místností.
Pracovaly přímo podle projektových plánů.
Společnými silami postavily půdorys domu
podle technického výkresu s ohledem na
získané znalosti, co vše musí každá stavba
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obsahovat. Vybavily jej také nábytkem a pan lektor jejich dům zkolaudoval. Pomocí Lego
panáčka se učily orientovat na ploše.
Následoval program na školní zahradě, kde si děti nasbíraly přírodní stavební materiály a využily je na následné vybavení domu, který si společně ve dvojici s kamarádem navrhly.
Jako odměnu za snahu a krásné stavby, každé dítě dostalo diplom Malý architekt.

SLUNÍČKA NA STATKU
V rámci projektového dne jsme se vydali na statek. Zde se děti setkaly s místním
zemědělcem p. Šimíčkem a seznámily se
s jeho profesí a prostředím statku. Dětem
bylo umožněno přímé pozorování domácích zvířat a také kontakt s nimi. Také si
prohlédly různé zemědělské stroje, které
jsou potřeba k práci na poli. Vyzkoušely
si, co práce na statku obnáší. Děti sbíraly
vajíčka, které slepičky právě snesly a společně nakrmily ovečky. Pozorovaly, jak se
zvířata chovají. Poslouchaly, jaké zvuky
vydávají. Vlastním prožitkem rozvíjely své
smysly. Mohly si vyzkoušet naloupat kukuřice a nakrmit s nimi slepice, práci s kladívkem při rozbíjení oříšků, posadit se do
traktoru.
Děkujeme panu Šimíčkovi a paní Dorazilové za milé přijetí a vstřícný přístup k dětem, které byly návštěvou na statku nadšené a vůbec jim nevadila nevábná vůně
prasátek a boty od bláta.
Cestou do školky byly děti unavené, ale
šťastné … vždyť si nesly kromě batůžků na zádech i „bohatství“ v srdcích, které se jim
v životě neztratí.

8
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Polouvsí
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
V letošním školním roce navštěvuje naši školku 22 dětí, z toho je dvanáct kluků a deset
holek. Přivítali jsme mezi sebou 6 nových dětí. Chodí k nám děti z Polouvsí, Dubu, Blahutovic, Heřmanic a Jeseníku nad Odrou.
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V září jsme se seznamovali s novými kamarády a školkou. Vytvořili jsme si malovaná
školková pravidla, která dodržujeme, aby nám bylo společně dobře.
Do školky za námi přijelo loutkové divadélko s pěknou pohádkou „Kašpárek a strašidýlko ve mlýně“, při které jsme se nebáli, ale hodně nasmáli. Divadélko „Koloběžka“ nám
zahrálo poučnou pohádku „Co medvědi o podzimu nevědí“.
Hodně času jsme trávili na zahradě, kde si děti užívaly pískoviště, průlezky a oblíbené
pohybové hry.
S přicházejícím podzimem jsme si povídali o změnách počasí a sklizni na zahrádkách.
Pochutnali jsme si na zelenině a ovoci, které děti přinesly ze zahrádek. Paní kuchařka
nám uvařila dýňovou polévku, cuketové placky i zelí. Upekli jsme si společně s dětmi
jablečný závin a děti pomohli i s krájením hrušek na kompot.
Na vycházkách vesnicí jsme obdivovali podzimní výzdobu u domů a pozorovali barvící
se listy stromů.
Přejeme všem krásný podzim.
Kolektiv MŠ Polouvsí

10

Jesenický zpravodaj 5 / 2020

ZŠ
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
PROJEKTOVÝ DEN V BARTOŠOVICÍCH
Ve středu 23. 09. 2020 jsme se s dětmi z naší Školní družiny vypravili v rámci Projektového
dne do Záchranné stanice v Bartošovicích. Počasí nám přálo a nálada byla výborná. S dětmi
jsme cestu do Bartošovic velmi dobře zvládli a jako odměna na nás čekalo velmi krásné prostředí. Komentovaná prohlídka a přednáška byla velmi dobře zpracovaná a nejen děti, ale
i my pedagogický doprovod Bc. Terezie Kachlová a Mgr. Zdenka Fusková, jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí o naší fauně a flóře.
Celý program byl rozdělen do dvou částí:
1. OD VAJÍČKA K MLÁDĚTI – přednáška obsahovala nauku o chování živočichů a člověka,
stavbu hnízda, vývoj mláďat ve vajíčku a po vylíhnutí. Program byl vhodně doplněný o projekci obrázků a nahrávkami s hlasy ptáků. Děti se dozvěděly, jak se ptáci po vylíhnutí chovají, jak
a kde si ptáci svá hnízda stavějí, jak se mládě ve vajíčku vyvíjí, jak roste a vyvíjí se.
2. ŽIVÁ PŘÍRODA NA DOSAH – v úvodu prezentace byly děti seznámeny s historií Záchranné
stanice, s vlastní činností Záchranné stanice. Poté se děti dozvěděly, kterým zvířatům ve volné
přírodě hrozí největší nebezpečí z lidské činnosti, dále byly seznámeny s aktivní ochrannou vybraných ohrožených druhů. Významná byla i osvěta týkající se nalezených mláďat některých
druhů – zajíčci, srnčata. Děti se rovněž dozvěděly o problematice volně pobíhajících domácích
mazlíčků – psi, kočky, kteří volně žijící zvířata a jejich mláďata ohrožují.
Ve venkovní expozici živých zvířat si děti prohlédly kolem 35 druhů našich živočichů – hlavně
ptáků. Tito jsou výhradně zvířata po vážných úrazech nebo jsou dlouhodobě držena v zajetí
a neschopna vypuštění. Expozice je zaměřena na naši faunu a je zde možné vidět a podrobně
se seznámit s našimi volně žijícími ptáky.
Dětem se projektový den velmi líbil. Dozvěděli se spoustu nových informací a pro některé
z nich to byla úplně první zkušenost tak blízkého setkání s našimi volně žijícími živočichy.
Děti se po celou dobu komentované prohlídky aktivně zapojovaly do nastavených aktivit:
hádaly, které vejce patří ke kterému druhu ptactva, poznávaly hlasy našich volně žijících
ptáků, poznávaly volně žijící zvířata, která byla vystavena v prostorách Záchranné stanice, namalovaly portrét Orla skalního a velice se jim líbil připravený vědomostní kvíz, který obsahoval
mnoho zábavných otázek o naší fauně a flóře, a rovněž je pobavila vědomostní křížovka.
Celý program byl velice dobře rozdělený jak časově, tak motivačně. Ze strany odborníka také
zazněla pochvala na chování našich dětí, jejich velmi dobré znalosti k tématu a také aktivní
zapojení do jednotlivých částí programu.
Na závěr velmi pěkně podařeného dne jsme děti pozvaly na dobrou Bartošovickou zmrzlinu
a nechaly je vydechnout na místním hřišti, kde si mohly zaskotačit a nabrat síly na zpáteční
cestu.
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Po celou dobu výletu nás děti nezklamaly a chování během cestování i prohlídky bylo na dobré úrovni. Zpátky do Jeseníku nad Odrou jsme se vrátili sice unavení, ale plní nových znalostí
a zážitků.

ODPOLEDNE S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY
V pátek 9. 10. 2020 vyvrcholila týdenní příprava na odpoledne s domácími mazlíčky dětí ze
Školní družiny.
Téma tohoto odpoledne se odvíjelo od Mezinárodního dne zvířat, který se slaví 4. 10. Tento
svátek se slaví na počest sv. Františka z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná
zvířátka.
Celý týden jsme si povídali, jaká zvířátka můžeme chovat v domácím prostředí, jak se o ně
starat, jaká strava a pohyb našemu mazlíčkovi udělá radost, ale hlavně jsme si povídali a zamýšleli se, zdali si můžeme zvířátko pořídit a můžeme mu věnovat dostatek času a péče.
A v pátek celé naše snažení vyvrcholilo. Děti si ráno přinesly své domácí mazlíčky, které jsme
umístili v prostorách družiny. Děti byly velice svědomité a o přestávkách své mazlíčky chodily
kontrolovat. Ani ostatní děti, které družinu již nenavštěvují, se rádi přišli podívat, co všechno
se nám za mazlíčky sešlo. A že mazlíčků nebylo málo – sešli se nám křečci, morčátka, želva,
andulky, ale také rybičky. Aby to ostatním dětem, které z praktických důvodů své miláčky
nemohli přijít představit, nebylo líto, přinesli si své domácí mazlíčky v plyšovém provedení
a i ony nám o nich moc hezky popovídaly.
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Odpoledne se velmi vydařilo a my všichni jsme se dozvěděli mnoho nového a zajímavého
o domácích mazlíčcích. Zvlášť bych chtěla vyzdvihnout velmi pěknou přednášku Šimona Majkuse o pavoucích a štírech a také přednášku Lindy Jílkové o chovu koní. Ale ani ostatní děti
se nedaly zahanbit a velmi oceňuji jejich znalosti a zkušenosti a velkou starostlivost, kterou
projevily o své zvířecí mazlíčky.
Rovněž bych chtěla moc poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do projektového
odpoledne a dětem pomohli s přepravou jejich mazlíčků.

Bc. Terezie Kachlová, vychovatelka

PROJEKTOVÉ DNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
CO SE DĚJE V LESE
V pondělí 14. září nás čekalo zajímavé vyučování. Sešli jsme se ráno ve škole, ale tentokrát bez aktovek jen s batůžky a svačinou.
Zaposlouchali jsme se do předčítané pověsti o Hrabětickém lese a shlédli o něm poutavý
a zároveň tajuplný film. Poté jsme se rozdělili do skupinek a vydali se na cestu do Hrabětic, která vedla cyklostezkou a hrabětickým chodníkem. Cestou jsme plnili zajímavé
přírodovědné úkoly, které pro nás připravily paní učitelky. V cíli nás čekal pan hajný
Miroslav Jurčák se ženou a seznámili nás se svým programem v lese.
Na vlastní oči jsme mohli vidět živé raky žijící v rybníčku, kácení stromů a práci dřevorubce, koně při stahování dříví z lesa. Věřte – nevěřte, také jsme se setkali s lesním
mužíkem!
Po vyhodnocení úkolů vítězná skupinka mohla vypustit do volné přírody uzdravené nebo
odchované ptáky ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Všichni jsme jim popřáli hodně
štěstí.
Projektové vyučování bylo poutavé a poučné, dětem se v lese moc líbilo a užili si ho.
Děkujeme touto cestou všem odborníkům, kteří nás seznámili se svou nelehkou prací
a hlavně panu Jurčákovi, který vše zajistil a dětem se věnoval bez nároku na honorář.
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PO STOPÁCH MINULOSTI
V pátek 2. října se celá naše škola vypravila do městečka, které dýchá dlouhou minulostí. Tím
je Štramberk, ležící v Lašské bráně.
Většina dětí již toto místo navštívila a povídali jsme si o něm i ve škole v hodinách literární
výchovy a vlastivědy.
První naše kroky vedly do muzea Zdeňka Buriana, místního rodáka a světoznámého malíře.
Na besedě s pracovníkem muzea jsme se seznámili s jeho životem a rozsáhlým dílem. Poutavé
bylo nejen vyprávění, ale i expozice obrazů malíře.
Dalším cílem byl středověký hrad Trúba, na který museli všichni zvládnout 300 schodů. Pohled do širokého kraje Moravské brány a Beskyd byl překrásný. Z hradu jsme sestoupali na
náměstí, kde si děti odpočinuly a nakoupily suvenýry a místní tradiční štramberské uši. Poté
jsme se vydali do jeskyně Šipka a podívali se, kde žili pralidé.
Po poledni nás autobus převezl do Kopřivnice. Navštívili jsme dvě muzea s historickými vozy.
Prohlédli jsme si první automobil President, který byl v Kopřivnici vyroben.
Poznání minulosti od pravěku až po středověk a vývoj techniky minulého století bude podnětné pro všechny předměty.

SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Další část sezony je poznamenána obavami z různých
omezení a vždy trneme,
jestli se další turnaj vůbec
uskuteční. A tak jsme se do
toho pustili zhurta. Nelze
začít jinak, než že máme
v našem klubu juniorskou mistryni České
republiky v pétanque – Sáru. K tomu kluci
(Lukin a Hugo) přidali titul juniorských vi-
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cemistrů ČR v pétanque. A jako třešnička na dortu je Sářin titul juniorské vicemistryně
ČR ve střelbě na přesnost (reportáž sepsali samotní junioři a najdete ji na jiném místě zpravodaje).
O víkendech naši hráči stihli
i několik turnajů a rozjížděli
jsme se doslova po celé republice. Zahráli jsme si i na
třech přátelských turnajích,
kde sice body nejsou, ale
jsou to příjemná oddechová klání – Staříčský nočník
(noční turnaj), BOSPOR CUP
v Bohumíně a také Heřmanický mini turnaj, kde junioři
Rozárka a Lukin (spolu s Lubošem) ukořistili trofej za
první místo.
Z podniků termínové listiny jsme nechyběli pochopitelně na regionálních turnajích, ale
nezalekli jsme se i kategorie prestige, kde jsme měli zástupce taktéž na třech turnajích. A když takto, tak proč ne Mistrovství ČR. Bylo nás možno zastihnout na čtyřech
těchto kláních v různých kategoriích a k tomu ještě přidali několikadenní MČR se soustředěním naši junioři. Výsledky byly spíše kolísavé, ale několikrát jsme pronikli i do KO
a umístili se vysoko. Nejvíce exceloval především José na „jedničkách“ – dvanácté místo
(pomineme-li juniory). Soupeři už nás neberou na lehkou váhu. Naše výsledky naleznete
v tabulkách.
Château Hrochův Týnec – prestige (67 týmů):
33. Vladimír Vašíček, Jiří Ulmann (TOP Orlová), Danka Klúčiková (CAP Bratislava)
59. Magdalena Koudelková, Petr Navrátil (HAPEK), Alena Krystková (KLIP Litovel)
Pétanque na zámku – regionál (38 týmů):
23. Luboš Rusek, Rozálie Rusková
35. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice)
MČR 55+ (19 týmů):
19. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka, B. Ježíšková, E. Suková (Valšovice)
MČR 2x2 mix (78 týmů):
32. Sára Valošková, Radim Valošek
78. Hugo Valošek, Věra Čapková (SK Pétanque Řepy)
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Mozartovy koule – regionál (48 týmů):
14. Luboš Rusek, Rozálie Rusková, Lukáš Ondryhal
20. Vašíček Vladimír, Josef Ondryhal, Kamil Jurišta (TOP Orlová)
30. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková, Petr Staněk (Orel Řečkovice)
41. Radomír Vrzal, Marie Bayer Kamarádová (PCBD), Petr Navrátil (HAPEK)
43. Radim Valošek, Sára Valošková, Hugo Valošek
Grand Prix Labe – prestige (61 týmů):
24. Vladimír Vašíček, Dana Šplechtová (CdP Loděnice), David Hanák (Orel Řečkovice)
MČR juniorů 3x3 – chlapci (10 týmů):
2. Lukáš Ondryhal, Hugo Valošek, Jáchym Merta (1. starobrněnský PK)
MČR juniorů 3x3 – dívky (5 týmů):
1. Sára Valošková, Anežka Mertová (1. starobrněnský PK), Nina Rousková (PEK Stolín)
MČR ve střelbě na přesnost – chlapci (20 střelců):
9. Lukáš Ondryhal (nepostoupil do KO8)
MČR ve střelbě na přesnost – dívky (9 střelkyň):
2. Sára Valošková
MČR 3x3 (69 týmů):
28. Vladimír Vašíček, Pavel Bureš st., Jana Burešová (oba HAPEK Litovel)
66. Zb. Grepl (KLIP Litovel), Magdalena Koudelková, Y. Marečková (Orel Řečkovice)
O pohár města Brna – VARS Cup – prestige (56 týmů):
7. Miloslava Kutá, Petr Tománek (oba SKP Hranice VI. – Valšovice), Radim Valošek
44. Karel Mrlina (FENYX ADAMOV), Sára Valošková, Vladimír Vašíček
56. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Robin Konšel (HRODE Krumsín)
56. Pavel Holoubek (SKP Řepy), Luboš Ptáček (HRODE Krumsín), Luboš Rusek
56. Magdalena Koudelková, Y. Marečková (Orel Řečkovice), Zb. Grepl (KLIP Litovel)
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24. Prvomájové koule Barona Prášila – regionál (24 týmů):
21. Jaroslav Knápek, Helena Korčáková
Přístavní turnaj Piráta Morgana – regionál (78 hráčů):
46. Jaroslav Knápek
69. Helena Korčáková
MČR 1x1 (143 hráčů):
12. Josef Ondryhal
32. Sára Valošková
129. Lukáš Ondryhal
129. Luboš Rusek
129. Radim Valošek
MČR ve střelbě na přesnost (54 střelců):
54. Josef Ondryhal
54. Sára Valošková
54. Lukáš Ondryhal
Orlovský kahan – regionál (23 týmů):
8. Radim Valošek, Sára Valošková, Marcela Gráfiková
13. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Luboš Ptáček (HRODE Krumsín)
15. Vladimír Vašíček, Miroslav Drmola, David Drmola (HRODE Krumsín)
16. Luboš Rusek, Rozálie Rusková, Hugo Valošek
18. Jaroslav Knápek, Magdalena Koudelková, Helena Korčáková
21. Zbyněk Grepl, Alena Krystková (KLIP Litovel), Josef Koudelka
Svatováclavské koulení – regionál (46 týmů):
7. Marcela Gráfiková, Tereza Valošková
10. Josef Ondryhal, Radim Valošek
28. Lukáš Ondryhal, Sára Valošková
43. Luboš Rusek, Rozálie Rusková
45. Radomír Vrzal, Jaroslav Knápek
46. Magdalena Koudelková, Hugo Valošek
Naše aktuální postavení v žebříčku naleznete tradičně v závěrečné tabulce. Došlo k mírnému
přeskupení na pozicích v rámci klubu. Láďa nám z první stovky zase vypadl, ale ostatní se
stále posouvají lehce nahoru. Sára je na 9. místě mezi juniory a přeskočila Lukina na
15. pozici. Hugo je na místě 22. a nejmladší Rozi se posunula na skvělou 25. příčku
mezi téměř stovkou českých juniorů. Sára navíc nadále drží nejvyšší příčku mezi juniorka-
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ma. K tomu je potřeba i zmínit nominaci Sáry do širšího výběru pro reprezentaci na ME
2021. Čeká ji spousta tréninků a my ostatní ji budeme pomáhat a držet palce ...
Co nás těší je, že stavební práce na rozšíření sportovního areálu v Polouvsí finišují, takže brzy
budeme mít možnost využít více ploch. Snad i ostatní ocení štěrkové hřiště s možností zavěšení sítě i pro další aktivity. Konečně je také v areálu i nezávislý funkční elektrický rozvod. My
vše využijeme určitě beze zbytku a těšíme se na vás každou neděli odpoledne Pod Platany,
případně při turnajích (ať již jako hráči, nebo diváci).
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

Umístění hráčů PK Polouvsí v českém žebříčku k 1. 10. 2020
(1020 hráčů; 99 juniorů)
Příjmení

Jméno

Vašíček
Valošek
Valošková
Ondryhal
Rusek

Vladimír
Radim
Sára
Josef
Luboš

Koudelková
Ondryhal
Vrzal
Valošek
Gráfiková
Rusková
Koudelka
Knápek
Gráfik
Patala
Patalová

Magdaléna
Lukáš
Radomír
Hugo
Marcela
Rozálie
Josef
Jaroslav
Jiří
David
Kateřina

Pořadí na
žebříčku

Z toho Započítané
bonusy
turnaje

Síla

Body

117
163
173
183
255

18.470
17.617
14.969
17.845
12.462

1333.351
960.624
898.136
854.550
494.766

606
332
384
221
53

13
11
13
10
10

261
265
332
356
362
395
432
493
553
879
880

11.438
12.212
10.001
7.031
8.156
5.469
5.595
3.720
2.500
0.000
0.000

483.108
471.771
309.301
258.260
252.565
206.850
167.164
103.214
64.475
0.000
0.000

88
58
0
25
0
0
0
0
0
0
0

13
11
5
7
4
4
5
4
1
0
0

Pořadí
junioři

9

15
22
25

MČR JUNIORŮ V PÉTANQUE + SOUSTŘEDĚNÍ RAPOTÍN 2020
Tento ročník soustředění byl přesunut z května na srpen, kvůli koronaviru.
V neděli po příjezdu jsme se ubytovali odděleně, a poté se přesunuli na
hřiště, kde už začaly tréninkové ateliéry.
Pondělní ráno začalo rozcvičkou a vydatnou snídaní. Celý den byl doprovázen tréninkovými ateliéry, ve kterých jsme si zkoušeli různé neobvyklé
herní situace a také začala základní kola MČR ve vyražení na přesnost, ve
kterém Sára postoupila do KO8, ale Lukinovi na postup chyběly dva body.
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Úterý začalo opět rozcvičkou, ale tentokrát už začalo samotné MČR a bylo výjimečné,
protože poprvé soutěžili dívky a chlapci zvlášť. Pořadatelé rozhodli, že chlapci začnou základní kola MČR a dívky budou pokračovat ve střelbě, kde Sára postoupila do semifinále.
Lukin, Hugo a Jáchym Merta (1. STAROBRNĚNSKÝ PK) mezitím v turnaji postoupili do
KO8 a vyhráli těžký a dlouhý boj o postup do semifinále. Sáře, Anežce Mertové (1. STAROBRNĚNSKÝ PK) a Nině Rouskové (PEK STOLÍN) se také dařilo a postoupily rovnou do
semifinále.
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Ve středu nás rozcvička minula, ale místo toho jsme vyklízeli pokoje a balili kufry. Po snídani
se holkám zadařilo a postoupily do finále, kde porazily juniorské reprezentantky ČR a staly
se tak HISTORICKY PRVNÍMI JUNIORSKÝMI MISTRYNĚMI ČR. Hned poté se Sára s Anežkou
přesunuly na střelbu, kde Sára Anežku porazila a tím postoupila do finále. Ve finále Sára narazila na Michaelu Dudaškovou (PK Sokol Medlánky) a tu už neporazila, a tak skončila druhá.
Klukům se mezitím podařilo postoupit do finále a tím už měli zajištěný pohár. Ve finále už
jen překvapovali své soupeře a okolí výbornými hody, které však na výhru nestačily, a tak
skončili na krásném druhém místě a s úsměvem na tváři. Lukin s Hugem se stali VÍCEMISTRY
ČR a Sára MISTRYNÍ a VÍCEMISTRYNÍ ČR.
Lukin a Sára

RŮZNÉ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
PREVENCE PRO „NEJMENŠÍ DĚTI“
Ms kraj – učení hrou u předškoláků
V současném době je preventivní činnost policistů, obdobně jako v jarním období, limitována
aktuálními epidemiologickými opatřeními. Tradiční preventivní aktivity ve formě „osobního
kontaktu“ jsou omezeny. Ale preventivní působení může probíhat dále. Například u malých
dětí, s ohledem na jejich věk, vnímání a fantazii, formou hry.
Děti v předškolních vzdělávacích zařízeních se mohou se zásadami bezpečného chování
i s každodenní službou policistů seznámit v rámci deskové hry moravskoslezské policie s ná-
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zvem „Na policejní služebně“. Při hře lze dle přiloženého návodu sestavit modely dopravních
prostředků, hracích postav i policejní služebnu. Je možno také vytvářet různé modelové situace, například „bezpečně na silnici“ či „na dětském hřišti“, u kterých se děti zamyslí a na
uvedené otázky mohou odpovídat.
Hra je určena zejména pro předškolní děti a mateřské školy v Moravskoslezském kraji ji mohou získat na krpt.prevence@pcr.cz a to do vyčerpání zásob. Prezentace hry a jejího účelu
v přiloženém video odkazu. Více informací také na https://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-prevence.aspx.
Věříme, že „učení hrou“ se bude dětem líbit a v tomto nelehkém období vykouzlí u nich
radostné okamžiky.
Video: https://youtu.be/fqO1icmMkM8

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

„NEBUĎTE NEVIDITELNÍ…“
Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále tak související
povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty
a krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně
apelovat na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla
5. října 2020 zahájena například v Ostravě (Hrabůvce)
či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména
chodcům připomínají základní zásady bezpečného
pohybu na silnicích v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či
do Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či
setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však
chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří na
vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní
prvky je vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe
na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky
byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí
školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří
ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté
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věnují permanentně prostřednictvím
přednášek a besed, za všechny lze připomenout projekty například Zebra se
za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky
či Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu
v silničním provozu užívají sluchátka
a poslouchají hudbu. Tato skutečnost
pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné,
aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou
však také senioři. Jejich pohyblivost
může být limitována, stejně jako zrak či
sluch. Orientace seniora v silničním provozu tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny
při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili
a věnovali jim reflexní pásky. Některým
chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako
situaci, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně
nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata
nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za
mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům,
pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař

HASIČI HZS MSK, ÚZEMNÍ ODBOR NOVÝ JIČÍN
TOPNÁ SEZÓNA JE PŘED NÁMI
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si připomenout
základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická
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osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke
vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním roce.
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného
proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně,
nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí,
je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo
práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo
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by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pozor!
Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po
sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče.
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!
Několik rad na závěr:
• dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
• spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
• ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou příčinou
otravy.
Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti!

nprap. Dagmar Benešová
HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Pan starosta Mgr. Tomáš Machýček s místostarostou Liborem Macháčem z Jeseníku nad Odrou, navštívili Mobilní hospic Strom života v Novém Jičíně. Seznámili
se s činností Stromu života, který poskytuje služby těžce nemocným i jejich blízkým rodinným příslušníkům. Působí v Moravskoslezském, Olomouckém i Zlínském kraji. Zajíždí také do Jeseníku nad Odrou. Strom života pomáhá prožít zbývající čas
doma, v důvěrně známém prostředí se svými blízkými.

Martin Šimák, ředitel Stromu života
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Jsme tady 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu ve volné dny i svátky.
Poskytujeme zdravotnické, sociální služby i psychologickou pomoc.
Pomáháme pozůstalým dětem i dospělým.
Naše činnost je komplexní a v jednom místě.
Přijďte se k nám podívat do Nového Jičína, ulice Kostelní.
Potřebujete-li naše služby, volejte 553 038 016.
Rádi Vám pomůžeme a sdělíme, jak nejlépe pečovat o své blízké.
Za návštěvu představitelům obce Jeseník nad Odrou děkujeme. Vážíme si zájmu o lidi, kteří
jsou těžce nemocní. Rádi budeme s obcí spolupracovat a vytvářet dobré podmínky pro naše
blízké spoluobčany.
Ladislav Blahuta
Strom života

TIP NA VÝLET V DOBĚ COVIDOVÉ
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝHLEDY NA BESKYDY JSOU Z POODŘÍ
Jen málokde najde turista, toužící po poznání historie
a zároveň přírodních krás, tolik zajímavých míst, jako
v turistické oblasti zvané Poodří. Krajina napájena Odrou
a mnoha jejími přítoky vytvořila oblast, kde se roviny,
louky, lesy, pole a rybníky střídají s kopcovitým terénem.
Jako stvořené je pak toto místo pro všechny milovníky
vyhlídek do krajiny, v níž v posledních letech přibývají
také rozhledny.
Rozhlednu, která
umožňuje kouzelné vyhlídky do kraje, najdete třeba na vrchu
Pohoř u Oder. Jestli vám připomíná strážní věž, která kdysi tvořila
opevnění středověkého města, máte dobrý pozorovací talent.
Město Odry touto stavbou připomíná svou husitskou minulost, kdy město bývalo jednou z bašt husitských vojsk. Novinkou Oderska je rozhledna na Veselí. Odtud se nabízí výhled na
Oderské vrchy, Beskydy, Hostýnské vrchy a Moravskou bránu.
Veselská rozhledna se nachází jen 2 km od nové naučné stezky
K Flascharovu dolu, která je dlouhá 4 km. Na 13 zastaveních se
dozvíte mnoho zajímavého o těžbě břidlice . Součástí je zajímavá
geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku. Trasa je vhodná
i pro malé děti, její zdolání totiž nevyžaduje velkou námahu.
Do třetice vyjděme na jednu z nejnovějších věží, která stojí na vrchu Okrouhlík ve Slatině nedaleko Bílovce. Dřevěná stavba vznikla v nejvyšším bodě Slatiny v květnu 2019 a jako na příslovečné
dlani tam výletníci mají obě pohoří Moravskoslezského kraje – Beskydy i Jeseníky.
P.S. Další místa, kde možno sledovat krajinu z ptačí perspektivy je rozhledna na návrší Kanihůra v obci
Bílov a věž kostel sv. Mikuláše v Bílovci, kde je prohlídka s průvodcem v současné době bohužel omezena danou situací.
Destinační management Turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko
FB Poodří – Moravské Kravařsko
www.poodri.com
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NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
V BYTOVÉM DOMĚ KODUS SUCHDOL NAD ODROU
1)	Bytový dům čtyřpodlažní o 22 bytových jednotkách:
	20 b.j. o velikosti 1+kk velikosti 30 – 36 m2 (předsíň, koupelna + WC, obytná kuchyň, popř. šatna – 5
bytů)
2 b.j. o velikosti 45 m2 (předsíň, koupelna, obytná kuchyň, pokoj)
Byty jsou vybaveny vestavnými kuchyněmi, dvou-plotýnkový indukční vařič, svítidly.
Sdílené prostory (klubovny) v I.NP – 51,8 m2 a 32,5 m2, v II.NP – 23 m2
Kolárna v I.NP – 15 m2, digitální TV (v ceně nájmu), možnost připojení na satelit a internet.
2)	Základní měsíční nájemné: 61,10 Kč/m2 (byt + sdílené prostory – 4,9 m2/byt) bez zařizovacích předmětů a záloh na služby (el. společné prostory, vodné, stočné, vytápění + TUV, elektřina – byt, výtah)
	příklad: byt 36,3 m2 – Celkem měsíční nájemné, vč. záloh na služby... 5.486,– Kč
3)	Základní podmínky:
– osoby starší 60 let
– příjem jednočlenné domácnosti – 1 násobek průměr. mzdy, dvoučlenné 1,2 násobek
– zájemce nesmí vlastnit nemovitost určenou k bydlení, resp. podíl v byt. družstvu
– morální bezúhonnost, obecné návyky dodržování hygieny a čistoty bydlení
4)	Uchazeč, v jehož prospěch bude rozhodnuto o přidělení bytu, je povinen před podpisem smlouvy
doložit potvrzení o příjmech, a to za období předcházejících 12 měsíců.
5)	Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou dva roky s možností jejího prodloužení. Upozorňujeme zájemce, že nabízené byty jsou nově zrekonstruované, energeticky úsporné, všechny místnosti
s podlahovým vytápěním, bytový dům je opatřen výtahem, nucené větrání s rekuperační jednotkou,
přilehlý park s lavičkami. Zajištění terénní sociální služby.
6)	Způsob přihlášení zájemce o byt:
	Písemná žádost – formulář. Možnost vyzvednutí osobně (po telefonické dohodě) nebo emailem
u provozovatele. Prohlídka po tel. dohodě.
	Lhůta pro podání nabídek od zveřejnění do 15. 11. 2020. Vyrozumění o přidělení bytu do 14 dnů
od přijetí žádosti.
7)	Předpoklad stěhování od 15. 11. 2020.
Dům seniorů – Plaménka s.r.o, Ing. Karel Pšenica – jednatel
ul.Revoluční 2234/100, 741 01 Nový Jičín
tel.: 777 803 992, e-mail: karel.psenica@centrum.cz

INZERCE

