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Láskou a porozuměním naplněné Vánoce a v novém roce klid,
štěstí a především zdraví přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč
a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou

HORECKÁ TRAKTORIÁDA + HORECKÝ TUPLÁK 2020

HORECKÁ TRAKTORIÁDA + HORECKÝ TUPLÁK 2020

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
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2021
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ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2021

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2021
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ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2021

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉHO DNE 9. 12. 2020 V KULTURNÍM DOMĚ
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje doplněný program 11. schůze zastupitelstva obce
• určuje ověřovatelem zápisu z 11. schůze zastupitelstva obce Radima Valoška
• určuje ověřovatelem zápisu z 11. schůze zastupitelstva obce Bc. Ivo Dostála
• schvaluje Zápis z 10. schůze zastupitelstva obce
• bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 23, 24,
25, 26)
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/159 o výměře 77 m2 včetně budovy
rodinného domu č. p. 320 a prodej pozemku parc. č. 989/137 o výměře 573
m2 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 1,101.510 Kč + náklady spojené s převodem
• schvaluje prodej části pozemku parc. č. 308/47 (dle GP parc. č. 308/58) v k.
ú. Blahutovice o výměře 87 m2 za 300 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
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• schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 473 v k. ú. Hůrka o výměře 2827 m2
za 150.000 Kč + náklady spojené s převodem od České republiky, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2
• schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Jeseník nad Odrou za
500 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Pozemek se vykupuje z důvodu
protipovodňové ochrany obce
• bere na vědomí Zápis z 9. schůze finančního výboru
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020
• schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024
• schvaluje rozpočet obce na rok 2021 včetně zapojení finanční rezervy ve výši
11 446 874 Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši 11 265 126 Kč
na akce rozpočtu
• pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2020 v plném rozsahu
• pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2021 dle zásad
uvedených v příloze
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
• schvaluje vyřazení majetku z evidence dle přílohy
• bere na vědomí informace o probíhajících akcích rozpočtu
• schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ve výši 100.000 Kč
• bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2019
• bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2019
• bere na vědomí Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
• schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Odersko
• bere na vědomí Auditní zhodnocení implementace GDPR (zpracování osobních údajů) vč. návrhu opatření ke zlepšení aplikace procesů GDPR pro obec
Jeseník nad Odrou ze dne 12.10.2020
• bere na vědomí Zápis ze 4. schůze kontrolního výboru
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• bere na vědomí informaci o zpracované studii Vodní nádrž Rybník
• ukládá starostovi oslovit KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02
Pardubice za účelem vymáhání pohledávky za uzavřenou kupní smlouvu
č. 1311000773/162564 ze dne 15. 11. 2011 jako náhradu za dosud vynaložené náklady při zřizování věcných břemen k plynárenskému zařízení společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

USNESENÍ Z 25. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 26. 10. 2020
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ JESENÍK NAD ODROU
OD 16.00 HOD.
• schvaluje Program 25. schůze rady obce
• jmenuje pana Radima Valoška Jeseník nad Odrou – Polouvsí, 741 01 Nový
Jičín členem školské rady Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 8800084872_1/BVB/P s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 8800084871_1/BVB/P s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem
• schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 8800084869_1/BVB/P s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem
• schvaluje Plán inventur za rok 2020 dle předložené přílohy
• bere na vědomí Protokol č. PVK/2020/1/JnO o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2019 a 1. pololetí 2020 u příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58
• schvaluje Řád veřejného pohřebiště Jeseník nad Odrou
• souhlasí s vybudováním Elektrické přípojky NN – Jeseník n.O.- Hůrka, p.č.
309/5, NNK firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz
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• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 8800084873_1/BVB/P s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Miroslav Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Jeseník nad Odrou na investiční akci „Sportovní areál Polouvsí“

USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 18. 11. 2020
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ JESENÍK NAD ODROU
OD 16.00 HOD.
• schvaluje Program 26. schůze rady obce
• schvaluje pronájem pozemků p.č. 1103, 1116/3, 1116/5, 1116/6, 1116/7,
1116/9, 1116/10, 1116/15, 1118, 1119,1120 v k.ú. Jeseník nad Odrou Českému rybářskému svazu – MO Nový Jičín z.s., Gen. Hlaďo 755/18, 741 01
Nový Jičín s účinností od 1. 6. 2020
• schvaluje zvýšení ceny vodného v Blahutovicích od 1. 1. 2021 na 40,– Kč
bez DPH
• ukládá starostovi předat zastupitelstvu obce návrh změny hranice k.ú. Polouvsí a k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr směny pozemku p.č. 388/2 (131 m 2) za část pozemku p.č.
308/47 (131 m2) v k.ú. Blahutovice
• schvaluje finanční dar 5 000,– Kč Mysliveckému spolku Hubert Jeseník nad
Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 211
• schvaluje finanční dar 2 000,– Kč ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, 742 54 Bartošovice 146
• bere na vědomí Výroční zprávu 2019/2020 Základní školy a Mateřské školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník
nad Odrou 58
• promíjí nájemné z nebytových prostor a vybavení hostinských zařízení (Hůrka 42, Blahutovice 35, Polouvsí 96), prodejny drobných zahradnických potřeb (Jeseník nad Odrou 256) a provozovny kadeřnictví v prostorách MŠ (Jeseník nad Odrou 67), za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
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• bere na vědomí informaci starosty o probíhajících investičních akcích v roce
2020
• schvaluje Dodatek č. 872/C1/2020/1ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
• schvaluje kalkulaci vodného a stočného na rok 2021
• bere na vědomí informaci o dotačních výzvách na rok 2021
• schvaluje Podání žádosti o dotaci IROP v rámci podmínek příslušné Výzvy
IROP pro Specifický cíl 2.5. investiční akce „Energetické úspory BD Blahutovice 51“
• schvaluje Podání žádosti o podporu z programu „Rekonstrukce či úprava
veřejného osvětlení na území národních parků a CHKO“ akce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Jeseník nad Odrou“
• schvaluje Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 (RRC/01/2021) akce
„Rekonstrukce místní komunikace do mlýna“
• schvaluje Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací akce „Obnova místních
komunikací na pozemcích p.č. 2299, 2276 v k.ú. Jeseník nad Odrou a p.č.
129/4, 135/8, 158/1 v k.ú. Hůrka

REALIZACE AKCÍ V ROCE 2020
Vážení spoluobčané,
i rok 2020 byl opět bohatý na realizaci stavebních i „nestavebních“ akcí.
Na hřbitově v Jeseníku nad Odrou v měsících srpnu až říjnu probíhala celková rekonstrukce chodníků. Původní, již nefunkční
a místy nebezpečné části zpevněných ploch
(drcený vápenec), byly nahrazeny štípanými
žulovými odseky. Na financování se podílí Moravskoslezský kraj prostřednictvím
dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2020“ částkou ve výši 400 tis. Kč. V současné době pracují architekti na dokončení
celkové úpravy – osazení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), obnovu a doplnění
zeleně, využití bývalé márnice a také vybudování kolumbária. Děkujeme za respektování omezení při realizaci stavebních prací.
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Letošní největší investiční akcí je bezpochyby výstavba
Cyklostezky Jeseník nad Odrou, která započala v měsíci květnu. Stavba, jejíž celková délka je 4 786,1 m a šířka
2,5 m, je obousměrná, dvoupruhová s povrchem z asfaltobetonu a je rozdělena do dvou úseků; Vražné – Jeseník nad Odrou a Jeseník nad
Odrou – Hůrka. Celkové rozpočtované náklady dosahují takřka 34 mil. Kč a na jejich
financování se z 84,99% z uznatelných nákladů akce podílí Státní fond dopravní
infrastruktury, částkou 1,5 mil Kč Moravskoslezský kraj a také svým podílem obec
Vražné. Stavba by měla být dokončena, s ohledem na počasí, v jarních měsících.
Dalším krokem, který by pak měl navazovat na stavební práce, je vybudování odpočinkových zastavení.

Další významnou stavební akcí je vybudování rozhledny Blahutovice, jejíž výstavba byla zahájena v měsíci srpnu. Bohužel začátek stavby ovlivnily dlouhotrvající dešťové srážky. V současné době jsou hotovy základy a pracuje se na konstrukci samotného těla rozhledny. Stavba

10

Jesenický zpravodaj 6 / 2020

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.

V Polouvsí se občané dočkali žádaného rozšíření sportovního areálu a vybudování zázemí včetně kvalitního
osvětlení. Byly postaveny tři hřiště s mlatovým povrchem:
• hřiště 1 – pétanque (208 m2),
• hřiště 2 – pétanque + volejbal (286 m2),
• hřiště 3 – pétanque 46,1 (m2).
Dále bylo provedeno ohrazení hřišť, přístupové chodníky, byl pořízen objekt skladu (zázemí),
3 sloupy veřejného osvětlení, včetně areálového rozvodu elektroinstalace a doplnil se drobný
mobiliář. Realizace této akce je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj z programu
Podpory rozvoje regionů 2019+ ve výši 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
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I v letošním roce byly rekonstruovány místní komunikace – cesta do mlýna a hrabětická točna. Tyto opravy ve výši necelého milionu korun byly financovány z vlastních zdrojů obce. Bylo
dokončeno ozelenění prostranství před bytovými domy v Jeseníku nad Odrou, rekonstruovala
se vodárna v Blahutovicích, tribuna sportovního areálu v Jeseníku nad Odrou, instaluje se zvonění v kapli v Blahutovicích, vyměnily se zdroje místního rozhlasu, pro základní a mateřskou
školu se zakoupila keramická pec, dobudovalo se zázemí víceúčelového hřiště u školy.
Mimo výše uvedené byly také dokončeny projektové dokumentace na revitalizaci bytového
domu Blahutovice 51, snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve všech místních
částech, pracuje se na projektu obnovy restaurace a kulturního domu v centru obce Jeseník
nad Odrou, je hotova studie multifunkčního objektu v místě bývalého obchodu v Blahutovicích, projektová dokumentace úprav obecních ploch v Blahutovicích. Stále se intenzivně řeší
protipovodňová opatření. V příštím roce bude dokončeno zprovoznění elektronické úřední
desky na budově obecního úřadu. V současnosti jsou již funkční elektronické jízdní řády a informační panel obce a Mikroregionu Odersko.
Martina Peterková

UPOZORNĚNÍ NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V OBDOBÍ VÁNOC
Upozorňujeme občany, že poslední svoz nádob na komunální odpad (popelnice, kontejnery) v letošním roce bude 25. 12. 2020. První svoz v roce 2021 proběhne až 15. 1.
2021, a to z toho důvodu, že svozová firma vyváží odpad v našich obcích v sudém týdnu.
Žádáme občany, kterým nebude stačit kapacita nádoby, aby využili sběrného dvoru.
Sběrný dvůr bude otevřen i ve dnech 23. 12. a 30. 12. 2020 (středa) od 14.00 do
16.00 hodin.
Běžný provoz sběrného dvora během roku:
v zimním období – středa 14.00 – 16.00 hodin
v letním období – středa 14.00 – 17.00 hodin
a sobota 8.00 – 10.00 hodin
V případě potřeby mají občané možnost objednání otevření sběrného dvora i mimo otevírací
dobu, a to dva dny dopředu, na mobilním čísle
606 635 654 nebo emailem na adrese mistostarosta@jeseniknadodrou.cz.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne
9. 12. 2020 výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 540,– Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2021.
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Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na
účet č. 1760110389/800, VS zůstává stejný jako v roce 2020 a pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@
jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1341.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2021 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2021.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na
účet č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2020 a pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@
jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1340.
V místních částech Hůrka a Polouvsí mají občané možnost zaplatit poplatky hotově, a to v místních knihovnách, v době jejich provozu (viz. zadní strana zpravodaje).

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STOČNÉHO V JESENÍKU N.O.
OD 1. 1. 2021
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností
od 1. 1. 2021 takto:
Voda odvedená (stočné)

22,70 Kč/m3 (bez DPH)

24,97 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH
OD 1. 1. 2021
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2021 takto:
Voda pitná (vodné)

40,00 Kč/m3 (bez DPH)

44,00 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO VE SPRÁVĚ SMVaK
OD 1. 1. 2021
Voda pitná (vodné)

43,52 Kč/m3 (bez DPH)

47,87 Kč/m3 (vč. 10% DPH)
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Vážení spoluobčané,
na závěr roku jsme pro Vás, již tradičně, připravili obecní
kalendář. Najdete v něm označení termínů svozů odpadů
(ikonky popelnic) i termín splatnosti místních poplatků. Na
zadní straně jsou kontaktní údaje týkající se provozu obecního úřadu, důležitá telefonní čísla aj. Jelikož takřka celý
svět bojuje proti šíření epidemie koronaviru, i naše obec
respektuje vládní opatření a postupně s vyhlašováním nouzových stavů rušila veškeré naplánované kulturní a sportovní akce. O všech případných možných aktivitách pořádaných našimi osadními výbory, spolky i obcí, budete
informování tak, jak jste doposud zvyklí; ve zpravodaji,
rozhlasem, plakátky.
Přejeme Vám všem hlavně zdraví, klid a brzy se těšíme znovu na shledání s vámi!
Martina Peterková

INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2020
Obecní úřad bude od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021 z důvodu čerpání řádných dovolených
uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou v pondělí 21. 12. 2020 8.00 – 10.00 h
a 14.00   –  17.00 h.
První úřední den v roce 2021 bude pondělí 4. 1. 2021.
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VANDALISMUS, RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU A PORUŠOVÁNÍ
VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ V NAŠÍ OBCI
V sobotu 31. 10. 2020 se ve večerních hodinách prohnala naší obcí Jeseník nad Odrou „tlupa“ vandalů, kteří na několika místech obce úmyslně poničili podzimní výzdobu u rodinných
domů. Jednalo se o vyřezané dýně, kterými si lidé ozdobili své vchody, zahrady či okna a tito
vandalové je drze a sprostě odcizili a ve většině případů opodál rozbili.
Na několika místech v obci byly převrácené kontejnery, před jednou nemovitostí byl nakreslený vulgární symbol, jinde tito vandalové házeli jablka do oken rodinného domu.
Tito vandalové se dopustili několika přestupků. Jednak odcizení a ničení cizího majetku, dále
v nouzovém stavu porušili několik nařízení vlády
– zákaz volného pohybu osob po 21. hodině,
– nařízení omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště,
– nařízení omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
– nařízení pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat
při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.
Vše se událo po 21. hodině. Ještě o půlnoci se po obci „proháněla“ motorka.
Na kamerovém záznamu je vidět skupina osob na návsi a další skupina se pohybovala v areálu TJ Slavoj. Tento záznam byl předán PČR.
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Tuto událost nemůžeme nechat bez povšimnutí. Jedná o přestupek proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a porušení několika nařízení Vlády ČR v nouzovém stavu.
Na základě této události bude muset obec přistoupit a sjednat častější hlídky a kontroly PČR.
Tyto vandalské činy se neodehrávají jen v Jeseníku nad Odrou, ale i v ostatních místních částech. Např. v Polouvsí je ničeno nově vybudované hřiště, kdy se vandalové baví tím, že najíždí
na kolech do sítě apod.
Vážení občané, nenechte, prosím, bez povšimnutí tyto vandalské činy, které kazí snahu většiny slušných občanů mít krásné prostředí kolem sebe a tím krásnou celou obec, mít a udržovat dobré sousedské vztahy a především, nenechat si zasahovat do soukromí každého z nás.

MŠ
JESENÍK NAD ODROU

MŠ POLOUVSÍ
Přejeme všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu těch nejmilejších a v novém roce plno zdraví, štěstí a úspěchů.
kolektiv MŠ Polouvsí

Jesenický zpravodaj 6 / 2020

21

ZŠ
PŘÍCHOD ADVENTU VE ŠKOLE
Poslední listopadovou středu se celá naše škola vánočně provoněla. Prvňáčci spolu se druháčky měli plné ruce práce s pečením perníčků v naší nové kuchyňce. Těsto nám připravily šikovné maminky, za což jim moc děkujeme, až budeme starší, připravíme si jej sami. Napečené
perníčky jsme balili do vyzdobených papírových sáčků a společně jsme tak vyrobili perníkový
adventní kalendář. S ním nám doba do Vánoc bude rychleji a zábavněji ubíhat.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
LISTOPAD – PROSINEC 2020
Po delší nucené pauze se děti v půlce listopadu vrátily zpátky do školy a do školní družiny. Na
necelé dva týdny patřila škola a hlavně školní družina jen prvňáčkům a druhákům.
A že v družině nezahálíme . Vyrobili jsme Adventní věnec a krásný papírový betlém. Každý
den, když se vrátíme z oběda, si zapálíme svíčku na věnci a přečteme si krásnou vánoční
pohádku z knihy Josefa Lady.
Potom si děti společně pohrají a odpočinou u spousty her – staví si z lega, hrají stolní fotbálek
nebo kulečník u multifunkčního stolu, hrají pexeso a karty, v relaxační místnosti si prohlížejí
a čtou knihy a také si hrají s kuchyňkou, plyšáky nebo nacvičují divadelní
představení.
Každý den také patřilo rukodělnému
tvoření – protože nás čekal svátek sv.
Mikuláše, tak si děti vyrobily papírového Mikuláše, čertíka a andělíčka
s nůšemi, do kterých dostali dobré
bonbónky. Také si namalovaly sněhuláčky se zimní krajinou. Výroba sněhuláčků byla pro děti velkým dobro-
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družstvím, protože je zasypávali moukou, aby byli pěkně naducaní a vypadali jako zasněžení
. Je pravda, že víc mouky bylo na nás všech než na obrázku, ale výsledek byl moc vydařený.
Moc bych chtěla také poděkovat a pochválit Jarečka Adamce, který nás všechny naučil vyrábět veliké vánoční hvězdy z papírových svačinových sáčků.
Děti také společně vyráběly krásné baňky, kterými jsme ozdobili školní stromeček, ke kterému letos přibyly i krásné jesličky s Jezulátkem .
Do vánočních prázdnin nás ještě čeká spousta vyrábění, hraní a dobrodružství, na které se
společně všichni těšíme.
Bc. Terezie Kachlová
vychovatelka
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Z OBECNÍHO DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
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Hůrka
HORECKÁ TRAKTORIÁDA + HORECKÝ TUPLÁK 2020
V sobotu 5. září 2020 proběhla devátá Horecká traktoriáda
v areálu koupaliště a čtvrtý ročník Horeckého tupláku. Minulý
rok jsme si dali pauzu a letos opět
uspořádali oblíbenou traktoriádu
a tuplák. Akci organizovali hasiči,
Osadní výbor a dobrovolníci. Ceny
do tomboly věnovala obec Jeseník
nad Odrou a Hasiči Hůrka.
Spanilou jízdu jsme si nemohli nechat ujít – po novém asfaltu. Na jízdu obcí se vydalo asi 14 strojů.
Následovaly 4 soutěžní disciplíny.
Té se zúčastnilo 9 strojů domácích i přespolních (Starojická Lhota). Výsledné pořadí určoval
dosažený čas.
Překážková a dovednostní trať pro řidiče – bez stroje a přes vodu. Nejprve závodník
přeběhl pontonový most přes koupaliště složený z barelu a dvou javorových fošen, pak pře-
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skočil dětskou hasičskou bariéru, trefil se balónem do branky, nastartoval řetězovou pilu,
uřezal špalek a rozštípl ho sekerou. Do vody nikdo nespadl. Sprint převedl Radim Glogar, kdy
do 16 vteřin měl hotovo.
Dovedností trať na fotbalovém hřišti – už se strojem. Startovalo se na klasickém místě za branou. Závodník musel
převrátit traktorovou pneumatiku, pak zajet a potom zacouvat, aby zazvonily oba
zvonky na tyčkách. Následovala osmička
kolem kulatých balíků slámy. Specialitou
byla auto houpačka, která připomínala
vor. Pak už jen cik cak přejíždění můstků
a rovinka do cíle. Nejrychlejší byl Vláďa
Kovařčík se svým speciálem Zelenáčem.
Tahání klády po trati v lese vedle hřiště – klasika. Za stroj se zapřihla kláda a za úkol
bylo prokličkovat mezi stromy a vrátit se zpět. Nejlépe s kládou. Nejrychlejší byl Pavel Dorazil
se Zetorem 30 – Máňou.
Bažina v lese u horeckého potoka –
oblíbená. I letos se jela. K bažině vede
slalom mezi stromy, pak už přejetí bažiny,
udělání krátké smyčky, zas přes bažinu
a zpět. Disciplínu zvládli bez vytahování
druhým traktorem 4 závodníci. Nejrychlejší byl Jirka Segeťa s nízkým lesním speciálem – Dangerem. Absolutní vítězem
se stal Pavel Dorazil, na druhém a třetím
místě Vláďa Kolenovský a Milan Vilček.
Jinými slovy, Lhota dotahovala, ale Hůrka
zabrala J
Tuplák čepovaného piva – pro chlapy. Na soutěž se přihlásilo deset borců. Někteří vychutnávali, někteří klopili. Nejrychlejší byl Jarek – 7,10 s.
Krygl čepovaného piva – pro baby. Holky měly větší chuť soutěžit a přihlásilo se jich třináct. Nejrychlejší byla Nela, za 7,57 s bylo po pivu.
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Závěrem. Celkem se sešlo takových 19 strojů. Akci moderoval z tlampače Dan Glogar. Celý den
byla na čepu Kofola, pivo. Ve stánku na jídlo bylo možno koupit párek v rohlíku a vepřovou kýtu.
Co dodat. Kofola došla, pivo došlo. Akce se zdařila. Soutěžícím gratulujeme k dosaženým
výsledkům a děkujeme za účast. Návštěvníkům děkujeme za řádné fandění, velké díky patří
všem za dobře odvedenou práci na zajištění průběhu akce a taky za praktické ceny.
Text: Jiří Segeťa, foto: Jiří Segeťa, Ladislav Segeťa, Veronika Segeťová

JSME RÁDI, ŽE JSME VÝTĚŽEK AKCE MOHLI VĚNOVAT TEREZCE
VIDOMUSOVÉ Z HŮRKY
Terezka je nyní upoutána na lůžko a musí se spolehnout na 24hodinovou péči svojí maminky
Kateřiny.
Z rukou našeho starosty Pavla Dorazila jsme předali 10.000 Kč, které alespoň částečně přispějí na náklady vybudování zadního přístupu z pokoje na zahradu. Maminka
Terezky jí tak bude moci i s postelí vozit ven z pokoje. Návštěvníci letošní Traktoriády tak svou
účastí podpořili dobrou věc. Našli se i tací, kteří věnovali nemalý příspěvek přímo. Děkujeme…
P.S. Terezko, přejeme Ti vše nejlepší k narozeninám J

text Ladislav Segeťa, foto Ladislav Segeťa a Marek Segeťa

NAPOSLEDY JSME SE MOHLI ROZLOUČIT
S P. PETREM DOKLÁDALEM, FARÁŘEM Z FARNOSTI STARÝ JIČÍN
Mše svatá v kostele sv. Václava na Starém Jičíně byla 29. října 2020. Poté byl převezen
do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde byla mše svatá
a po skončení byl uložen do rodinného hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény
a Jakuba v Koclířově.
Mši v Koclířově sloužil mladší bratr Pavel. Odtud jsme mohli sledovat přímý přenos na TV
NOE.
Otec Petr měl k našemu poslání velmi pozitivní postoj. Měli jsme tu čest se s ním setkat při mnoha příležitostech. Budeme na něj vzpomínat s velkou úctou. Děkujeme
za vše. Hasiči z Hůrky.
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P. Mgr. Petr Dokládal a P. Mgr. Ladislav Stanečka na
žehnání CAS našeho sboru, 11. října 2014, Hůrka

Mons. Mgr. Pavel Dokládal na mši při posledním
rozloučení se svým bratrem Petrem, 29. října 2020,
Koclířov

text Jiří Segeťa, foto Ladislav Segeťa a TV NOE

ZÁSAH JSDH – LIKVIDACE VĚTREM
ROZLOMENÉ VRBY U BRÁNY
JESENICKÉHO HŘBITOVA
Po silných větrech zůstala rozlomená mohutná
vrba u brány hřbitova v Jeseníku n.O. Výjezd
pro naší jednotku byl vyhlášen bez poplachu a stanovili jsme si jej na nedělní 13. hodinu 4. října 2020.
Vrba se rozlomila v koruně a všechny tři hlavní větve
se skácely k zemi. Naštěstí se kromě mírného poškození dřevěné vývěsky nepoškodilo nic dalšího.
Na místě zasahovalo celkem sedm členů naší jednotky – velitel, strojník a pět hasičů. Při likvidaci následků pádu stromu jsme použili i traktorový bagr, který byl nutný k odstranění dvou větví
bez poškození brány hřbitova. Bagrem jsme následně odvezli největší klády. Příjezdem na základnu v Hůrce kolem 15. hodiny jsme zásah ukončili.
text a foto Ladislav Segeťa

ZÁSAH JSDH – SPADLÝ STROM NA KOMUNIKACI SMĚREM NA POLOUVSÍ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hůrka byla v sobotu 3. října 2020 ve 12.48 povolána k odstranění
nebezpečných stavů vlivem silného větru.
Jednalo se o spadlý strom na silnici mezi Jeseníkem n.O. a Polouvsím. Strom svým pádem poničil
zábradlí silničního mostku Luhy a jeho koruna zasahovala do silnice. Zásahu se zúčastnilo 5 členů naší
jednotky. Další jednotky povolány nebyly.
text Ladislav Segeťa,
foto Ladislav Segeťa a Filip Glogar
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POLOUVSÍ
Krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku, přeje
všem občanům Osadní výbor Polouvsí, který se těší snad :-) už na brzkou shledanou v nadcházejícím roce.

Hrabětice
OBSTWALD – LES HRABĚTICKÝ
Hrabětický les je obklopen řadou pověstí a legend.
Ucelený komplex lesa uprostřed polí je jeden z největších v Moravské bráně. Poskytuje útočiště spousta druhům ptáků, broukům, hmyzu, bezobratlým, zvěři a rostlinám. Jen brouků je
bezmála 365 druhů.
Zdravý a pestrý les je zárukou, že bude odolný vůči kalamitám, zvěři a škůdci.
Proč o tom píši.
Hlavně starší generace si pamatuje, že Hrabětický les byl tmavý, nepropustný a hlavně les
smrkový. Nikdo z nás si nepomyslel , že to může být jinak.. Během několika let přišla větrná
a kůrovcová kalamita a les již nebyl tím, jak jsme ho vnímali a jak jsme na něho byli zvyklí.
S plnou pokorou a vědomím jsem si jist, že tyto kalamity lesu výrazně, pomohly, pomůžou
a jsem za ně rád. Pouze les druhově pestrý, rozmanitý, může přece přežít a poskytovat potravu a úkryt živočichům. Žádná monokultura lesu nepomůže a je to vždy časovaná bomba.
A to se taky stalo při několika těchto kalamitách. Byli jsme zvyklí obdivovat vzrostlé smrky,
smrkové mlaziny a houštiny. Stěží se našel jedlový nebo jiný semenáček ostatních dřevin nežli
smrku.
Během 30 let se Hrabětický les změnil k nepoznání.
Najednou jsou vidět přirozené porosty jedle, dubů, habrů, javoru a dalších dřevin. Konečně
jsme si uvědomili, že do lesa patří třešeň ptačí, hruška a jabloň lesní. Už si uvědomujeme, že
je pitomost dovážet sazenice z obrovských vzdáleností, když tu máme 100 i 200 leté duby,
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lesní tůňka v srdci lesa

sazenice Hrabětické
jedle

jedlové šišky

strážce lesa

sova pálená s hrabošem

jedle, buky a můžeme jejich žaludy, bukvice a semena použít a vrátit zpátky, tam kde patří.
Možná poprvé v historii měly všechny dřeviny v letošním roce semenný rok. Každá dřevina
semení v určitém intervalu. Dub jednou za 3 – 4 roky, jedle za 5 let. Letos všechny dřeviny nejednou. Dlouhodobá absence vody měla za následek, že všechny druhy dřevin a keřů čekaly
na letošní nebývalé srážky a prostě se mezi sebou domluvily. A tak máme zaděláno na další
kvalitní generaci lesa z místního genofondu.
Letošní nebývalé srážky ukázaly jak Hrabětický les dokázal zadržet vodu.
Vybudování jezírek a tůněk jak na majetku obce Jeseník nad Odrou, tak na majetku státních
lesů, mělo obrovský vliv na zadržení vody a má pozitivní vliv na vrácení původních obojživelníků do těchto lokalit. V této činnosti budeme i nadále pokračovat, neboť to lesu dlužíme.
Les je fascinující přirozený internet propletený kořeny, kořenovým vlášením až v 5 km labyrintu. Vidíme stromy. Ovšem 70 % života lesa se odehrává pod zemí a to je úchvatné.
Proto je třeba chránit půdní mikroklima před chemií, erozí a hlavně holosečnou těžbou. Tyto
nebezpečné faktory mohou nenávratně poškodit spřátelené vazby stromy – půda – houby.
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Všechny stromy nějakým způsobem spolu komunikují. A tak jak je to u lidí, některé se můžou
a některé se nesnáší. Aby přežily, musí spolu komunikovat. Uvedu příklad: Kdysi a vlastně pořád, opovrhovaná bříza se úžasně snoubí s jedlí. Svou korunou bříza jedli chrání před sluncem
a svými početnými výmladky jí chrání před zvěří. Opadem jí také poskytuje živiny.
Naproti dub s bukem se moc nemusí.
Vážení návštěvníci Hrabětického lesa, les prochází nebývalou obměnou a přírodním procesem.
Přistupujte k němu s pokorou a dobrým úmyslem. Vrátí nám to v dobrém. Všem.
Miroslav Jurčák
Hrabětice

KDYŽ PRÁCE VONÍ LESEM A DŘEVEM
I v letošním roce jsme pokračovali ve vypouštění sov a dravců do polí a Hrabětického lesa.
Na začátku letošního školního roku jsme mohli přivítat v Hrabětickém lese děti a školský sbor
Základní školy v Jeseníku nad Odrou. Děti mohly na vlastní oči vidět, jak těžká práce v lese je.
Dlouholetí zkušení pracovníci v lese, Roman Luňák a Emil Balcar, provedli pokácení kůrovcem
napadaného smrku. Poražený strom se následně odvětvil, rozřezal na 5m sekce a následně
změřil. Posléze ho Romanův kůň Galvas přiblížil na místo, které je určeno k odvozu.
Galvas je 10 letý hřebec, několikanásobný vítěz Valašska chladnokrevných koní. Ve své kategorii slezských noriků nemá konkurenci. Mohli jsme vidět, že bez patřičné souhry člověka
a koně, nelze tuto práci dělat. Dobrý kůň do lesa patří a šetrným přibližováním jsou škody
v porostu zanedbatelné.
Kolem poledne jsme s panem Kašinským ze Záchranné stanice v Bartošovicích vypustili několik sov
a dravců. Před samotným vypouštěním se nám na
obloze ukázal nebývalý pohled. Kroužil nad námi
orel královský, který měl nad sebou doprovod 20
kání lesních. Teplé proudy vzduchu je přivedly až
k nám. Měli jsme opravdu velké štěstí tento rej vidět.
Snad to bylo i znamení, kdo ví. Následně jsme vypustili do lesa poštolku, kalouse, puštíka a krahujce.
V době hrabošové invaze mají tito dravci a sovy nezastupitelné místo ve snižování škod na
poli a v lese způsobených hraboši. Žádný druh se v přírodě přemnožit nemůže. Při velkých
stavech hrabošů například liška vrhne více liščat. Sovy můžou vícekrát zahnízdit a vyvést tak
více mláďat. To člověk svým nerozvážným chováním může zapříčinit kolaps v krajině.
Společně jsme strávili pěkný den v Hrabětickém lese. Při vzpomínce na bývalého ředitele školy
v Jeseníku nad Odrou, pana Prašivku, si vybavuji, že tyto pro nás nezapomenutelné procházky lesem byly pravidelné a vždy jsme se na ně těšili.
Děkuji Emilu Balcarovi a Romanu Luňákovi za praktické ukázky prací v lese. Vráťovi Gazdovi
děkuji za jeho čas a zpestření programu pro děti. Děkujeme pracovníkům Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích za jejich sovy a dravce a odborný komentář.
Miroslav Jurčák
Hrabětice
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DER WEHRWOLF IN BLATENDORF
(VLKODLAK V BLAHUTOVICÍCH)
Bylo to už dávno, kdy se mezi obyvateli vesnice Blahutovice začal šířit strach. Nenašlo se tehdy člověka, který by se odvážil pro dřevo do blízkého lesa Obstwald. A ještě více trpěly děti,
a to pro maliny, ostružiny, borůvky a další lesní plody. Začalo se totiž proslýchat, že v lese
vládne mohutný a hrozný vlkodlak, který si z něj udělal na delší dobu svůj domov. Pomáhali
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mu především jeho vazalové: čilá veverka a dva havrani, kteří měli své sídlo na vrcholu té
nejvyšší jedle, a společně s nimi mu stáli po boku I chytrá liška a ohromný medvěd. Ti všichni
pomáhali přísně střežit hranice lesa a kdokoliv je překročil, ať již to byl člověk nebo zvíře, stal
se obětí této nenasytné obludy, která jej bez milosti a slitování sežrala.
Začali ho nazývat žroutem či nenasytou, protože jej nebylo možné uspokojit ani mnoha obětmi, které mu do lesa přinášeli. Žádný z oněch udatných mužů nebo nejzkušenějších lovců
z širokého okolí, kteří se do těch končin vydali, aby obludu zabili a osvobodili tak lidi z jejich
útrap, se již z lesa nikdy nevrátil. Začaly se vyprávět pohádkové historky, jaké dokáže vyplodit
jen lidská fantazie. Několikrát nechal dědičný rychtář z Blahutovic shromáždit vesničany pod
obecní lípou, aby se s nimi poradil, jakým způsobem by se tohoto velikého zla mohli zbavit.
Nikdo mu však nedokázal dát radu, která by mohla zachránit lidi před touto pohromou. Navíc
se do těchto shromáždění začal postupně vkrádat strach, lidé se zavírali ve svých chalupách,
které nechtěli za žádnou cenu opustit a zdálo se, že utrpení nebere konce.
Byl to nakonec kohout, který se již déle nemohl dívat na utrpení a poslouchat nářky místních
obyvatel. Když si lidé nedokázali sami poradit, svolal kohout všechna zvířata ze vsi. Během
tohoto shromáždění se hlavního slova ujal právě kohout a prohlašoval: „já sám vyrazím brzo
ráno, ještě před východem slunce jako rytíř proti vlkodlakovi a porazím jej“. Pozval i ostatní
zvířata, aby mu pomohli. A skutečně, na druhý den brzo ráno, ještě než slunce vyšlo, byl
kohout na nohou a svým jasným hlasem svolával ostatní zvířata k pochodu. Kromě silného
černého kocoura a psa však nedorazil nikdo. Přesto se nimi kohout pln pýchy ubíral směrem
k lesu.
V průběhu jejich válečného tažení k lesu vydal kohout psovi rozkaz, aby vyslídil tábor vlkodlaka a podal jim co nejrychlejší zprávu. Vlkodlak zatím již dávno předzím vyslal své vazaly
na jednotlivá místa, aby hlídali. Na vrcholku silné jedle seděla veverka a střežila prostor vedoucí směrem k vesnici, z prava i z leva poletovali havrani, kteří s jakoukoliv zprávou letěli
za vlkodlakem. Na své stráži stál kromě toho i medvěd a po okraji lesa větřila protřelá liška
a sledovala veškeré dění mimo les. Sotva vyšlo slunce, veverka zahlásila: „vidím silného rytíře
s hrdě vztyčenou hlavou, pochoduje od vesnice směrem k lesu, jeho zbroj je z té nejčistější
oceli lesknoucí se více než vycházející slunce a pohled na něj je k nesnesení. Na hlavě má
krvavě rudou přílbu a nohy mu zdobí mocné ostruhy. Za sebou vleče několik ostrých mečů,
které jsou neobvykle zakřivené“.
Když se zadívala dále, dodala: „jeho zbrojnoš, který mu jde v patách, vyhlíží skutečně nebezpečně, zdobí ho mocný knír a zježené vlasy mu kolem dokola trčí jako ostny. Neobvykle veliké oči mu ohnivě žhnou a hněvivě kolem sebe metá blesky jako sluneční paprsky. Jednoduše,
jeho pohled nelze snést. Je černý jako sám ďábel a z jeho šatů odskakují blýskající se jiskry. Na
nohou silné a ostré drápy, jimž pevně svírá svou kořist a za sebou vláčí dlouhý meč takového
tvaru a vzhledu, že jej nejsem ani schopen popsat“.
Jakmil se kohout přiblíž k lesu, zvolal na psa: „kde je nepřítel, kterého mám porazit?“ Na
to se okamžitě vzepjal na svých nohách, zamáchal křídly a zakokrhal tak, že se to rozléhalo
po celém lese. Mezitím spatřil kocour myš vykukující z díry nemohl odolat a jedním dlouhým
skokem se jí zmocnil. Ve stejnou dobu pes zavětřil a vyslídil stopu lišky potloukající se po
okrajích lesa, okamžitě se vztyčil a oznámil tak kohoutovi jednu ze stráží vlkodlaka. Lišku
spatřil také kocour, který ve strachu několika mocnými skoky vyšplhal na kmen vysoké jedle,
kde zrovna držela stráž veverka. Ještě jednou zamával kohout svými křídly, zakokrhal silným
hlasem a zvolal k psovi: „jeden z nepřátel je poražen a kde jsou další?“
Když to spatřila a vyslechla veverka držící stráž na jedli, okamžitě vzkázala oběma havranům,
aby vlkodlakovi oznámili: „Běda nám všem, rytíř je jako zuřící příšera, s hlasem, jehož síla
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probudí vše spící, jeho zbroj je stále větší a větší“. Potom dále naříkala: „A zbrojnoš, který jej
doprovází, nebezpečné stvoření a po krvi lačnící tvor svírající ve své tlamě zadávenou kořist,
mocnými skoky zdolává jedle. Dokáže vyšplhat až do vrcholku stromů a ani já si už nejsem
jistá životem“. Jakmile domluvila, zmizela v hustém lese a už se neukázala. Oba havrani
donesli hrozivou zprávu vlkodlakovi a opustili jej. Mazaná liška byla první, která zmizela a ji
následoval i medvěd. Bez svých strážných a pomocníků byl vlkodlak ztracen, opustil les Obstwald a nakonec i samotné Kravařsko. Pes nakonec prohledal celý les a doupě vlkodlaka našel
úplně prázdné. Radostně a s nadšením se vrátila tři udatná zvířata zpět do vsi Blahutovice. Od
té doby požívali ve zdejší krajině kohout, kocour a pes obzvláštní úcty.
Nový Jičín
17. III. 1924, zaznamenal Stephan Weigel

SPORT
TABULKY A VÝSLEDKY KOPANÉ PO PODZIMU 2020
I.B TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ
1. Ostravice
2. Jeseník n.O.
3. Kopřivnice
4. Lískovec
5. Starý Jičín
6. Fryčovice
7. Veřovice
8. Tichá
9. Skotnice
10. Kozlovice
11. Spálov
12. Tísek
13. Mořkov
14. Vlčovice

28:21
19:17
23:13
14:7
16:10
14:14
17:12
15:18
18:22
12:23
15:15
15:22
12:21
15:21

16
16
15
14
14
14
16
10
10
10
9
9
9
8

39:3
24:11
36:20
31:15
26:16
29:27
17:29
11:20
8:25
17:72

21
16
15
15
10
9
7
3
3
1

OS ŽÁCI
1. Spálov
2. Příbor
3. Ženklava
4. Rybí
5. Štramberk
6. Jakubčovice/Odry
7. Hodslavice
8. Suchdol n.O.
9. Jeseník n.O.
10. Žilina
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OS STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Fulnek
2. Suchdol n.O.
3. Jeseník n.O.
4. Vražné
5. Bernartice
6. Děrné

103:30
73:52
57:55
58:46
58:84
23:103

21
18
12
8
6
0

Tříkrálový turnaj v nohejbale se v lednu 2021 nebude konat.
Pohodové svátky a vše dobré v roce 2021 přeje TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s.
Tabulka
#

Klub

Z

V

R

S

B

P+

P-

1.

Starý Jičín

13

9

2

P
2

36:15

29

0

0

2.

Fryčovice

13

8

4

1

25:17

28

0

0

3.

Tichá

13

8

3

2

32:11

27

0

0

4.

Petřvald na Moravě

13

8

2

3

35:18

26

0

0

5.

Jeseník nad Odrou

13

6

2

5

32:23

20

0

0

6.

Kopřivnice

13

6

2

5

20:21

20

0

0

7.

Spálov

13

5

2

6

28:27

17

0

0

8.

Veřovice

13

5

1

7

15:26

16

0

0

Raškovice

13

4

3

6

30:30

15

0

0

10.

9.

Mořkov

13

4

3

6

19:30

15

0

0

11.

Ostravice

13

4

2

7

22:27

14

0

0

12.

Skotnice

13

4

2

7

19:27

14

0

0

13.

Vlčovice

13

4

2

7

19:30

14

0

0

14.

Odry

13

0

2

11

7:37

2

0

0

PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Podzim dopadl víceméně podle očekávání – dostali jsme postupně totálního zaracha. Láďa stihl 4. října poslední žebříčkový turnaj v Medlešicích
a ve stejný den byla i početná skupina z našeho klubu ve Staříči na přátelském turnaji, kde exceloval Lukin, který v narychlo sestavené dvojici s domácí hráčkou Janou
Kohutovou ukořistil pohár za třetí místo. To je co, se týče soutěžních výkonů, vše. Zbývá nám
pouze trénink, podle aktuálních omezení. Juniorské společné tréninky postupně přešly do
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individuálních a nyní se postupně vrácíme k zavedenému režimu. Nejen junioři, ale i další se
snaží nezakrnět a věnují se přípravě navzdory okolnostem i počasí.
K přípravě již také pilně využíváme nová hřiště, která vznikla díky vstřícnosti Obce Jeseník
nad Odrou a šikovnosti stavební firmy Miroslava Martináta. Výstavba probíhala vzorně a to
navzdory počasí, kdy došlo dokonce rozlití Luhy na staveniště. Újmy naštěstí nebyly veliké
a bláto zametli junioři. Věříme, že i ostatní využijí možnosti rozšířeného areálu. A my už se
těšíme, že brzy uspořádáme konečně nějaký turnaj, když jsme museli na poslední chvíli zrušit
tradiční (již devátý) KRT Cupu.
Naštěstí se nám podařilo dohrát i druhé kolo Polouveské ligy, takže známe výsledky obou kol
i celkového vítěze, kterým je José Ondryhal.
Koulení v pivovaru Medlešice – regionál (53 týmů):
17. Vladimír Vašíček, Jiří Ulmann (TOP Orlová)
Svatováclavský turnaj, Staříč – přátelský (14 týmů):
3. Lukáš Ondryhal, Jana Kohutová
6. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka
7. Radim Valošek, Sára Valošková
13. Luboš Rusek, Rozálie Rusková
No a to pravděpodobně je vše… možná se ještě jeden či dva promrzlé turnaje podaří, ale moc
nadějně to nevypadá. Naše postavení v žebříčku se vyvíjí vcelku zajímavě. Jak chybí možnost
obhajovat výsledky, tak se pořadí po umazávání starších výsledků stále mění. V době psaní
tohoto příspěvku to vypadalo tak, jak ukazuje tabulka. Láďa se proležel doma na gauči opět
do první stovky a i další se různě popřesouvali. Co se týče hodnocení juniorů, tak Sára (aniž
hodila kouli) poskočila o jednu příčku na 8. místo, Lukin si také polepšil na 14. pozici.
Nejmladší Rozi na 24. příčce nám přeskočila dokonce Huga, který se zařadil hned za
ní. No je to opravdu takové podivné a snad se vše postupně dostane do normálu.
Do nového roku si jistě všichni přejeme klidnější časy a věříme, že se potkáme na hřišti s koulemi či bez … anebo jinde.
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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RŮZNÉ
TIP NA VÝLET V DOBĚ COVIDOVÉ
KLIMKOVICE ZDOBÍ DÍLA ŘEZBÁŘŮ
Město Klimkovice již deset let pořádá řezbářská sympozia a za tu dobu se začíná pyšnit
velkou sbírkou krásných dřevěných soch. Kousky, které vznikaly v prvních letech, jsou
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umístěny v areálu klimkovických lázní a v přilehlém Lesoparku. Dřevo je materiál, který
neustále pracuje a stáří je na něm postupně vidět, proto už nyní probíhají přípravné procesy k postupné obměně některých herních prvků, laviček či designových kusů. Mladší
výrobky jsou rozesety po městě a jeho okolí a lákají stále více obdivovatelů. Návštěvníci
si mohou projít dva vycházkové okruhy příjemným okolím města kolem zrenovovaných
studánek, kde jsou sochy umístěny a symbolizují vždy danou studánku či lokalitu.
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V lesích tak můžete narazit na anděly, víly či skřety nebo umělecky ztvárněné lavice
z masivního dřeva. V posledních letech se město Klimkovice jako pořadatel řezbářských
sympozií zasloužilo o propojení lázní a města krásnou přírodní stezkou, kterou samozřejmě zdobí řezbářská díla. Jde o zrevitalizovanou Opavskou cestu, jejíž název vypovídá
o stáří a významu této starobylé trasy. Na tuto cestu navazuje tzv. Promenáda, která
spojuje současné město s legendami opředeném návrší Na láni. Zde se údajně rozkládala původní osada, jejíž obyvatelé – Klimekowitzi – po drtivém vpádu nájezdníků museli svou domovinu opustit a sestoupili níže do údolí, kde žijí dodnes. Celý tento úsek
dýchá historií, starými legendami, zdobí jej řezbářská „Cesta ke kořenům“ a „Cesta ke
zdraví“. Sochy s příznačnými názvy a ztvárněním odpovídají tomuto zadání. Jsou líbivé,
příjemné, řezbáři odvedli dobrou práci a Klimkovice Vás zvou k jejich návštěvě. Příjemné
procházky okolím obzvláště v těchto dnech lákají na čerstvý vzduch, daleké výhledy
a romantický pobyt v přírodě. Přijďte, jste zváni.
Alice Chlebovská
Kulturní a informační středisko Klimkovice, kis@mesto-klimkovice.cz

Více info:
https://kis.mesto-klimkovice.cz/turistika/co-u-nas-muzete-objevit/turistika-priroda/
https://www.mesto-klimkovice.cz/mesto/zivot-ve-meste/komunitni-projekty-/studanky/
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, FB Poodří –
Moravské Kravařsko

FENOMÉN GALERIJNÍ ULICE (JISTEBNÍK)
Již sedmým rokem si mohou návštěvníci Jistebníku prohlédnout unikátní Galerijní ulici. Je to
jediná ulice, která je v obci pojmenována a ne náhodou Galerijní. Po její téměř 300 metrové
délce jsou k vidění velkoformátové fotografie, které jsou umístěné na plotech a domech.
V současné době je to bezmála 100 fotografií, které jsou rozděleny do dvou cyklů. Pod názvem „Takoví jsme byli“ to jsou historické fotografie nejen místních obyvatel, ale i známých
osobností z oblasti kultury a sportu – třeba bývalých olympioniků (V. Mách, bratři Svojanovští,
V. Čáslavská, manželé Zátopkovi a další). Většina z nich Galerijní ulici navštívila.
V horní části ulice to jsou pak fotografie, které zachycují současné dění a aktivity Galerijního
spolku, který se má čím pochlubit. Fotografie na ulici se průběžně obměňují.
V letošním roce proběhlo již 6. mezinárodní malířské a sochařské sympozium výtvarníků,
tentokrát ve spolupráci s obcí Jistebník. Vytvořená sochařská díla jsou průběžně instalována
před OÚ a farní kostel sv. Petra a Pavla.
Výtvarná díla, která vznikla za účasti předních tvůrců, jako jsou prof., ak. mal. B. Jirků, ak. sochařů Z. Tománka, B. Eliáše, J. Čutka, P. Nižňanského, ak. malířů M. Maliny, J. Tichého, Mgr.
art. J. Bachoríka a dalších, je možné vidět v Galerii u foťáka, která je součástí Galerijní ulice.
Sochy ze dřeva, které vznikly v průběhu sympozií, zdobí jak samotnou hladinu Galerijního
rybníku, tak i jeho břehy. Od Galerijní ulice je vzdálený necelý kilometr a rozhodně stojí zato
ho navštívit.
V Galerii u foťáka je možné pravideleně zhlédnout výstavu obrazů či plastik významných
českých a slovenských výtvarníků.
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Můžeme říct, že jsme nejvíce navštěvovanou galerií (alespoň v Jistebníku J). Jsme galerií
s bezbariérovým přístupem, s možností prohlídky na kole, na koni, autem, v zimě na saních
a běžkách. Otevřeno nonstop.
Bez zákazu kouření a fotografování. Jsme galerií otevřenou pro všechny.
Více z historie i o aktivitách najdete na www.galerijniulice.cz, FB Galerijní ulice
a v dokumentu ČT v cyklu Náš venkov „Slunce v Galerijní ulici“.

Jan Lipina
z Galerijní ulice

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
„NEBUĎTE NEVIDITELNÍ“
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. Řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být
pozorný a především soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů. Stále se
najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno
reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu
je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další).
Umístěním reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na
vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět
je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“!
por. Bc. Martina Jablońská

„KTERAK SE OBĚTÍ NESTÁTI…“
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již název napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hru „Kterak se obětí nestáti“
vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře
Moravskoslezského kraje.
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Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od
šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná
hrací deska, hrací kostky, figurky, herní karty
a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti vlastního bezpečí
v kritických situacích doma i venku. Namátkou
lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení majetkové
trestné činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo zneužívání návykových látek.
Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné
z herních karet: „Před vstupem na přechod
pro chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak
vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů
páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické
bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu.
Soutěžící si osvojí související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie, jakými byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry „Učíme se
s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských školách, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení epidemie také dříve narození v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven
si budou moci zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“
bude distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji,
které o hru projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro seniory,
knihovny obcí s rozšířenou působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se obětí
nestáti“, nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce
her bude zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k prezentaci hry ve videospotu (https://
youtu.be/2PaRvIgYB9Y).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

SENIOŘI, BUĎTE OPATRNÍ I VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si všichni
začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas
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strávený s rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na
které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě
toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké
a často vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách
pečlivě uložených v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních
nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí před regály plnými různého zboží, mačkajíc
se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků a po očku sledují
vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň
tímto způsobem mohou komunikovat se svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny
nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese
svá rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své
úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na
dobírku a neplatit za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem
nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný obchod, ale přiznejme
si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden
problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba
i osoba prokazující se danou společností, která např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů
jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby
nikdy o samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte
od nich k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu nesdělujte.
Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie Moravskoslezského
kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne však vždy se šťastným koncem.
Kniha, plná poutavých příběhů, již byla v uplynulém období distribuována do všech
knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují
některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy
s preventisty Moravskoslezského kraje. Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku
neslouží zrak a pro ty byla kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová a Marika Jeličová
vrchní inspektoři
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PŮDA – TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME
Půda je pokožkou planety Země. Lidé si svou pokožku chrání a jakmile si ji zraní, jsou vystaveni množství chorob a jejich tělo slábne. S půdou je to stejné. Když ji přestaneme chránit a vážit si jí, onemocní
a přestane plodit – zemře, stejně jako živí tvorové.
Půdu musíme chápat komplexně jako složku přírodního prostředí. Spolu s atmosférou, hydrosférou
a biocenózou tvoří funkční ekosystém. Je výsledkem půdotvorného procesu, při němž vznikají různé
půdní typy a druhy. Stejně jako ostatní složky životního prostředí ovlivňují půdu, také ona působí
na tyto složky. Vzájemný vliv znamená, že zásah do jedné ekosystémové složky se projeví v celém
ekosystému.
Už od poloviny padesátých let minulého století se k půdě chováme macešsky. Stačí si všimnout, kolik
zemědělské půdy denně mizí při stavbách silnic, obchodních domů a skladů: od roku 1995 ubylo
15 tisíc ha zemědělské půdy (zdroj eAgri MZe). Intenzivní zástavba má prohlubující se vliv na klimatické změny, neboť degraduje kvalitu půdy. Důsledkem této degradace jsou častější a větší povodně,
které střídají období sucha. Tyto jevy nemůžeme svádět jen na změny klimatu, ale musíme si uvědomit, že většinou za vše můžeme sami a naše nešetrné hospodaření.

KOLOTOČ UDUSANÉ PŮDY
Voda se vsakuje a udržuje v půdě, která má správnou drobtovitou strukturu, je pórovitá a neutužená.
Pokud půdu udusáme častými pojezdy těžkými stroji (mnohdy za nevhodných vláhových podmínek),
nelze se divit, že po dešti na takových pozemcích stojí voda a nevsakuje se. Když k tomu přidáme
nevhodné osevní postupy, při nichž se nestřídají mělce kořenící plodiny s hluboce kořenícími, neprokypří se hlubší vrstvy půdy a do půdy se nedostane organická hmota, zhutnění se stupňuje. Voda se
nevsákne, odteče bez užitku a rychle nastává období sucha. Vysušená země pohlcuje více slunečních
paprsků, neochlazuje se a zvyšuje teplotu vzduchu. Teplý vzduch rozhání a vytlačuje mraky do vyšších
sfér, neprší, země se otepluje…

Vodní eroze půdy v řepce – podzim 2014 Barbora Badalíková

Rok 2015 byl ukázkový – lokální srážky, při nichž se voda nestačí vsáknout. Odtéká tím rychleji,
čím je půda utuženější. Bere s sebou svrchní vrstvu půdy a tím snižuje úrodnost. Potoky a řeky se
rychle plní, koryta jsou smytou půdou zanášena. Dochází k povodním, a po nich rychle nastává
sucho.
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ZÁLEŽÍ NA HOSPODÁŘI
Zpracování půdy je ekonomicky a energeticky nejnáročnější agrotechnické opatření. Má za úkol
vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní založení porostů, jejich růst, vývoj a tvorbu výnosů plodin. Jedním z hlavních cílů zpracování půdy je ovlivňování půdních procesů, především úpravy
fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. Je na konkrétním zemědělci, zda bude
hospodařit tak, aby co nejméně docházelo k poškozování půdy a nevratným degradačním procesům (viz dvojici obrázků níže).

Správné zpracování půdy – hlubší diskování

Nesprávné zpracování půdy – orba za nevhodných
vláhových podmínek

V zemědělské praxi se stále více uplatňují agrotechnické zásahy a postupy, které jsou charakteristické
zejména redukcí hloubky a intenzity zpracování půdy, spojováním pracovních operací včetně setí
a ponecháním zbytků rostlin na povrchu nebo ve svrchní vrstvě půdy. Tyto postupy se označují jako
technologie minimalizační a půdoochranné.
Obdělávání půdy mění její fyzikální vlastnosti, na nichž závisí vodní, vzdušný, biologický a tepelný půdní režim, jež udržují dobrý strukturní stav a brání zhutnění. Obdělávání je také významným prostředkem boje proti plevelům, škůdcům a chorobám. Zvyšuje úrodnost půdy a vytváří optimální podmínky
pro růst a vývoj rostlin. Názory na obdělávání půdy se subjektivně liší, ale jsou dány i podmínkami
stanoviště. Základní zpracování půdy se diferencuje podle půdních a klimatických podmínek.

ÚRODNOST PŮDY
Půdní úrodnost je základní vlastností, která se u půdy hodnotí. Můžeme ji definovat jako
schopnost půdy produkovat úrodu především kulturních zemědělských plodin. Nelze ji
však charakterizovat jednoduše, ale je výslednicí působení velmi složitého souboru vlastností, které se vzájemně ovlivňují a mohou být značně proměnlivé (teplota, obsah vody
v půdě ad.). Půdní strukturu tvoří soubor půdních agregátů různé velikosti a tvaru, pórovitosti, mechanické pevnosti a vodostálosti. To určuje vodní a vzdušný režim a tím i biologický a živný režim. Způsob zpracování půdy ovlivňuje podstatně její strukturu z hlediska
propustnosti pro vodu. K tomu se váže i dostatečné množství organické hmoty v půdě,
která zaručuje rovnováhu mezi jednotlivými fyzikálními vlastnostmi při rozdílných klimatických podmínkách během vegetace. Půdní organismy využívají primární organický substrát,
částečně jej mineralizují, částečně humifikují, přičemž uvolňují nebo imobilizují minerální
živiny. Půdní humus se tvoří jen v podmínkách přiměřeného poměru mezi půdním vzduchem a vodou při dostatku minerálních živin, při vhodné půdní reakci a působení půdní
mikroflóry. Na tom všem úrodnost půdy závisí.
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Nedílnou součástí krajiny je dobře zpracovaná půda.

Úrodnost půdy rozlišujeme:
• Potenciální, čili přirozená úrodnost charakterizuje půdu, která doposud nebyla zapojena
do zemědělského produkčního procesu a nebyla člověkem využívána. Taková půda se vyvíjí přirozeně z povrchových zvětralin zemské kůry, ze zbytků organismů žijících v půdě i na půdě a působením podnebí. Jde o půdy přírodní, panenské.
• Skutečná neboli efektivní úrodnost je výsledkem působení člověka, jehož cílem je vytvořit
podmínky pro vysokou produkční schopnost půd ke svému užitku. Může docházet k pozitivnímu
zkulturnění, kdy se z méně hodnotného typu půdy stává půda hodnotnější (např. úpravou vodního režimu), ale i k negativnímu působení, tedy ke zhoršení.
Některé typy fyzikální degradace půdy lze poměrně snadno eliminovat nebo alespoň zmírnit jejich
negativní dopady. Stačí se řídit základními poučkami pro hospodaření na té které půdě. Význam péče
o fyzikální vlastnosti a tedy strukturu půdy je velmi podstatný pro zachování pružnosti půdy, a tím její

Vyseté meziplodiny na podzim chrání půdu před vodní erozí.

47

Jesenický zpravodaj 6 / 2020

kvality pro trvale udržitelnou půdní úrodnost. Kvalita půdy je výslednicí odolnosti půdy ke změnám
a působení degradačních procesů včetně náhlých klimatických zvratů.

ZBIČOVANÁ PŮDA
V současné době dochází k tzv. vybičování půdy z hlediska živinného i strukturálního stavu. Mnozí
„hospodáři“ se snaží získat z půdy co nejvíce za co nejkratší dobu a jakmile přestane půda vynášet
velké zisky, vrátí pozemek původnímu majiteli nebo jej ponechají ladem. Lidé si stále neuvědomují, že
prastaré dodržování střídání plodin s různými nároky na půdní prostředí a také zařazování úhorového
systému hospodaření mělo svůj významný a ozdravující přínos pro kvality půdního prostředí. Jinak
dochází k umrtvování půdy bez naděje na vrácení do produkčního stavu. Pokud se nebudeme řídit
základními pravidly pro zachování pozitivních půdních vlastností půdy, pak se celosvětově musí lidstvo
připravit na nedostatek vody a potravin. Kdosi moudrý řekl: Vláda, která si neváží půdy, nemá právo
vládnout!

Příspěvek byl zpracován na základě institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MŠMT.

CO MŮŽE ZEMĚDĚLEC DĚLAT PRO TO, ABY CHRÁNIL PŮDU
A ZACHOVAL JEJÍ FUNKCE?
Degradace půd může být velmi rychlá, procesy jejího vytváření a regenerace
jsou extrémně pomalé. Tvorba 1 cm půdy trvá stovky až tisíce let let.

V poslední době si začínáme zvykat na extrémy
počasí, střídají se nám enormní sucha a (mnohdy katastrofální) povodně. Mnoho lidí si pokládá
otázku, jak to změnit a zda tomu jde čelit. Někteří ukazují na nepřítele, který za to může – na
úředníky, nekontrolovanou výstavbu betonových
hal na zemědělské půdě, drancování lesů. A řada
označí za viníka zemědělce, tedy přesněji zemědělského podnikatele. A mají mnohdy pravdu,
byť nelze za stav půdy a krajiny vinit jen je. Co
však mohou zemědělci dělat pro to, aby chránili
půdu, na které hospodaří?
Jedna z příčin našich problémů se suchem či naopak povodněmi leží přímo v půdě. A to
hlavně v půdě zemědělské, neboť (pro mnohé překvapivě) zemědělská půda dokáže v sobě
zadržet nejvíce vody, dokonce víc, než lesní půda – až 3500 m3/ha. To je obrovské číslo,
vezmeme-li v potaz, že rozloha zemědělského půdního fondu je cca 4 200 000 ha. Proč
tomu tak je? Dříve by lesy dokázaly zadržet vody více, ale lesní půda byla u nás historicky
vytlačena na méně úrodné půdy, např. vršky kopečků na Vysočině, které mají méně hluboký půdní profil. Zemědělská půda (ale pochopitelně i lesní půda) jsou pro nás důležité
tím, že infiltrací vody dotuje zásoby podzemních vod a plní řadu dalších funkcí. A tím se
pomalu dostáváme zpět k zemědělci.
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Zemědělec v České republice je pod tlakem produkovat co nejlevnější potraviny, to znamená
s co s nejnižšími náklady, chodí na něj celá řada kontrol. Na druhou stranu většina dostává dotační prostředky. Dalším faktorem je stav české krajiny a zemědělské půdy jako takový. V první
řadě je třeba upozornit, že v ČR zemědělci v rozsahu přes 80 % hospodaří na pronajaté (propachtované) půdě, tj. nikoliv na své. To mnohdy negativně ovlivňuje dlouhodobé investice do
půdy a obnovy krajinných prvků.
Mnoho věcí je naprosto triviálních. Třeba pěstovat kukuřici tak, aby při silných
deštích nedocházelo ke splachu půdy (jako se děje na snímku).
Dalším aspektem je, že v převážně pahorkatinné
krajině ČR máme jedny z největších půdních bloků v Evropě. To je dědictví 50. let minulého století, kdy jsme za zvýšením ekonomické produkce
zlikvidovali přirozené krajinné prvky: meze, remízky, větrolamy, staré aleje, mokřady a drobné vodní nádrže. Dále jsme odvodnili veškerou
vodou ovlivněnou zemědělskou půdu, té máme
odvodněno přes 25 % plochy, přitom zamokřených či částečně zamokřených půd jsme měli jen
necelých 20 %. Toto vše pak umožnilo (a dnes
obzvlášť) nasazení obrovských zemědělských strojů. Mnohdy se i jedná o stroje určené
např. pro americké prérie.
Ekonomické aspekty vedly k tomu, že od 90. let poklesly obrovským způsobem stavy hospodářských zvířat. Důsledkem je, že masné výrobky hojně dovážíme, ale nemáme ani přirozená
hnojiva do půdy (hnůj, kejda apod.). Pro udržení produkce se musí nasazovat chemická hnojiva
a postřiky. Toto vše souvisí i s tím, že se oddělila přirozená komplexnost farem. Dnes je většina
soustředěna jen na rostlinnou produkci, to znamená, že se narušil historický ráz farem.
Při pěstování kukuřice lze vhodným postupem zabránit splachu půdy,
ale i zvýšit výnosy. Například tím, že se před zasetím kukuřice nechá na poli
vyrůst jiná rostlina, která půdě poskytuje přirozenou ochranu.
Výsledkem všeho výše uvedeného je, že
máme přes 50 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, z toho je již přes 500 tisíc
ha vážně poškozeno, přes 14 % ohroženo
větrnou erozí, 45 % půd je utuženo, v půdách chybí organická hmota, půdy se okyselují a je narušena i její biologická složka
(půdní život).
To vše způsobuje, že když přijde přívalový
déšť (dle předpokladů ČHMÚ to bude stále
častější), utužená půda vodu nezadrží, od-
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téká a způsobuje vodní erozi. Ta způsobuje další škody na majetku a vodních nádržích. Tím, že
klesá mocnost půdního profilu, půda už v sobě nezadrží moc vody, rychlé vysychá a stává se
výsušnou, pomalu vzniká koloběh, z kterého se špatně uniká.
Co s tím? Samozřejmě obnovení celé funkčnosti krajiny je značně dlouhodobé, vždyť jeden cm
půdy se v našich podmínkách tvoří řádově stovky až tisíce let. Právě zemědělec je ten, kdo může
krajině výrazně pomoc. Mnohdy stačí, když změní jen způsob svého hospodaření. A naštěstí je
spousta zemědělců, kteří jsou příkladem, že to jde a funguje.
Čeští vědci vyvinuli simulátor deště. Umí napodobit kapky přívalového deště
a změřit, kolik půdy se při jakém dešti a osevním postupu vyplaví.
Změna nutně neznamená přestat pěstovat erozně nebezpečnou kukuřici. Jde o to ji umět pěstovat s využitím půdoochraných technologií. Na
VÚMOP v.v.i. jsou ve spolupráci s MZe, zemědělci a dalšími organizacemi dlouhodobě testovány
půdoochranné technologie. Děje se to za pomoci
simulátoru deště. Výsledkem je „kuchařka“, která
se každý rok aktualizuje a je k dispozici i na Ministerstvu zemědělství.
Jak to funguje v praxi? Na podzim se na pozemky
zaseje svazenka vratičolistá, ta udělá slušný porost, který chrání půdu. Přes zimu rostlina zmrzne,
ale její kořínky a povrch chrání půdu dále, na jaře
se do ní přímo zaseje kukuřice a opět, až do vzejití a zapojení porostu stále chrání půdu před dešti. Výsledkem je, že po aplikaci této technologie
jsou dříve splachem z polí pravidelně vyplavované
vesnice jako zázrakem čisté, půda erozí nemizí,
svazenka zlepšuje půdní strukturu, dodává svým
rozkladem do půdy tolik potřebnou organickou
hmotu.
A v poslední řade i stabilizuje samotný výnos. Hezky je to vidět v letošním roce, kdy řada
polí s kukuřicí je suchá. Při použití zmíněné technologie kukuřice extrémnímu suchu odolala, což je doloženo i na stejných pozemcích, jen u jinak hospodařících zemědělců. Přitom
celé toto opatření je velmi jednoduché a lze aplikovat okamžitě. Samozřejmě, že je k dispozici celá řada dalších technologií i pro další plodiny, tak aby si zemědělec mohl vybrat,
co mu nejvíce vyhovuje. Jsou vytvořeny a připraveny pomocné nástroje jako je například
bilance organické hmoty (www.organickahmota.cz) či protierozní kalkulačka, které pomáhají zemědělcům v hospodaření, tedy pokud o to mají zájem.
Zemědělec má odpovědnost jako spolutvůrce krajiny. Jak je patrné, existuje celá řada efektivních nástrojů, které lze aplikovat okamžitě a u které je u mnoha zemědělských subjektů
ověřeno, že úspěšně fungují.
Jan Vopravil
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