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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. 10. 2020
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 6. 2020
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
28 127 000,00 Kč
4 996 450,00 Kč
10 637 000,00 Kč
24 511 026,00 Kč
68 271 476,00 Kč

SKUTEČNOST PLNĚNÍ V %
13 928 931,51 Kč
49,52 %
2 660 613,63 Kč
53,25 %
3 384 050,00 Kč
31,81 %
898 700,00 Kč
3,67 %
20 872 295,14 Kč
30,57 %

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

25 328 330,00 Kč
49 563 240,00 Kč
74 891 570,00 Kč

9 737 304,65 Kč
684 815,74 Kč
10 422 120,39 Kč

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

8 462 805,00 Kč
-1 842 711,00 Kč
0,00 Kč
6 620 094,00 Kč

-9 443 160,64 Kč
-916 771,50 Kč
-90 242,61 Kč
-10 450 174,75 Kč

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

23 986 427,23 Kč
57 191,40 Kč
24 043 618,63 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

8 719 781,53 Kč

38,44 %
1,38 %
13,92 %

Mgr. René Štec

USNESENÍ Z 21. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 20. 7. 2020 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
Rada obce Jeseník nad Odrou schvaluje:
• Program 21. schůze Rady obce
• Smlouvu o dílo s firmou SUNTEL Czech s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, IČ: 60753447
na realizaci akce „Rozhledna Blahutovice“ v ceně 8 498 681,80 bez DPH
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• Smlouvu o dílo s firmou Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry na zpracování projektové dokumentace „Vodní trkač Hrabětice“ v ceně 50 000,– bez DPH
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8024705, Jeseník – Blahutovice, p.č. 14, NNk s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• Odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
• Přistoupení Obce Jeseník nad Odrou k projektu Skautské energie pro odběry elektrické
energie s účinností od 1. 1. 2021
• Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 1035001828 s LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění uměleckého výkonu s Petr Bende, 664 84 Újezd u Rosic
• Dodatek ke smlouvě s Agenturou Kraj pro život s.r.o., 8. května 59, 787 01 Šumperk
• Prodloužení provozní doby v mateřské škole a školní družině Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace ve školním roce
2020/2021, a to od 6:15 hod. do 16:00 hod.
• Zpracování pasportu veřejného osvětlení, projektové dokumentace veřejného osvětlení
a energetického posudku v rámci připravované akce rekonstrukce veřejného osvětlení
v Jeseníku nad Odrou
• Poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce dle přílohy
• Kalkulaci předloženou společností LAsound Production s.r.o., Olomoucká 1097/26,
568 02 Svitavy na zajištění stage, aparatury a světel Slavnost obce 14. 8. 2021
• Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1137/3 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• Dohodu o vyřešení právních vztahů se společností DUMAT, soukromý podnik, v.o.s.,
Čsl. letců č. 17, 750 00 Přerov
• Smlouvu o zřízení stavby a jejího provozu na vybudování vodovodní přípojky k rodinnému
domu
• Individuální dotace z rozpočtu obce dle přílohy
• Znění Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory dle přílohy
Rada obce Jeseník nad Odrou bere na vědomí:
• Protokol o kontrole rizik uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků na
trh v ČR v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010 společností Ústav
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
• Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti editace dat Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí zpracovaný Krajským úřadem, Moravskoslezský kraj, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Rada obce Jeseník nad Odrou neschvaluje:
• Pronájem pozemku p. č. 2300 v k. ú. Jeseník nad Odrou
Rada obce Jeseník nad Odrou ukládá:
• starostovi požádat o odkoupení pozemků p.č. 349/1, 350/1, 347/7, 309/2, 313/3 v k.ú.
Blahutovice v ceně 20,– Kč/m2
Rada obce Jeseník nad Odrou trvá na:
• nesouhlasném stanovisku rady obce ze dne 3. 6. 2020 k projektové dokumentaci pro územní
rozhodnutí a nesouhlasí s vydáním stavebního povolení stavby „Polom – Suchdol n. O., BC“
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VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
A VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
Oznamujeme občanům, že v naší obci a místních částech, se budou konat volby do krajských
zastupitelstev a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Ve dnech 2. a 3. října 2020. První den probíhá hlasování od 14.00 do 22.00 hodin a druhý
den od 8.00 do 14.00 hodin.

VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
Dny konání 1. kola senátních voleb – 2. a 3. října 2020. První den probíhá hlasování od 14.00
do 22.00 hodin a druhý den od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 2. kolo senátních voleb se
bude konat 9. a 10. října 2020.
Další informace budou zveřejněny na úřední desce OÚ v Jeseníku nad Odrou a v obecním
rozhlase.
Všeobecné informace k volbám: https://www.mvcr.cz/volby.aspx

REALIZACE STAVEBNÍCH AKCÍ
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NA HŘBITOVĚ
Na hřbitově v Jeseníku nad Odrou od začátku
měsíce srpna probíhají stavební práce, které řeší
celkovou rekonstrukci chodníků. Původní, již nefunkční a místy nebezpečné části zpevněných
ploch (drcený vápenec), které bývaly pravidelně
při výrazných deštích odplaveny, jsou postupně doplňovány podložními vrstvami hrubšího a jemnějšího kameniva a nahrazovány štípanými žulovými odseky. Vše bude patřičně
zhutněno a zaspárováno. Nové zpevněné plochy budou splňovat podmínky bezbariérového užívání.
Realizací stavby dojde k žádanému zlepšení občanské vybavenosti v obci, zlepšení celkovému dojmu a vzhledu pietního místa a hlavně k výraznému zvýšení pohodlí a bezpečnosti pohybujících se osob.
Na financování se podílí Moravskoslezský kraj prostřednictvím dotačním programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ částkou ve výši
400 tis. Kč.
Prosíme, během rekonstrukce dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu
na hřbitově! Dále Vás žádáme, abyste uposlechli případných pokynů pracovníků realizační firmy a tím předešli úrazu či škodám na majetku! Omlouváme se Vám za případné
komplikace, které mohou během těchto stavebních pracích nastat, a děkujeme za pochopení.
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SPORTOVNÍ AREÁL POLOUVSÍ
Díky dlouhodobé aktivitě a nápaditosti obyvatel
místní části Polouvsí, byl vznesen na vedení obce
oprávněný požadavek na další rozšíření sportovního
areálu. V letošním roce jsme byli s žádostí o poskytnutí dotace úspěšní, což byla zastupitelstvem obce daná podmínka pro realizaci. V měsíci červenci proběhlo výběrového řízení
a v současných dnech byla zahájeny stavební práce – vybudování 3 hřišť s mlatovým povrchem:
• hřiště 1 – pétanque (208 m2),
• hřiště 2 – pétanque + volejbal (286 m2),
• hřiště 3 – pétanque 46,1 (m2).
Dále bude provedeno ohrazení hřišť dřevěnou kulatinou, vybudují se přístupové chodníky,
objekt skladu (zázemí) o zastavěné ploše do 25 m2, doplní se drobný mobiliář. Budou pořízeny 2 sloupy veřejného osvětlení, včetně areálového rozvodu elektroinstalace.
Realizace této akce je spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory
rozvoje regionů 2019 + ve výši 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

ROZHLEDNA V BLAHUTOVICÍCH
Vážení spoluobčané,
po pěti letech od schválení realizace stavby rozhledny v Blahutovicích Zastupitelstvem obce
Jeseník nad Odrou, roku a necelých třech měsících od obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace, a také dvou proběhlých výběrových řízeních, byly v druhé půlce srpna, na základě Smlouvy
o dílo s firmou Suntel Czech s.r.o., výhercem výběrového řízení, zahájeny přípravné stavební
práce a byla započata realizace další dominanty Jeseníku nad Odrou, místní části Blahutovic.
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Stavba rozhledny je financována v rámci Projektu „Silesianka“- stezka rozhleden a vyhlídkových míst
v Euroregionu Silesia, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 2, Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako
součástí územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí
a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Dotace je schválena ve výši
85% z uznatelných nákladů akce. Dalšími 5% přispěje z Programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko, Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba by dle Smlouvy o dílo měla trvat 210 kalendářních dnů
od předání staveniště.
Věříme, že všechny podmínky, včetně počasí, budou realizaci přát a stavba proběhne bez
komplikací.
Martina Peterková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
PLÁŽOVÁ VOLEJBAL PÁRTY
Zámecká jízdárna ve spolupráci s Obcí Jeseník nad Odrou v sobotu,
11. července 2020 pořádala již 7. ročník plážové volejbal – párty: „O pohár starosty obce Jeseník
nad Odrou“. Akce, která
se konala dá se říct, takřka již tradičně za převážně deštivého počasí,
se zúčastnilo jedenáct 4-členných, jakkoliv
smíšených družstev z Jeseníku nad Odrou
i blízkého okolí. I za tak deštivého počasí
sportovci podávali super výkony!
Děkujeme všem 11 týmům a také divákům,
kteří se zúčastnili 7. ročníku plážového volejbalu.
Manželé Míčkovi, Zámecká jízdárna
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HŮRKA
KRÁLÍKARNA – NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 1. srpna od 9 hodin proběhl na víceúčelovém hřišti v Hůrce na koupališti nohejbalový turnaj tříčlených družtev. O vítěztví bojovalo celkem sedm týmů, místních a okolních
obcí. Do turnaje se přihlásila družstva pod názvem Zvěr, Požárníci, Miglánci, Miami, Jeseník,
Motorkáři a Plameňáci. Po celodenním boji na parném letním slunci zvítězilo družstvo Požárníků, na druhém místě se umístila Zvěř a třetí skončili Miglánci. Pořadatelé děkují všem
zúčastněným za sportovní nasazení a výbornou atmosféru.

O PUTOVNÍ POHÁR MS HŮRKA A MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 8. srpna se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem, soutěž
O putovní pohár Mysliveckého sdružení Hůrka v brokové střelbě na asfaltové
terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích. Střeleb se zúčastnilo na 40 střelců. Putovní pohár vyhrál Petr Fárek z Jeseníku nad Odrou, druhé místo Jiří
Míšo z Oder a na třetím místě se umístil Jiří Beníček z Bílova. Celkové vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bývalé školy v Hůrce, kde v 15 hodin začalo
myslivecké odpoledne. Nabídka zvěřinových specialit přilákala nejenom místní občany, ale
i návštěvníky z okolních obcí. Pro děti byla připravena laserová střelnice. K poslechu a tanci
hrál pan Zelina z Libhoště. V podvečer byla vyhlášena bohatá tombola. Hlavní cenou byl srnčí
kus. Myslivecké sdružení Hůrka, děkuje všem zúčastněným za výbornou atmosféru. Poděkování patří Obci Jeseník nad Odrou a všem, kteří přispěli cenami do tomboly.

UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ
V sobutu 15. srpna proběhlo u památníku (vrtule) setkání členovů Svazu letců ČR odbočka
č. 18 plk. Vladimíra Vaňka – Příbor a předsedou osadního výboru Danielem Glogarem u příležitosti uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce. Tato tragická událost se udála před 56 lety.
Členové svazu vzdali hold padlým letcům položením věnce, kytic a zapálením svíček.
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POZVÁNKA DO HŮRKY
HORECKÁ TRAKTORIÁDA A HORECKÝ TUPLÁK 2020
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádají v sobotu 5. září od 14 hodin Horeckou traktoriádu a Horecký tuplák. Akce proběhne tradičně v areálu koupaliště v Hůrce.
Všichni jsou srdečně zváni.
Hůrka, areál koupaliště, obec Hůrka

SVATOVÁCLAVSKÉ BROKOVÉ STŘELBY
Myslivecké sdružení Hůrka vás srdečně zve na tradiční Svatováclavské brokové střelby, které
se uskuteční v neděli 27. září od 13 hodin na střelnici za Hureckým kopcem. Občerstvení
bude zajištěno na bažantnici.
Hůrka, střelnice za kopcem, areál bažantnice

HODOVÁ ZÁBAVA
Restaurace u školy srdečně zve na Hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 17. října
v prostorách sálu KD a Restaurace u školy od 20 hodin. K poslechu a tanci bude hrát živá
hudba. Srdečně zvou pořadatelé.
Hůrka, sál KD, Restaurace u školy

PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v sobotu 31. října od 17 hodin lampionový průvod obcí. Trasa obcí povede od křižovatky na Jeseník přes koupaliště do areálu
bývalé školy, kde bude připraven táborový oheň a občerstvení.
Hůrka, obec, areál školy
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2020
KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.B TŘÍDA – MUŽI
kolo den
02.
NE
03.
SO
04.
NE
05.
SO
06.
NE
07.
NE
08.
NE
09.
SO
10.
SO
11.
NE
12.
SO
13.
NE
01.
NE

dat.
16.08.
22.08.
30.08.
05.09.
13.09.
20.09.
27.09.
03.10.
10.10.
18.10.
24.10.
01.11.
08.11.

čas
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15.00
14:00
14:00
14:00

soupeř
Jeseník n.O – Ostravice
Skotnice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Tichá
Vlčovice – Jeseník n.O
Jeseník n.O – Starý Jičín
Tísek – Jeseník n.O
Jeseník n.O. – Lískovec
Fryčovice – Jeseník n.O.
Kopřivnice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Spálov
Veřovice – Jeseník n.O
Jeseník n.O. – Mořkov
Kozlovice – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd autobusu v 15.15
odjezd autobusu v 14.45
odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 13.45
odjezd autobusu v 13.15
odjezd autobusu v 12.15
odjezd autobusu v 12.15

OKRESNÍ SOUTĚŽ – STARŠÍ ŽÁCI
kolo den
04.
NE
05.
NE
06.
NE
07.
NE
08.
NE
09.
ČT
03.
SO
02.
NE
01.
NE

dat.
30.08.
06.09.
13.09.
20.09.
27.09.
01.10.
10.10.
18.10.
25.10.

čas
14:00
14:00
13|:00
10:00
13:00
16:00
10:00
12:00
11:00

soupeř
Jeseník n.O. – Příbor
Ženklava – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Štramberk
Rybí – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Žilina
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Hodslavice
Jeseník n.O. – Spálov

pozn.
odjezd v 13. h
odjezd v 9. h
odjezd v 15. h
odjezd v 9. h

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. „B“ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
kolo den
04.
PÁ
05.
NE
03.
ST
06.
PÁ
07.
PÁ
08.
ST
09.
PÁ
10.
PÁ
02.
PÁ
01.
PÁ

dat
28.08.
06.09.
09.09.
11.09.
18.09.
23.09.
02.10
09.10.
16.10.
23.10.

čas
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

soupeř
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Děrné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bernartice n.O.
Fulnek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vražné
Bernartice – Jeseník n.O.
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Děrné
Vražné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fulnek

pozn.
Odjezd v 9. h
Odjezd v 16. h
Odjezd v 16. h
Odjezd v 16. h
Odjezd v 16. h

Změny, rozpisy, tabulky najdete na www.fotbal.cz
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PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Situace s karanténními opatřeními se v době psaní tohoto příspěvku po
uklidnění začala opět poněkud přiostřovat, tak je možné, že právě podáváme zprávu o nemnoha turnajích, které letos zatím proběhly ... a my
byli u toho.
Hned další sobotu (13. června), po úspěchu Hasana v Albrechticicích, se
konaly rovnou dva turnaje. Jeden bodovaný v Chrudimi, kterého se za
náš klub zúčastnil Láďa. Utvořil dvojici řečkovickým juniorem Davidem
Hanákem a v konkurenci 56 týmů postoupili do KO16, kde se už poněkud
zasekli ... i tak skvělý výkon.
Současně ve Staříči probíhalo přátelské klání o Staříčský pohár. Tady nás
bylo o poznání více. Měli jsme s sebou
i dva ostřílenější juniory a i novou naději Rozárku. Rozárka s tátou dokonce jeden zápas i vyhráli, čímž splnili
cíl. Radim se Sárou se snažili obhájit
loňské třetí místo. To se jim, po veliké
tahanici a díky výtečné střelbě Sáry,
nakonec také podařilo a pohár za třetí místo získali... takže další pohár do
police.
NAŠE VÝSLEDKY – Na Výsluní (56 týmů):
16. Vladimír Vašíček, David Hanák (Orel Řečkovice)
NAŠE VÝSLEDKY – Staříčský pohár (14 týmů):
3. Sára Valošková, Radim Valošek
8. Hugo Valošek, Tereza Valošková
11. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka
14. Luboš Rusek, Rozárka Rusková
27. června se vydal jediný triplet na jih – k dalešické přehradě. V autokempu Wilsonka probíhal tradiční turnaj „Vo Jarynovy koule“. Sára, Marcela a Radim se na záludném terénu drželi
statečně a s jistotou postoupili do KO16. Tady již klasický průběh – prohra a odjezd domů.
I tak – opakuji se – opět slušný výkon.
NAŠE VÝSLEDKY – Vo Jarynovy koule (46 týmů):
16. Sára Valošková, Radim Valošek, Marcela Gráfiková
O týden později jste mohli naši výpravu zastihnout nedaleko Prostějova, konkrétně v Krumsíně. Tady jsme se snažili ukořistit další tradiční trofej – „Kumsínskou hrodu“. Bylo nás dvanáct, rozdělených do čtyř tripletů. Měli jsme s sebou všechny juniory a spoustu odhodlání.
Odhodlání bohužel nestačilo ... postup do KO16 se tentokrát nekonal. Alespoň dohrávkové
skupiny jsme vyhráli ...

Jesenický zpravodaj 4 / 2020

13

NAŠE VÝSLEDKY – Krumsínská hroda (41 týmů):
21. Radomír Vrzal, Tereza Valošková, Vladimír Vašíček
33. Josef Ondryhal, Sára Valošková, Lukáš Ondryhal
35. Radim Valošek, Marcela Gráfiková, Hugo Valošek
37. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Jarda Knápek
Další naši účast na turnaji zajistila opět naše budoucí naděje Rozárka s Lubošem. Vydali se
po D1 do daleké Loděnice, kde velmi statečně hájili barvy našeho klubu. Nezalekli se ničeho
a zanechali za sebou několik poražených (a zaražených) týmů a skončili v první polovině
výsledkové listiny.
NAŠE VÝSLEDKY – Memoriál CdP Loděnice (55 týmů):
23. Rozárka Rusková, Luboš Rusek
Následující týden většina vyrazila do Valšovic turnaj jednotlivců – královská disciplina. Nechyběli ani dva starší junioři. Nejlépe vystartovala Magda a vyhrála hned první dva zápasy.
Pak polevila a postup do KO16 se nekonal. Tam se nakonec nominoval (jako jediný) José.
Osatní nic moc ... Alespoň José držel prapor našeho klubu nad hlavou a sedmé místo je jistě
nádherné.
Láďa se ve stejnou chvíli nacházel v Mariánských Lázních, kde se spolu s pražskými Chmelařovými účastnil prestižního turnaje – Grand Prix. V kouzelném prostředí parku u Ferdinandova
pramene si nevedli úplně špatně, i když možná pomýšleli výše.
NAŠE VÝSLEDKY – Valšovický pohár (49 hráčů):
7. Josef Ondryhal
20. Magdalena Koudelková
32. Lukáš Ondryhal
34. Josef Koudelka
41. Radim Valošek
43. Sára Valošková
45. Luboš Rusek
NAŠE VÝSLEDKY – Grand Prix Mariánské Lázně (37 týmů):
21. Vladimír Vašíček, Ivo Chmelař, Yvetta Chmelařová (SKP Kulová osma)
Ve výčtu bodovaných turnajů chybí jeden veledůležitý: POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ.
První turnaj bodovaný do ČAPEK v Polouvsí. Prostě jsme se rozhodli, že to dokážeme. Chybějící dvě příležitostná hřiště jsme vybudovali u hasičárny. Odhodlání bylo veliké a obavy také.
Navíc předpověď nevěstila nic hezkého, ale my jsme se nedali. Přípravy započaly, vzhledem
k počasí, již ve čtvrtek, pokračovaly v pátek a pak jsme jen vzhlíželi k nebesům a čekali, kolik
vody postupně spadne. No bylo jí dost, ale snad jsme organizaci zvládli důstojně.
Dostavilo se všech šestnáct týmů doslova z celé republiky (celkem třináct klubů – jižní Morava, Praha, ...). Naše barvy hájili všichni tři junioři, kteří postoupili do KO8 přes první nasazený
tým Chmelař, Chmelařová, Vašíček. Následovala další výhra poslední koulí nad albrechtickým
tripletem Bukovčík, Ševčík, Vajčovec (8:7). Další náš tým Koudelků, doplněný o Yvonne Marečkovou z Řečkovic, postoupili hladce s třemi výhrami. No i náš třetí triplet Vrzal, Knápek,
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Gráfik na poslední chvíli odvrátil drtivou prohru a prodral se do KO8 také. Takže první
polovina na jedničku. V bojích o první příčky pak už to tak jednoznačné nebylo a nakonec se nejvíce radoval posledně zmíněný Hasanův tým – třetí místo. Druhou příčku
obsadili brněnští Bejšovec, Buchta, Botek a vítěznou trofej si odvezl Pavel Bureš
z Litovle, a valšovičtí Lenka Svobodová a Jiří Gratcl.
Na závěr jsme ještě uspořádali rychlou „placerskou soutěž pořádnou polouveskou koulí“ Nejpřesnější byla Lenka Svobodová z Valšovic a vyhrála luxusní traktor (který se mohl
docela při odjezdu hodit).
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Pak jsme vyhlásili výsledky a postupně se všichni vydali na cestu k suchým domovům. Díky
všem, že i přes nepřízeň počasí dorazili a vydrželi až do konce.
Turnaj se uskutečnil i díky našim podporovatelům (sponzorům):
Agentura Gryff
Kamenictví Antonín Langer – Jeseník nad Odrou
Pneuservis Patala – Best Drive (Frenštát pod Radhoštěm)
Obec Jeseník nad Odrou
Pivovar Portáš
Pohostinství U Tobbyho Polouvsí
Obchod Polouvsí – Alena Cábová
Radomír Vrzal – louče a pochodně
Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o.
Agromex s.r.o.
Tereza Valošková
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Zvláštní poděkování pak patří:
Hasičům z Hůrky za očistu cesty,
Jiřímu Gráfikovi za zapůjčení štěrku,
José Leskovjanovi, soukromému zemědělci z Mankovic za zapůjčení traktoru a vlečky,
Miroslavovi Martinátovi – Zednictví za zpřístupnění cesty,
Marcelovi Cahlíkovi za hudbu,
„dívčí“ sekci za catering,
Milanovi Špačkovi za přeparkování kamionu na poslední chvíli.

NAŠE VÝSLEDKY – Polouveský májový turnaj (16 týmů):
3. Radomír Vrzal, Jarda Knápek, Jiří Gráfik
6. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice)
7. Sára Valošková, Lukáš Ondryhal, Hugo Valošek
15. Ivo Chmelař, Yvetta Chmelařová (SK kulová osma), Vladimír Vašíček
Kupodivu jsme stihli odehrát i jarní kolo POLOUVESKÉ LIGY, kde si nejlépe vedl José,
následován Sárou a Pepou K. Všichni obdrželi medaile (Pepa v zastoupení). Druhé
kolo je již v běhu, tak jej snad dohrajeme ...
Naše řady rozšířil i noví člen (Jarda a Rozárka), takže je nás nyní již šestnáct.
Naše aktuální postavení v žebříčku je v tabulce (bodů je tak nějak méně, stejně jako turnajů). Láďa se nám prodral do první stovky a ostatní se posouvají tu lehce nahoru,
tu zase dolů. Mezi juniory je nejlepší stále Lukin na 11. místě, následován Sárou na
13. místě a Hugem na místě 24. Nově se nám v žebříčku objevila i Rozi, která si zapisuje na úvod hned 42. příčku mezi téměř stovkou českých juniorů. Sára navíc nadále
drží nejvyšší příčku mezi juniorkama.
Potěšující zprávou je, že po několikaletém úsilí se podařilo zahájit stavební práce na
rozšíření sportovního areálu v Polouvsí, takže brzy budeme mít možnost nejen uspořádat i větší turnaje v pétanque, ale také věříme, že nové plochy poslouží všem místním
i k různým jiným pohybovým aktivitám. Současně se také zkvalitní zázemí a prostředí
celého areálu. Tak už aby to bylo ...
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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RŮZNÉ
PODĚKOVÁNÍ
Mockrát Vám chci poděkovat za spolupráci se zajištěním bezpečného průjezdu
pelotonu vaší obcí. Závodníci i celý organizační tým si velmi považují vaší snahy
o výpomoc, aby proběhlo vše hladce a bez komplikací.
Ondřej Ponikelský, velitel trati CT 2020
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HASIČI VARUJÍ – POZOR NA LESNÍ POŽÁRY!
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může
být přírodní jev (blesk, vysoké teploty), ale v naprosté většině se jedná o lidskou
nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety
nebo nesprávně založený či nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese či v jeho
blízkosti. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za slunečného
počasí funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi
nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně
v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je
pak velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech
jsou proto časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často velice komplikovaně k místu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
mimo vyhrazená místa a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
přímo zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz
poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silné-
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ho větru nebo v období extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat
oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině.
Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody,
pokud by se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště.
Je dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti,
že půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné
hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělený
oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až poté,
kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru
je může znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že
děti by neměly nikdy samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího ohniště
bez dozoru dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením
zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější
utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům
na linku 150 nebo 112.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 (24. ročník)
TRADIČNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ
PRAHA
Z důvodu epidemie koronaviru nebylo možné v původně plánovaném
termínu (ve středu 13. května) sbírku v ulicích uskutečnit.
Věříme, že situace bude příznivá a prodej kytiček v ulicích s rozdáváním preventivních letáků proběhne v náhradním podzimním termínu ve
středu 30. září 2020.
Sbírka proběhne i v naší obci, dle přízně počasí, u Obecního úřadu nebo
na podatelně Obecního úřadu.

INZERCE

