Jesenický
zpravodaj

RYBNÍK V JESENÍKU NAD ODROU

Vychází
30. 4. 2021

2

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

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

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

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

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

Vodovod a kanalizace:
Technické služby:
Separační dvůr:

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

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:

Jeseník nad Odrou: Pondělí
Středa
Blahutovice:
Úterý

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

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

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

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat
stanovisko vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 6. 2021
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 3. 2021
ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

28 544 000,00 Kč
4 330 102,00 Kč
1 150 000,00 Kč
9 803 699,00 Kč
43 827 801,00 Kč

7 318 719,94 Kč
1 728 316,86 Kč
26 100,00 Kč
1 757 976,00 Kč
10 831 112,80 Kč

25,64 %
39,91 %
2,27 %
17,93 %
24,71 %

Běžné výdaje po konsolidaci
26 671 126,00 Kč
Kapitálové výdaje
35 009 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 61 680 126,00 Kč

4 384 340,81 Kč
6 087 782,86 Kč
10 472 123,67 Kč

16,44 %
17,39 %
16,98 %

Zapojení zůstatků na BÚ
19 736 959,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-1 884 634,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ
17 852 325,00 Kč

109 543,14 Kč
-467 803,49 Kč
-728,78 Kč
-358 989,13 Kč

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

28 859 104,52 Kč
118 159,05 Kč
28 977 263,57 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

7 326 038,69 Kč

Mgr. René Štec

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
JESENÍK NAD ODROU KONANÉHO 24. 3. 2021 V SÁLE
KULTURNÍHO DOMU V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schvaluje doplněný program 12. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu z 12. schůze zastupitelstva obce Karla Sládečka
určuje ověřovatelem zápisu z 12. schůze zastupitelstva obce Daniela Glogara
schvaluje Zápis z 11. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 27, 28, 29, 30)
bere na vědomí Zápis z 10. schůze finančního výboru
souhlasí s celoročním hospodařením obce Jeseník nad Odrou za rok 2020, a to bez výhrad
schvaluje účetní závěrku obce Jeseník nad Odrou sestavenou ke dni 31.12.2020
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.
bere na vědomí Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
schvaluje projekt hřbitova v Jeseníku nad Odrou zahradního architekta Daniela Petra
s podmínkou ponechání významných stromů (buk červený a lípy)
• schvaluje poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu
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• schvaluje směnu části pozemku parc. č. 308/47 (dle GP parc. č. 308/59) o výměře
131 m2 ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou za pozemek parc. č. 388/2 o výměře
131 m2 vše v k. ú. Blahutovice
• schvaluje prodej pozemků uvedených v příloze Povodí Odry, s. p., Varenská 3101/49,
701 26 Ostrava, s výhradou předkupního práva pro Obec Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí informaci o zahájení prací pořizovatele na zhotovení zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období v souladu s § 55 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
• schvaluje pana Libora Macháče určeným zastupitelem pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Jeseník nad Odrou pro volební období 2018 – 2022
• bere na vědomí Zápis z 5. schůze kontrolního výboru
• bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 3.12.2020
• bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 13.11.2020
• schvaluje Pasport dopravního značení v obci Jeseník nad Odrou
• ukládá komisi životního prostředí připravit na prosincovou schůzi zastupitelstva obce
návrh významných stromů v obci Jeseník nad Odrou
• schvaluje Pasport zeleně v obci Jeseník nad Odrou
• schvaluje investiční záměr Rekonstrukce Základní školy Jeseník nad Odrou
• schvaluje investiční záměr Energetické úspory BD Blahutovice 51

USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 20. 1. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 28. schůze rady obce
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017357 Jeseník
nad Odrou, p. č. 886/1, 50M, NNk s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na vybudování vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 193 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 1829 za část pozemku p. č. 1828 vše
v k. ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje finanční dar Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o. p. s., Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8024228,
VB-003 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• schvaluje záměr prodeje části pozemků v k. ú. Jeseník nad Odrou dle přílohy
• schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Příkazní smlouvu s CAS – Construction Advisory Services s.r.o., Korunní
2569/108g, 101 00 Praha – Vinohrady na zpracování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky akce „Energetické úspory BD Blahutovice č.p. 51“
• neschvaluje individuální dotaci spolku Andělé stromu života p. s., Kostelní 71/37,
741 01 Nový Jičín
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.9.2018 s REALKA-Rubíček s.r.o.,
Tvrdonická 4439, 628 00 Brno – Židenice v rámci projektu „Jeseník nad Odrou – protipovodňová opatření“
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bere na vědomí studii hřbitova v Jeseníku nad Odrou
bere na vědomí Zápis ze zasedání Osadního výboru v Hraběticích ze dne 26. 12. 2020
bere na vědomí návrh prací v obecních lesích v roce 2021
schvaluje záměr výpůjčky pozemků p. č. 265/1, 265/2, 264, 347/7, 352/1, 386/8,
386/9, částí pozemků p. č. 386/1 a 387/1 v k. ú. Blahutovice

USNESENÍ Z 29. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 1. 2. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 29. schůze rady obce
• schvaluje ujednání o podmínkách právních služeb ad hoc s Advokátní kanceláří Mgr.
Jana Zwyrtek Hamplová, Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice
• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020022-T s KM admin s.r.o., Bílany 26, 767 01
Kroměříž

USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 3. 3. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 30. schůze rady obce
• bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. NJ/74/d/2021/Ty s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• schvaluje Smlouvu o dílo č. 2948 s AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
na vypracování projektové dokumentace stavby „Blahutovice – rekonstrukce vodní nádrže“
• ukládá místostarostovi oslovit majitele pozemků rodinných domů, případně majitele
zahrádek sousedícího s pozemkem p.č. 876/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou ve vlastnictví
Obce Jeseník nad Odrou a zjistit případný zájem o odkoupení částí obecního pozemku
• neschvaluje zřízení nového dočasného sjezdu v k. ú. Jeseník nad Odrou a doporučuje
využití stávajícího sjezdu a účelové komunikace na pozemku p. č. 759 v k. ú. Hynčice
u Vražného a p. č. 1167 a 1283/3 v k. ú. Vražné u Oder
• schvaluje finanční dar 2000,– Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stavby 11010-098938,
DVDSL7032_M_T_JENO289-JENO1HR se společností CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stavby 11010-098948,
DVDSL7032_M_T_JENO218-JENO1HR se společností CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9
• schvaluje Výsadby u školní jídelny a mateřské školy v Jeseníku nad Odrou manželi Zuzanou a Martinem Kotoučovými, Blahutovice 102, 741 01 Jeseník nad Odrou
• schvaluje Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo se společností Suntel Czech s.r.o., Březnická
5602, 760 01 Zlín
• ukládá starostovi připravit a podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021
(RRC/08/2021) připravované stavby „Multifunkční objekt Blahutovice č. p. 13“
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• schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58, sestavenou ke dni
31.12.2020 a převedení zisku do rezervního fondu ve výši 57 043,18 Kč
• schvaluje převod z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a Mateřské školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58 ve výši 200.000 Kč.
• schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2020

USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 7. 4. 2021 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OÚ JESENÍK NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 31. schůze rady obce
• schvaluje pronájem části pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou společnosti Alza.cz
a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 265/1, 265/2, 264, 347/7, 352/1, 386/8, 386/9
a části pozemků p. č. 386/1, 387/1 vše v k. ú. Blahutovice Rybářskému spolku Blahutovice, IČ: 26267725, Blahutovice 44, 741 01 Jeseník nad Odrou na dobu určitou do
31. 3. 2031
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) č. 21_
SOBS01_4121752485 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NJA-V-15/2021
• neschvaluje záměr prodeje části pozemku 432/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje finanční dar 3 800,– Společnosti přátel Poodří, z.s., Oblá 11, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory
• ukládá starostovi předat ZO žádost Města Nový Jičín, MÚ Nový Jičín, Odboru sociálních
věcí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
rok 2022 ve výši 81 135,– Kč na zajištění spolufinancování základní sítě sociálních
služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín
• schvaluje finanční dar 5 000,– Kč Mysliveckému spolku Blahutovice, Starý Jičín –
Heřmanice 6, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
742 33 Jeseník nad Odrou 58 z 30 žáků na 50 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2021
• schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení
• pověřuje ředitelku školy Mgr. Miroslavu Coufalíkovou k podání žádosti o zápis změny
v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
• bere na vědomí návrh řešení parkovacích míst v lokalitě bytových domů Jeseník nad
Odrou č.p. 173 a 223, Dolní Mlýn
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8028052/4, Jeseník – Hůrka, p.č. 107, NNk s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
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• ukládá starostovi předat ZO oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín o úpravě kupní ceny za pozemek p.č. 473 v k.ú. Hůrka
• ukládá místostarostovi prověřit nabídku firmy ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno – Štýřice na aktualizaci povodňového plánu obce
• schvaluje Příkazní smlouvu č. 021/038/ODL/210218 se společností ASA expert a.s.,
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci z podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí
• neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2281 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. E617-S-4778/2020 se Správou železnic,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
• ukládá starostovi připravit výběrové řízení stavby Úprava hřbitova v Jeseníku nad
Odrou
• schvaluje Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
• schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava na akci
„Rekonstrukce místní komunikace do mlýna“
• schvaluje Smlouvu o dílo č. JNO21_SOD s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava na provozování GIS obce
• schvaluje Příkazní smlouvu č. 021/062/ODL/210407 se společností ASA expert a.s.,
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice na poradenství, zpracování a podání
žádosti o dotaci z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury
• neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• stanovuje podle podle § 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 9

GRATULACE K VÝZNAMNÉMU
JUBILEU MANŽELŮM
BOŽENĚ A Miroslavovi
REMEŠOVÝCH
Manželé Remešovi oslavili 15. dubna 2021
diamantovou svatbu, společných 60 let v manželství.
Tímto bychom jim rádi popřáli všechno nejlepší, hodně lásky, zdraví a štěstí do dalších let.
Vedení a zaměstnanci Obce Jeseník nad Odrou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ JESENÍK NAD ODROU
Během měsíce února jsme se s dětmi ve třídě „Sluníček“ věnovali tématu povolání. Pomocí vlastních prožitků se děti seznamovaly s různými druhy profesí a povolání, rozvíjely
si výtvarné, hudební, pohybové a dramatické dovednosti. Děti byly velice aktivní, měly
možnost získávat nové, ale i navázat na předchozí zkušenosti a poznatky. Vyvrcholením
byl tématický karneval. V průběhu karnevalu děti společně prožívaly radost a veselí při
různých soutěžích, hrách a tanci. Velmi kladně hodnotím spolupráci rodičů při přípravě
karnevalových masek. Téměř všechny děti přišly do mateřské školy v tématických kostýmech, což napomohlo vytvoření radostné atmosféry celého dopoledne. Děti prožily
karnevalový den aktivně, odcházely domů plny dojmů a zážitků. Téma dětem přineslo
nejenom poznatky z oblasti lidské práce a povolání, ale i hodně radosti.

Perličky z naší školičky:
Lea (5 let)
otázka: Co dělá právník?
odpověď: Jezdí autem na hory, lyžuje tam.
otázka: Co dělá novinář?
odpověď: Píše nějaké hezké věci.
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Max (5 let)
otázka: Co dělá optik?
odpověď: Oči.
otázka: Co dělá programátor?
odpověď: Brýle.
Péťa (5 let)
otázka: Co dělá instalatér?
odpověď: Maluje stěny.
otázka: Co dělá inženýr?
odpověď: Taky maluje stěny.
Patrik (5 let)
otázka: Co dělá instalatér?
odpověď: Stahuje hry.
otázka: Co dělá programátor?
odpověď: Ovládá traktor.
Marek (5 let)
otázka: Co dělá optik?
odpověď: Kupuje balónky, pak je dá dětem a děti mu za to dají peníze.
otázka: Kdo je to právník?
odpověď: To je jeho soused, když není doma, tak mu seká trávu a stromy.
Sára (6 let)
otázka: Kdo je to inženýr?
odpověď: Pracuje s auty, spravuje je nebo je rovnou dělá.
otázka: Co dělá právník?
odpovědět: Když jsou rodiče pohádaní, tak rozhoduje o tom, kdo bude mít děti
Matýsek (5 let)
otázka: Co dělá instalatér?
odpověď: Staví dům.
otázka: Kdo je to inženýr?
odpověď: On nestaví dům. Nedělá nic.
Karolínka (5 let)
otázka: Co dělá právník?
odpověď: Seká trávník.
otázka: Co dělá inženýr a co ke své práci potřebuje?
odpověď: Pracuje v práci v Ostravě, potřebuje počítač.
Terezka (5 let)
otázka: Co dělá instalatér?
odpověď: Říká programátorovi, jak má natočit film.
otázka: Co dělá optik?
odpověď: Nalévá hrnky v továrně.
Teo (6 let)
otázka: Co dělá právník?
odpověď: Zastavuje vlaky.
otázka: Kdo je to manikérka.
odpověď: Zpěvačka.
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Jůlie (5 let)
otázka: Co dělá programátor?
odpověď: To je podobné jako prodavač (smíchJ). Prodává jídlo v obchodě.
otázka: Co dělá manikérka?
odpověď: Pracuje s notebookem.
Milí rodiče budoucích školkáčků,
protože není možné v současné době uspořádat Den otevřených dveří, abyste se podívali,
jak to u nás vypadá a na co všechno se děti mohou těšit, zveme Vás touto cestou alespoň
na virtuální prohlídku naší mateřskou školou. Odkaz na video najdete na stránkách naší
školy: www.zsamsjeseniknadodrou.cz, pod záložkou Mateřská škola Jeseník nad Odrou
v kolonce informace pro rodiče.

MŠ POLOUVSÍ
Zprávičky z polouveské školky
V únoru jsme si ve školce zahráli na vynálezce. Děti si vyzkoušely, jak funguje natahovací budík. Také si prohlédly, jak vypadá uvnitř. Povídali jsme si, jaké vynálezy máme všichni doma
a jak nám pomáhají. Děti se dozvěděly, jak to bylo kdysi, než byly různé přístroje vynalezeny.
Moc si užívaly hru se starými telefonními přístroji.
Dalším tématem, které se líbilo hlavně klukům, byli „Roboti“. Kluci i holky vyráběli roboty z papíru, dřeva i stavebnic. Procvičovaly při tom geometrické tvary i barvičky. Protože letošní rok
nepřeje společným akcím s rodiči ve školce, museli jsme zrušit tradiční jarní tvoření. Moc děkujeme rodičům za krásné roboty, které vytvořili se svými dětmi doma a do školky je přinesli na
výstavu. Všem se malí i velcí roboti velice povedli.
Po uzavření školek v březnu dostali předškoláci úkoly na domácí výuku. A protože nastalo jaro,
na zahradě MŠ si mohly rodiče s dětmi v prvním jarním týdnu alespoň projít „Jarní stezku“
s úkoly. Na konci děti čekala za splnění malá odměna.
V předvelikonočním týdnu pak vyrostl na školkové zahradě strom – Vajíčkovník. Děti s rodiči
nám ho postupně pomohli nazdobit různě zdobenými vajíčky, které během týdne přinášeli.
Moc si všichni přejeme, aby příští zprávičky už byly z opravdového školkového dění.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZPRÁVIČKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Recitační soutěž
Měsíc knihy si každoročně připomínáme recitační soutěží. Letos se třídní a školní kolo
uskutečnilo on-line. Nejlepší recitátoři z třídních kol postoupili do kola školního. Většinou si vybrali básně současných básníků J. Žáčka, J. Vodňanského a Z. Svěráka. Všechny
děti byly hezky připraveny a rozhodování komise bylo velmi složité, zvláště v kategorii
2. a 3. třídy. V komisi byly nejen paní učitelky, ale také babička paní Novosadová a maminka paní Chudá. Nakonec zvítězili nejlepší z nejlepších.
1. kategorie 2. a 3. ročník :
1. místo Š. Majkus
2. místo J. Adamec
3. místo N. Janečková
2. kategorie 4. a 5. ročník:
1. místo E. Majkusová
2. místo J. Šlosar
3. místo D. Mišunová
Děkujeme všem účastníkům, blahopřejeme vítězům, kteří budou odměněni dodatečně.
Matematická soutěž – Klokánek
V letošním roce proběhla tato soutěž pouze v kategorii pro 5. ročníky. Přes složitosti, které
nás limitují již celý rok, se děti postavily k soutěži odpovědně a všichni zvládli on – line verzi.
Nejlepší řešitelé: N. Andršová, V. Pončík, K. Šrubař a D. Juříček

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Únor ve školní družině
V únoru jsme toho v družině stihli opravdu moc. Nejen, že si děti samostatně (a jen s mou
malou radou a pomocí) chystaly zdravé svačiny a upekly báječnou jablkovou buchtu s domácím termixem, ale zvládly také zdravé jednohubky se žervé sýrem.
Když bylo pěkné počasí, chodili jsme společně ven – pokud byl ještě sníh, bobovali jsme,
a když sníh odtál, chodili jsme společně na školní hřiště, kde měly děti možnost si opět
společně zahrát plno her. Zde bych chtěla pochválit všechny děti, které si připravily i nové
hry a naučily nás je.
Tématem měsíce byl Masopust, Družinové vepřové hody a vyvrcholením Maškarní ples.
Děti si vyráběly masky, krásné barevné girlandy a veselé klauny, kterými jsme vyzdobili
celou družinu.
Taktéž se činily a jako „řezníci“ uspěly při vepřových hodech, které byly předzvěstí Maškarního plesu.
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A jak se děti připravovaly na Maškarní ples? Denně se děti aktivně věnovaly Disco hrátkám s Dádou a nacvičovaly tanečky, hrály se společné hry a společně s dětmi jsme si připomněli nejznámější pohádkové bytosti, které nás provázejí ve všech českých pohádkách
a příbězích a které se vztahují k maškarnímu reji.
A v pátek 26. 2. 2021 se snažení dětí vyplnilo a v družině proběhl Maškarní ples.
Všechny děti měly krásné masky, které nám představily po společném úvodním seznamovacím kolečku. Porota ve složení p.uč. Z. Fusková, T. Králová a paní A. Fárková nakonec
vybraly 3 nejkrásnější masky:
3. místo získal Kuba, coby Harry Potter
2. místo získala Linda, coby Maková panenka
1. místo získal Sam, coby Lego panáček
Dále se děti zúčastnily i dalších her, které byly vždy odměněny malým dárkem.
Bylo přichystáno i malé občerstvení – koblížky, mini muffinky, které napekla paní Klečková
a výborné mini věnečky, které napekla paní Fárková, dále slané tyčinky a dobré pití.
Tímto děkuji všem maminkám, které svým dětem přichystaly pěkné kostýmy.
Celý měsíc únor byl plný her, tanečků, rukodělků, sportování, čtení a hlavně dobré nálady.
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Duben ve školní družině
Hurá, konečně jsme se dočkali. 12. dubna jsme se opět všichni sešli zpátky ve škole
a hlavně ve Školní družině. Ale ani tentokrát nemůžeme být všichni spolu. Družiny máme
nyní dvě – v jedné družině jsou děti z prvního a druhého ročníku, a ve druhé družině jsou
naší kamarádi ze třetího a čtvrtého ročníku. Ty jsou nyní pod dohledem paní učitelky ze
školky.
A co všechno jsme stihli? Po vzájemném přivítání jsme si popovídali, jak nám šla domácí
výuka, jak jsme přivítali první jarní den a také, jak děti strávili Velikonoční svátky a jaké
tradice slaví v rodinách.
Dále jsme si připomenuli Březen – měsíc knihy. Děti si do družiny přinesly své nejoblíbenější knihy, představily nám je a každý přečetl malý úryvek. Také jsme si s dětmi popovídali, jaké knihy znají, a které knihy si čtou společně s rodiči.
Ale naší hlavní náplní prvního týdne bylo přivítání čápů v naší obci. Společně jsme se šli
podívat na čapí hnízda a zkontrolovat, kteří čápi se již vrátili. Rovněž jsme využili naší
školní knihovnu a všechny potřebné informace o čápech si děti vyhledaly v encyklopediích.
Hurá, jeseničtí čápi mají jména
S dětmi jsme místí čápy pojmenovali – Kuba vymyslel jména pro první pár čápů, kteří
hnízdí na sloupu u mostu – ADAM A EVA – protože přiletěli jako první , další čáp, kterého Jarda pojmenoval PÍRKO – hnízdí na Kulturním domě. Ale je stále sám. Jak nám ale
pověděla sestřička ze Zdravotního střediska paní Z. Klinciparová (které moc děkujeme
za téměř encyklopedické znalosti , Pírko, bohužel, zůstane sám, protože mu minulý rok
uhynula samička. Třetí hnízdo je také zatím volné.
Denně s dětmi chodíme hnízda i s čápy kontrolovat a sledovat, co všechno se u nich
děje. Jelikož máme v družině i tablety, které jsme dostali v rámci Šablon, využili jsme
je a ve čtvrtek 15. dubna jsme je šli vyfotit a poté si děti zahráli na malíře a podle jimi
pořízených fotek čápy i s hnízdy nakreslily. Kresby se moc podařily a děti byly opravdu
moc šikovné.
Dále jsme si s dětmi připomenuli významné dubnové dny – Mezinárodní den kosmonautiky – který je letos jubilejní, také jsme si připomenuli Mezinárodní den Země, Světový den hlasu, Mezinárodní den Skautů a Skautek, dále Mezinárodní den tance. Veškeré
informace o těchto významných svátcích si s dětmi vyhledáváme v encyklopediích ze
školní knihovny a také ke každému svátku dětem přichystám doprovodný program.
A na konec dubna si přichystáme čarodějnické kostýmy a nastartujeme košťátka, protože
nás čekají Čarodějnice a také si postavíme s dětmi před družinou Májku.
Všechny tyto akce a programy plní děti jak z prvního oddělení – první a druhý ročník, tak
i starší děti z druhého oddělení – třetí a čtvrtý ročník. Bohužel stávající situace nám nedovolí, aby děti byly pospolu, ale všichni věříme, že už to nebude dlouho trvat a budeme
moci trávit tyto krásné chvilky zase společně.
Veškeré další akce a fotografie naleznete na webových stránkách školy:
http://druzina.zsamsjeseniknadodrou.cz/
Bc. Terezie Kachlová
vychovatelka
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
HŮRKA
Činnost Mysliveckého sdružení Hůrka v loňském roce a začátkem tohoto
roku je silně ovlivnila pandemickými opatřeními. Myslivecké aktivity v honitbě sice omezeny nebyly, avšak společenské a kulturní akce pro veřejnost každoročně pořádané se nekonaly, nebo jen omezeně. Nekonala se
zabíjačka s prodejem pro veřejnost v loňském roce ani letos. Tradiční myslivecké odpoledne se v červnu podařilo uspořádat, ale jen v omezeném rozsahu. Dětský den s lesní
pedagogikou v květnu se také neuskutečnil. Střelby na asfaltové holuby o „Putovní pohár
MS Hůrka“ počátkem srpna s „Svatomartinské střelby“ se naštěstí podařilo uspořádat.
Dva plánované hony na drobnou zvěř se konaly, ale bez pohoštění a posezení po skončení honu. Nekonala se tedy ani „Poslední leč na Štěpána“, kdy bývá v sále KD tradiční
zábava s hudbou. Čas, který jsme nevyužili k pořádání společenských akcí, jsme využili
k práci na našich mysliveckých zařízeních. Konkrétně na výměně dosluhujícího pletiva na
polovině voliér pro chov bažantů. Jednalo se o plochu 200 m2 a 50 m betonového soklu,
který slouží k upevnění pletiva a zamezí k podhrabání predátorů. V letošním roce jsme
začali pracovat na druhé polovině voliér ve stejném rozsahu a vybudování nových posedů
a opravě stávajících. Ukončení prací plánujeme do poloviny července. Je to pro nás náročné, protože v MS máme už jen 11 členů a někteří jsou důchodci. Jsme vděční za to, že
naši práci podporují naše rodiny, Obec Jeseník nad Odrou, hasiči a na akcích občané nejen
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naší obce. Horečtí myslivci se budou snažit být stále aktivní, jak v péči o honitbu a zvěř,
tak v pořádání společenských akcí pro veřejnost.
Myslivecké sdružení Hůrka z.s.

Členové osadního výboru Hůrka a myslivců, společně vybudovali v lese za koupalištěm
nový můstek na pěšině ke studánce. Při dalším setkání bude vyčištěno koryto a prostor
kolem studánky.
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Pozvánka do Hůrky:
Vážení spoluobčané. Naplánovat pro Vás společenské akce je v dnešní době nemožné.
Pokud to situace v letošním roce dovolí, jsou spolky a osadní výbor připraveni Vám nabídnout společenské setkání na které jste byli v minulosti zvyklí. Akce budou prezentovány
na webu (www.sdhhurka.cz) a na vývěskách.
Za Osadní výbor Daniel Glogar

BLAHUTOVICE
Osadní výbor Blahutovice, i přes letošní karanténu,
se rozhodl zapojit do akce „Ukliďme ČESKO“.
V neděli dopoledne 28. 3.
2021 proběhla akce s názvem „Ukliďme Blahutovice“. Myšlenkou
akce byla procházka během dne na oblíbené místo spojené s úklidem odpadků
a nepořádku. Sraz jsme si dali u kulturního
domu v Blahutovicích, kdy byly připravené
odpadkové pytle, rukavice, roušky a desinfekční prostředky. Skupinky většinou
dětí se rozběhly po obci, dospělí asistovali
s těžkými kusy, třídili odpad a sváželi ho.
Myslím, že jsme všichni odvedli kus práce.
Uklidili jsme kolem zastávky, u popelnic,
dále kolem potoka, prošla se Františkova cesta. Děkujeme všem zúčastněným,
kteří přišli pomoci k čistším Blahutovicích,
obrovské díky patří dětem a mladistvým,
kteří se aktivně zapojili.
Velké poděkování patří i těm, co se i později zapojili do úklidu, především za velký
úklid kolem hřiště. Věřím, že takových lidí je v naší vesnici více a postupem času se zapojí
do nekončící akce za krásnější Blahutovice.
Iveta Jančálková

SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Vstoupili jsme do druhé čtvrtiny sezony a ... nic. Všichni víme, jako to
vypadá a tak se věnujeme především individuálním tréninkům. Turnaje
jsou zatím nejisté, ale věříme, že nějaký přece jen uhrajeme. Rovněž
jsme připraveni i nějaký turnaj uspořádat. Plánovaný Polouveský juniorský v dubnu byl prozatím odložen na neurčito a další proběhnou
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podle situace. Další soutěžní klání jsou nadále v našich diářích (nadále platí vize turnajů
ve dnech 5. června, 23. a 24. října). No ... uvidíme. Mezinárodní federace rovněž rozhodla
i o zrušení ME juniorů, která se mělo konat ve španělské Santa Susanna 3. – 6. června,
kde měla Sára šanci si zahrát . To je tedy shrnutí toho, co se příliš nevede. A teď k tomu,
co daří.
Nerezignovali na avizovanou brigádu na hřišti a upořádali jsme ji v komorním provedení,
tzv. „štafetově“. Rodinky, dvojice či jednotlivci dostali přidělený sektor a hodinový interval,
kdy v sektoru vykonají naplánovanou činnost. A povedlo se. Podél pískového hřiště byly
zasazeny stromy, dosázena byla i řada ovocných keřů a částečně upraven terén.
Dále jsme nekompromisně zahájili Polouveskou ligu, kde hrají pouze dva proti sobě. Celá
soutěž je rozložena do cca šesti měsíců. Letos máme přihlášených rekordních čtrnáct
hráčů, z toho ovšem čtyři z klubu TOP Orlová (takže je otázkou, kdy se k nám dostanou
 – opět to necháme nějak vyvrbit).
Český žebříček se tedy moc nemění, kromě toho, že někteří junioři se přesunuli do starší
kategorie, což naše polouveské juniory lehce posunulo v jejich kategorii o nějaký ten stupínek výše. Aktuální stav je v tabulce.
V tomto hluchém období jsme alespoň dali do pořádku formální záležitosti a uspořádali
jsme korespondenční (per rollam) Členskou schůzi. Dva naši členové se pilně připravují
na dráhu licencovaných rozhodčích. Toto využijí nejen při domácích turnajích, ale určitě
si zarozhodcují i jinde.
Nadále pro aktuální informace sledujte prosím vývěsky, náš FB a web, kde se dozvíte
aktuální informace.
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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RŮZNÉ
3. SKAUTSKÝ ODDÍL JESENÍK NAD ODROU
Jako snad ve všech odvětvích, i pro naši skautskou činnost znamenal rok 2020 a dosud
i tento rok velký útlum. Vždy, když to situace dovolila jsme se snažili svou činnost obnovit.
Díky příznivé situaci v loňském létě jsme se
mohli vydat na náš první samostatný stanový tábor na louce mezi Děrným a Lukavcem. Táborem nás doprovázel dobrodružný
příběh Julese Verna – Dva roky prázdnin.
Během týdenního tábora si 22 dětí mohlo osvojit základní zálesácké dovednosti,
užít spoustu zábavy při hrách, vyrábět lodičky, plést náramky, vařit v kotlíku, zpívat
u ohně, den začínat rozcvičkou a pro některé bylo největším dobrodružstvím postarat
se o sebe bez pomoci rodičů.
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Během září a října jsme ještě mohli pořádat pravidelné týdenní schůzky, kdy jsme veškerý čas
trávili v přirodě (jinak to ani nebylo možné). Bohužel v listopadu přišlo další omezení, které
trvá dosud. Přesto to neznamená, že by se nic nedělo. Během podzimu jsme řešili co vše
musíme splnit, abychom mohli fungovat jako samostatný oddíl, od roku 2018 jsme patřili pod
novojičínský oddíl Nexilis. Na začátku letošního roku jsme založili 3. skautský oddíl Jeseník
nad Odrou. Můžeme se opřít o tradice oddílu, který zde na počátku devadesátých let založili
Jaroslav a Karel Glogarovi. Věříme, že se co nejdříve budeme moct scházet na pravidelných
schůzkách. A pokud situace dovolí tak u mlýnského náhonu na Jesenických primátorkách.

LESNÍ KLUB NA SLUNCI
Den otevřené branky do naší lesní školky v pátek
14. 5. 2021
V pátek 14. 5. 2021 od 9:30 do 12:00 zveme všechny zájemce o přírodní pedagogiku na zahradu Lesního
klubu Na Slunci v Blahutovicích. Lesní klub se věnuje
předškolnímu vzdělávání dětí. Výuka probíhá výhradně
venku, a to téměř za každého počasí. Na zahradě se
budete moci seznámit s průvodci a s prostředím, ve
kterém se Vaše děti budou pohybovat. Představíme
Vám koncepci vzdělávání a naše plány týkající se školního roku.
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Zapomenutá řemesla – příměstský tábor 2021 v Blahutovicích
S letošními příměstskými tábory se vrátíme do minulosti. Ocitneme se ve středověku
a staneme se tovaryši, kteří se pod vedením mistrů budou učit nejrůznějším řemeslům.
Během týdne si zábavnou formou a s opravdovými nástroji vyzkoušíme péct preclíky
ve venkovní peci, vyrobit svíčky z včelího vosku, vydlabat lžíci z lipového dřeva a dál už
nebudeme prozrazovat... Na závěr zkusíme své produkty jako trhovci „prodat“ na společném jarmarku.
Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let. Budeme se scházet každý den, od pondělí do pátku,
v čase od 8:00 do 16:00 v Blahutovicích, strava zajištěna.
Termíny:
26. – 30. 7. 2021, zahrada Lesního klubu Na Slunci, kapacita 10 dětí
23. – 27. 8. 2021, KCK Blahutovice a zahrada Lesního klubu Na Slunci, kapacita 20 dětí
Cena: 2 500,– / dítě
Bližší informace a přihláška:
https://www.na-slunci.cz/zapomenuta-remesla-primestsky-tabor-2021/
Semínko – příměstský tábor pro nejmenší v Blahutovicích
Maminky i tatínkové mohou během týdne trávit zábavná dopoledne se svými malými
ratolestmi v naší přírodní zahradě nově vznikající lesní školky v Blahutovicích. Náplní programu budou denní zahajovací rituály, básničky, písničky, říkadla, tvořivé a pohybové aktivity. Rodiče i děti se tak seznámí s denním harmonogramem i vzdělávací koncepcí naší
lesní školky.
Tábor je ideální pro rodiče, kteří zvažují umístění svých dětí do naší lesní školky, ale vítáni
jsou všichni, kteří chtějí strávit čas v přírodě!
Termín: 9. – 13. 8. 2021, v čase od 9 do 13 hod.
Pro rodiče a děti ve věku od 2 do 4 let.
Přihlášku je možné vyplnit na webových stránkách https://www.na-slunci.cz/
Lesní klub Na Slunci
https://www.na-slunci.cz/
https://www.facebook.com/NaSlunci/

Jurta jako zázemí pro spolkovou činnost
V loňském roce ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU podala žádost o dotaci na projekt “Jurta
jako zázemí pro spolkovou činnost” přes Místní akční skupinu Poodří v rámci Programu
rozvoje venkova. Jurta bude sloužit jako zázemí spolkové činnosti ZO ČSOP JESENÍK N.
O. a stát bude ve vznikající přírodní zahradě v Blahutovicích. Během týdne bude využita
Lesním klubem Na Slunci k provozování činnosti lesní školky, a dále k výuce ekologických
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programů pro okolní ZŠ a MŠ. Během víkendu se zde budou konat besedy, workshopy,
dílny apod.
Peníze na kofinancování projektu se podařilo získat díky kampani na Hithit. Děkujeme
všem, kteří nám přispěli.
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

ZPRÁVY Z MIKROREGIONU ODERSKO
Spolupráce se vyplácí, a to platí v případě obcí i o té spolupráci meziobecní
Mikroregionu Odersko byl založen za účelem vzájemné spolupráce členských obcí v oblastech rozvoje podnikání, sociální problematiky, vzdělávání, veřejné infrastruktury, cestovního ruchu, propagace a péče o životní prostředí.
Společně hledáme východiska a řešení problémů, realizujeme projekty, žádáme o dotace
ze státních i evropských fondů.
Každou obec zastupuje starosta, popř. místostarosta. V únoru letošního roku proběhla
obměna na pozici předsedy Mikroregionu Odersko. Ing. Libora Helise, nahradila v této
funkci Mgr. Libuše Králová, místostarostka města Odry. Valná hromada ji dne 19. 2. 2021
zvolila předsedkyní.
Děkujeme Ing. Helisovi za dosavadní spolupráci a nové předsedkyni přejeme dostatek
elánu a nadšení pro meziobecní spolupráci.
Mikroregion Odersko funguje od roku 2002 a spojuje tyto členské obce: Heřmanice
u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov a Vražné.
Projekty meziobecní spolupráce aneb A čím se nyní společně „bavíme“?
V současnosti společně realizujeme 5 meziobecních projektů v celkovém objemu
12 mil. Kč a připravujeme další.
Významnými projekty co do finančního objemu, tak
i jejich přínosem pro jednotlivé obce jsou projekty s názvy „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko“
a „Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko“, v rámci
kterých kancelář mikroregionu zpracovává strategické rozvojové a komunikační plány, pasporty a analýzy,
díky kterým budou moci volení zástupci v členských
obcích kompetentně rozhodovat a plánovat. Občané
se také dočkají nových obecních webových stránek
a elektronických úředních desek.
Další společné projekty letošního roku se týkají předcházení vzniku komunálního odpadu. V rámci projektů
„STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“ a „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“ zakoupí
Mikroregion Odersko pro své členské obce opakovaně
použitelné nádobí (kelímky, misky, talířky apod.), kterými budou již v letošním roce nahrazeny jednorázové

Kancelář Mikroregionu Odersko,
zleva: Mgr. Elena Vahalíková, manažerka
a Mgr. Lenka Daňová, odborný pracovník
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plasty používané na obecních akcích. Dále také zakoupí domácí kompostéry a štěpkovače, které budou poskytnuty občanům v jednotlivých obcích. Na tyto aktivity Mikroregion
Odersko získal dotaci v celkové výši cca 7 mil. Kč.
Menším členským obcím pomáháme i s jejich individuálními obecními projekty
V roce 2020 jsme pro obce zpracovali a podali 14 žádostí o dotace v celkové výši
20.345.000 Kč. Díky této práci se např. ve Spálově mohou těšit z nové přírodní zahrady u MŠ či zasíťování obecních pozemků určených pro výstavbu rodinných domů.
V Heřmanicích u Oder mohli zpracovat projektovou dokumentaci na zateplení a výměnu zdroje vytápění v objektu místní a obecního úřadu, což byl první krok k realizaci
této rekonstrukce, na kterou bude obec žádat o dotaci v letošním roce. V Jakubčovicích n/O mohli pořídit vybavení pro mladé hasiče a zmodernizují obecní knihovnu
a ve Vražném mohli opravit hasičskou zbrojnici.
V Mikroregionu Odersko se neustále snažíme hledat společnou cestu při řešení stejných nebo podobných zájmů nebo naopak problémů v členských obcích, protože
podobné cíle a potřeby je výhodné řešit společně. Našim plánem do dalšího období
je stále přispívat k tvorbě prostředí spolupráce mezi obcemi tam, kde je to možné
a žádoucí. Věříme, že značka Mikroregion Odersko bude zárukou stabilní meziobecní
spolupráce.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko

TIP NA VÝLET bez davu turistů
V Mikroregionu Odersko můžete navštívit Švédskou skálu s krásnou vyhlídkou po okolí. Jako výchozí bod
doporučujeme obec Heřmánky. Pokud
přijedete autem, můžete zaparkovat u dřevoskladu. Za dřevoskladem
přejdete most přes řeku Odru a dáte
se doprava kolem Kamenictví Březa
a Hanelova lomu. Půjdete lesní cestou a po 1 kilometru chůze na malém
rozcestí se budete držet mírně vpravo.
Po dalším kilometru těsně před cílem
objevíte informační tabuli s místními
zajímavostmi. Pokud se ze Švédské
skály nebudete chtít vracet k autu stejnou cestou, můžete pokračovat lesní cestou až
ke 2 km vzdálené jeskyni Peklo, která se nachází nad poutním místem Maria Skála.
Od jeskyně se vrátíte zpět asi 500 m po stejné trase a za zatáčkou se dáte prudce
dolů až dojdete k osadě chat u Panny Marie ve Skále. Odtud pokračujete po zelené
turistické značce do Heřmánek, přičemž v Klokočůvku můžete odbočit doprava na
cyklotrasu 503, která vás dovede až k autu. Celá trasa měří 9 km. Přejeme vám krásný zážitek v Mikroregionu Odersko!
www.odersko.cz, facebook.com/MikroregionOdersko
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VIRTUÁLNÍ EXKURZE V ELEKTRÁRNÁCH:
DÍKY OBŘÍMU ZÁJMU PŘIPRAVIL ČEZ
NOVÉ STUDIO I PROGRAM
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV
studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes
31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali
ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických
energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné
dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až
do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových
exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem
v oblasti drogové problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob
a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je
několik preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí,
jakým změnám v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby
obrátit s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo?
• O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné návykové látky se
mohou objevit např. ve škole či při volnočasových aktivitách.
• Buďte sami dětem dobrým příkladem.
• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
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• Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých..., naučte je říkat
„Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné informace, především
o rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže uvedených,
které se opakují nebo se objevují společně.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zhoršení školního prospěchu.
Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
Lhaní, snížená sebedůvěra.
Únava, zvýšená potřeba spánku.
Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější věci.
Pozdní návraty domů, útěky z domova.

Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice mnoho
center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
• Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro
dlouhodobou spolupráci.
• Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní
drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky
a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
• Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
• Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy na pro detekci drogy, v ceně okolo 150,– Kč, v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný
výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo
schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá žádnou šanci.
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj
stroj nebo nejsou dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli
vědět a na co si dát pozor před a při jízdě?
• Jeden z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je provázaná
hustota vzduchu v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že
dezén předního kola je rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si všimnete, že boční
strana je tzv. sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti. Tlak v pneumatice
je zpravidla uvedený na nálepce umístěné na rámu stroje.
• Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního
motocyklového oblečení a vybavení.
• Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o poznání delší brzdnou dráhu než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.
• Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas a adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často stává,
že řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný manévr.
• Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů doleva v momentě, kdy to
chtěl pořádně rozjet rovně. Tato situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce přehlídnout
blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!
• Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka
sama o sobě vybízí k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem.
V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně možností (tzv. nadoraz).
• Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze stejného důvodu není vhodné sedat na motorku rozzuřený nebo jinak psychický rozhozený.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou.
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por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Cyklistická sezóna začíná

Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je pryč a ranní teploty jsou také
stále příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou na cestách stále častějším jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě
by každý cyklista měl navštívit nejprve specializovaný servis, kde kolo řádně
zkontrolují a uvedou do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu. Někteří
cyklisté si své kolo servisují sami, a tak je třeba po zimě připomenout povinnou
výbavu jízdního kola:
–
–
–
–
–

přední odrazka bílé barvy
zadní odrazka červené barvy
dvě na sobě nezávislé brzdy
oranžové odrazky ve výpletu kol
oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:
– světlomet s bílým světlem
– zadní svítilnu červené barvy
A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní
prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší,
používejte při jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.
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A závěrem pár připomenutí:
• cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
• cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu
• na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za
sebou
• jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro
jízdu na jízdním kole
• je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít
• cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj stejná
pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani za řídítka jízdního kola
Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je účastníkem silničního provozu a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní
předpisy.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Elektrospotřebiče v domácnosti

Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí
nás prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde trávíme volný čas.
Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin
požárů. V domácnostech se hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky,
žehličky, varné konvice, fritézy, elektrické ruční nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a spolehlivý
a tak se často stává, že si domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek.
Nejčastější příčinou požáru je buď technická porucha na elektrickém spotřebiči,
nebo lidská nepozornost a nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při
nákupu spotřebičů věnovat pozornost některým zásadním informacím:
– nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je
dobré si ověřit, zda je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny;
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– přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku musí být označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje
o modelu nebo typu;
– nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině,
záruční list a pokladní doklad
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je
nesprávný a neúplný s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž musíme uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být zapojen.
Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej nepořizovat, i když nás prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní
riziko s sebou nese i nákup použitých spotřebičů, ke kterým není žádný návod
k použití, neznáme jeho stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče. Vzhledem k tomu, že nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale
i ostatní spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité zabezpečit dostatečně
chlazený prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, následnému
vzplanutí a rozšíření požáru.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek.
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové
obvody a jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit
bez nebezpečí, že síť přetížíme.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty
a to především, když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina
prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp. rozdvojkou, protože právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly
zasunovat rozdvojky do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často
se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány různě pod koberci, za skříněmi
apod., kde jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem může časem dojít
k jeho poškození. Prodlužovací šňůry by měly být vedeny přehledně a v žádném
případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo sponami s ostrými hranami. Elektrické
spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně uzemněných tříkolíkových zásuvek
(zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou nainstalovány osobou
s příslušnou kvalifikací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety, akumulační kamna apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich
zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení prádla).
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„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem
k možnému přehřátí a následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu tepla a brání přehřátí spotřebiče.
Všechna takováto bezpečnostní upozornění musí samozřejmě obsahovat dokumentace od výrobce spotřebiče.
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především pokud se jedná o pečící troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy, toustovače, domácí pekárny
apod., kde může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé spotřebiče jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité
době přístroj automaticky odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje
bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují technické předpisy a technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná legislativa nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a revize spotřebičů
používaných v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá
sám a proto není od věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat odborníkem.

Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné
ruce práce s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí
usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího
plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale
současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše
20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný
požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
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není dostatečně uhašeno. Dostatečným uhašením se rozumí rozhrabání popela
a jeho důkladné prolití vodou. Nejlepší je přesvědčit se přiložením ruky na takto
prolité ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou
povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem
o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu informovat Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na
základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky
pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak,
aby zamezily vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde
o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat
se obezřetně – nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti
venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají
potřebný dohled, pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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INZERCE

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line

