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Ilona Sládečková
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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)
Starosta obce:

558 846 934
724 180 667
558 846 935
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937
558 846 938
558 846 936
732 848 621
731 467 651
603 583 024
603 583 024

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:
Jeseník nad Odrou: Pondělí
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Úterý

13:00 – 17:00
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16:00 – 18:00
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Hospoda ení obce k 31. 3. 2019
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
30 099 000,00 Kč
4 644 500,00 Kč
310 000,00 Kč
2 156 605,00 Kč
37 210 105,00 Kč

SKUTEČNOST
7 197 845,64 Kč
1 533 546,28 Kč
320 600,00 Kč
188 350,00 Kč
9 240 341,92 Kč

PLNĚNÍ V %
23,91 %
33,02 %
103,42 %
11,45 %
24,83 %

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

26 057 005,00 Kč
11 183 100,00 Kč
37 240 105,00 Kč

5 556 248,34 Kč
437 988,50 Kč
5 157 810,66 Kč

21,32 %
3,92 %
13,85 %

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

1 832 858,00 Kč
-1 802 858,00 Kč

-2 820 148,77 Kč
-447 807,59 Kč
-814 574,90 Kč
-4 082 531,26 Kč

30 000,00 Kč

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

15 249 902,02 Kč
236 009,64 Kč
15 485 911,66 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci

10 991 603,24 Kč
Mgr. René Štec

Usnesení Ze 3. ZasedÁní ZasTUpITeLsTVa obce
Jeseník nad odRoU
konanÉHo dne 11. 2. 2019 V kULTURníM doM
V JeseníkU nad odRoU od 16:00 Hod.
schvaluje Program 3. schůze zastupitelstva obce
schvaluje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze Ing. Adama Románka
schvaluje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze MUDr. Radka Zicháčka
schvaluje Zápis z 2. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 2 a č. 3)
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019,
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt Sportovní
areál Polouvsí, včetně spoluinancování
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Usnesení Ze 4. ZasedÁní ZasTUpITeLsTVa obce
Jeseník nad odRoU
konanÉHo dne 6. 3. 2019 V kULTURníM doM
V JeseníkU nad odRoU od 16:00 Hod.
schvaluje doplněný program 4. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu ze 4. schůze zastupitelstva obce Ing. Ladislava Segeťu
určuje ověřovatelem zápisu ze 4. schůze zastupitelstva obce Bc. Ivo Dostála
schvaluje Zápis z 3. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí Zápis z 2. schůze finančního výboru
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019
bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
nepožaduje vrácení finančních prostředků vyplacených jako odměny členům komisí
rady obce na základě usnesení Rady obce Jeseník nad Odrou č. 24/64R/2018 dne
1. 10. 2018 z důvodu bezdůvodného obohacení
ukládá Radě obce předkládat zastupitelstvu obce k rozhodování návrhy o peněžních
plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za
výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce
schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům dle přílohy s účinností od 1. 4. 2019
schvaluje směnu pozemků parc. č. 718/3, 742/2, 743 a 1186 za část pozemku parc.
č. 718/1 (dle GP parc. č. 718/4) ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou vše v k. ú. Jeseník nad Odrou. Směna se uskuteční bez dalšího finančního vyrovnání
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 21/1 o výměře 43 m2 za část pozemků parc.
č. 17/1, 18/1 a 21/2 o výměře 412 m2 ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou vše
v k. ú. Jeseník nad Odrou. Doplatek ve výši 70 Kč/m2 z důvodu, že dané území se
nachází v záplavovém území, v bezprostřední blízkosti vodního toku Luha a nelze jej
stavebně využít
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 368/1, 369/1, 380/3 v k. ú. Polouvsí a parc.
č. 338/5, 338/6 v k. ú. Blahutovice za 23 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
schvaluje demolici objektu čp. 13 v Jeseníku nad Odrou a výstavbu nového objektu
na místě samém
Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ
742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře
pana Mgr. Tomáše Machýčka. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře,
je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních)
konaných v době od udělení této delegace do 31. 10. 2022. Zmocněnec je oprávněn
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udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Liboru Macháčovi
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 18. 12. 2018
doporučuje jednat o směně pozemků dotčených výstavbou protipovodňových opatření v intravilánu obce Jeseník nad Odrou ve stejné lokalitě a ve stejné hodnotě

Usnesení Ze 4. scH Ze RadY obce Jeseník nad odRoU
konanÉ dne 12. 3. 2019 V kanceLÁ I sTaRosTY
od 16.00 Hod.
schvaluje Program 4. schůze RO. 2/4R/2019
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 145200009 ze dne 1. 9. 2011 s NETTLE.CZ s.r.o., Trojanovice 756,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
schvaluje inanční dar ve výši 2 000,– Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
schvaluje finanční dar ve výši 5 000,– Kč DĚCKO, o.p.s., Komenského 64, 741 01
Nový Jičín
schvaluje inanční dar ve výši 5 000,– Kč Centru pro rodinu a sociální péči z.s., Kostelní
náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
schvaluje Ceník poplatků a služeb platný od 1.4.2019
ukládá starostovi obce předložit inančnímu výboru a zastupitelstvu obce Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova
947/16, 155 00 Praha 5
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2007 s ForTest s.r.o., Oderská 401, 742 13
Studénka
schvaluje Smlouvu o nájmu kopírovacího stroje č. 080 s EMPECO Ofice, s.r.o., Plechanovova 23/694, 711 00 Ostrava-Hrušov
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-8001542 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky, dešťové kanalizace a elektro přípojky ke služebným pozemkům parc. č. 65, 412 a 417/1 v k. ú. Hůrka pro panující
pozemek parc. č. 411/7 jehož součástí je stavba č. p. 109 v k. ú. Hůrka za 1 000 Kč +
zákonná sazba DPH
schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky, dešťové kanalizace a elektro přípojky ke služebnému pozemku parc. č. 417/1 v k. ú. Hůrka pro oprávněnou stavbu
č. p. 111 umístěnou na pozemku parc. č. 486/3 v k. ú. Hůrka za 1 000 Kč + zákonná
sazba DPH
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bere na vědomí Zápis z veřejné schůze v Polouvsí ze dne 11.2.2019
schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 020/98 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2018 Základní školy a Mateřské školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
schvaluje hospodářský výsledek za rok 2018 se ziskem ve výši 36 561,03 Kč, z toho
z hlavní činnosti 27 100,33 Kč a z doplňkové činnosti 9 460,70 Kč Základní školy
a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
souhlasí s rozdělením zisku ve výši 29 000,– Kč do fondu odměn a 7 561,03 Kč do
rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 853, 981/3 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 853 a 1180/11, 981/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo s Jaroslavem Hubičkou, Gogolova 200/13,
779 00 Olomouc na poskytování služeb v oblasti BOZP
schvaluje Smlouvu o krátkodobém nájmu části pozemku p.č. 116/1 a 116/12 v k. ú.
Jeseník nad Odrou na umístění pouťových atrakcí v rámci Slavnosti obce s p. Františkem Rumlem, 742 53 Kunín 462
bere na vědomí informaci o výsledku komise pro otevírání a hodnocení nabídek investiční akce Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník
nad Odrou s firmou SATES MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 757 01
Valašské Meziříčí
bere na vědomí informaci o výsledku komise pro otevírání a hodnocení nabídek investiční akce Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník
nad Odrou
schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Rozšíření komunikace, parkoviště,
chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou s firmou SATES MORAVA spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
ruší výběrové řízení akce Sportovní areál Polouvsí
schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování
projektové dokumentace Obnova společenského domu s restaurací v Jeseníku nad
Odrou v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

popLaTek Za koMUnÁLní odpad a popLaTek Ze ps
Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů byl splatný 1. 4. 2019.
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MŠ
MŠ Jeseník nad odRoU
VýlEt dO SVětA tEChNiky
Abychom si zkrátili to dlouhé zimní období, vydali jsme se v únoru na výlet do Ostravy Vítkovic, kde jsme navštívili expozici Světa techniky – Dětský svět. Už jen samotná cesta autobusem
byla pro děti velkým zážitkem. V Dětském světě si děti vyzkoušely vlastnosti vody, prošly se
„Pohádkovým lesem“, kde plnily úkoly, které je dovedly až k pokladu. Měly možnost navštívit
hrací koutky (kuchyňka, dílna, obchod, ordinace u doktora, dílna, statek, autoservis, TV a nahrávací studio). Děti si mohly zadovádět také v bludišti, zaskákat na trampolíně nebo zajezdit
na odrážedlech. Velmi oblíbeným hracím místem bylo staveniště s velkým jeřábem, kde si děti
oblékly vestu a helmu a díky jeřábu mohly přenášet stavební kostky z místa na místo. Areál
mohly děti samy prozkoumat. Nadšení z objevování bylo obrovské. Všichni jsme si výlet užili
opravdu naplno.
Jak se děti v Dětském světě bavily? Na to se
můžete podívat ve fotogalerii na našich
webových stránkách: www.zsamsjeseniknadodrou.cz
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MŠ poLoUVsí
ZPRÁViČky Z POlOUVESkÉ ŠkOliČky
Zima nám ve školce rychle utekla. Na začátku února se nám školka přeměnila na
cirkusovou manéž. Děti se staly artisty, žongléry, krotiteli, ale i divokými lvy a roztomilými opičkami. Povídali jsme si o životě v cirkusu a alespoň v televizi jsme shlédli
krátké cirkusové představení.
Při čtení se dětem velice zalíbila pohádka „O kohoutkovi a slepičce“. Děti se naučily
pohádku vyprávět podle obrázků, hrály ji jako divadélko. Nakonec jsme společně
vyrobili koláž k této pohádce, která se dětem velice povedla.
Protože v zimě je všude spousta bacilů a děti bývají často nemocné, dalším tématem
bylo lidské tělo a péče o zdraví.
V březnu jsme jeli do loutkového divadla v Odrách, kde se děti poučily a pobavily při
pohádce „Jak pejsek a kočička uklidili les“. Také jsme zhlédli divadelní představení
v Jeseníku nad Odrou. Tentokrát v podání herců, kteří dětem zahráli tři nejznámější
pohádky z knížky Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce – jak myli podlahu,
jak pekli dort a jak našli panenku. Dětem se obě představení
moc líbila.
Tématem měsíce března byla
doprava. Povídali jsme si o dopravních prostředcích, dopravních značkách a pravidlech,
která musíme dodržovat na silnici a chodníku. Děti ví, že jako
cyklisté musí mít přilbu, ale
i správně vybavené kolo.
A pak přišlo jaro – rozkvetly kočičky, sněženky, petrklíče, přiletěl čáp... Na vycházkách jsme
pozorovali kvetoucí stromy,
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poslouchali zpěv ptáků. Zasadili jsme semínka hrášku a jarního osení. Nezapomněli
jsme vynést Mařenu, aby se už zima navrátila.
Předškoláci se byli podívat v Základní škole Starý Jičín. Vyzkoušeli si sedět v lavicích
a paní učitelka je také zapojila do vyučování. Společně s žáky první třídy v matematice
počítali a v prvouce přiřazovali zvířecí rodiny. Prohlédli jsme si i družinu, kde měly děti
možnost si chvíli hrát. Předškolní děti také začaly jezdit na výuku plavání v Novém Jičíně.
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kUltURNÍ A SPOlEČENSkÉ děNÍ
Jeseník nad odRoU
kONČiNOVÁ ZÁBAVA V JESENÍkU NAd OdROU
Poděkování žáčkům a paní ředitelce základní školy v Jeseníku nad Odrou
V pátek 1. března 2019 se konala v sále
Kulturního domu Končinová zábava. K tanci a poslechu zahrál Petr Janča z Kopřivnice
a s tanečním vystoupením se předvedli žáčci
a žákyně naší základní školy. Milé vystoupení
s dětmi připravila paní ředitelka Mgr. Miroslava Coufalíková. Tímto bychom jí, žáčkům
i rodičům chtěli poděkovat .
Výdělek z této akce, kterou připravujeme ve
spolupráci s místními seniory, letos použijeme na úhradu části nákladů na výlet do Lednice, Staroviček a Čejkovic. Ten je naplánován na
středu 29. 5. 2019.

Martina Šlosarová

FRANCiE Od A dO Z S EVOU kRiZ liFkOVOU
A MilANEM dVOŘÁkEM
Po roční pauze do Jeseníku nad Odrou opět zavítala paní Eva Kriz. Pořadem s názvem Francie od A do Z potěšila své příznivce a příznivce šansonů a Francie. Ke kaženému písmenu
abecedy měla připravená různá témata, týkající se Fracie o kterých mile, vtipně, humorně
i vážně hovořila a zpívala. Zazněly písně oblíbené Edith Piaf a dalších slavných francouzských
zpěvaček a zpěváků. Na klavír ji doprovázel její manžel, vynikající klavírista a skladatel, Milan
Dvořák.
Eva Kriz – Lifková
Vykročila na svoji sólovou dráhu nejprve v Praze jako interpretka
černošských spirituálů a gospelů ve skupinách Erastus a Spirituál kvintet. Láska k duchovní hudbě a mnohaleté studium zpěvu
v Paříži jí umožnily sólově účinkovat ve Francii nejen v řadě oratorií a kantát, ale i v mnoha samostatných koncertech, věnovaných
převážně renesanční a barokní hudbě. Život ve Francii jí umožnil
postupně vstřebávat francouzskou hudební kulturu, zejména klasický šanson.
Od svého návratu do Prahy v roce 1989 působila jako členka
Pražských madrigalistů, sólistka Bach collegia a jiných hudebních souborů. Díky svému všestrannému hudebnímu talentu
vystupuje úspěšně jako sólistka a autorka komponovaných
hudebních pořadů věnovaných převážně francouzským šansonům.
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Milan Dvořák
Patří právem mezi naše významné hudebníky širokého zaměření. Jako profesionální pianista hrál v mnoha orchestrech (např.
Ferdinanda Havlíka), byl uměleckým vedoucím doprovodné
skupiny Hany Hegerové, dlouhodobě spolupracuje s Evou Pilarovou, Evou Svobodovou, Jitkou Zelenkovou aj. Nahrál několik set snímků pro ČT, Čes. rozhlas, Supraphon a Panton. Je
profesorem kompozice na Ježkově konzervatoři v Praze a členem Swing kvartetu Praha. Jako hudební skladatel se uplatňuje
v mnoha hudebních oborech: šansony a písně, jazzové klavírní
etudy, muzikály a ilmová hudba.
Po 20 letech umělecké spolupráce a z toho vyplývající vzájemné
úcty a lidské náklonnosti uzavřeli tito dva hudebníci v r. 2017
sňatek.
Děkujeme paní Marušce Heraltové za pozvání umělců, dík za pomoc při přípravě občerstvení
pro hosty patří i jejím kamarádkám, dále děkujeme paní Jitce Tihelkové za přípravu scény
a všem ostatním, kteří se na organizaci akce podíleli.

Martina Šlosarová

poZVÁnkY do JeseníkU nad odRoU
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JESENiCkÉ PRiMÁtORky
Letošní Jesenické primátorky se uskuteční, v neděli 23. června 2019, od 15:00 do 18:00. Jako
již tradičně na Jesenickém náhonu u Adamců.

pro inspiraci....

H Rka
Xii. SPORtOVNÍ ZÁBAVA – CViČENky hŮRkA
V sobotu 16. února jsme se v sále KD v Hůrce už po dvanácté sešli na Sportovní zábavě pořádané místními cvičenkami a hasiči. Akce se letos nesla v duchu
stoleté První republiky a stověžaté staré Prahy. Podtitulem byla Ta naše písnička česká. O hudbu
a zpěv se postarali sousedé Milan a Leona Kičinkovi. Hrát a zpívat se začalo v osm hodin večer
až do brzkých ranních hodin. Akci uvedli za cvičenky Dáša Boková a za hasiče Láďa Segeťa.
Po úvodu a kratké volné zábavě se sál změnil k nepoznání – posunuli jsme se o sto roků
zpátky, kde se nástupem cvičenek ve stylových šatech, dobovém líčení, s fascinátory, knírky,
kloubouky, čepicemi a šátky vytvořila atmosféra stařičkých časů v srdci Evropy. Série pražských písniček doprovázela zábavné, a trochu i kabaretní vystoupení. V průběhu večera se
všichni mohli občerstvit v baru, nebo v hospodě, kde se podával také výborný dančí guláš.
Maso na něj k nám doběhlo až z Jižních Čech. Letos byla rekordně bohatá tombola. Od
štědrých sponzorů bylo k mání 137 cen. Cvičenky děkují hostům za účast, sponzorům a obci
Jeseník nad Odrou za podporu.

14
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MASOPUSt A VOděNÍ MEdVědA V hŮRCE
Restaurace u školy v Hůrce uspořádala v sobotu 2. března masopustní průvod masek obcí.
Dvacetičlenná motorizovaná skupina rozličných masek navštěvovala domácnosti v obci od
desáté hodiny. Při každém zastavení se zpívalo a tančilo s medvědem i po štamprli se dávalo.
Letos byli medvědi tři. Jeden lední a dva hnědí/domácí.

MASOPUSt A POChOVÁVÁNÍ BASy V hŮRCE
Restaurace u školy v Hůrce uspořádala v sobotu 2. března večerní zábavu s pochováváním
basy. Stařička Basička už je v Pánu. Pochovali jsme jí jednoho sobotního večera léta páně
2019. Na posledním rozloučení byli horčané, starojičané, i z Blahutovic lidi došli. Naše dobrá
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Basa to měla hezké. Bylo to s muzikou pana Milana Býčka doprovázený Leonou Kičinkovou.
Pilo se a zpívalo už před okázalým obřadem, při něm i potom. Kolektiv Restaurace u školy
v Hůrce, muzeum u Polzerů na Starém Jičíně za dozoru p. Jiřiny Bokové, děkují všem návštěvníkům a přispěvatelům do tomboly.

PŘEdVElikONOČNÍ dÍlNiČkA V hŮRCE
V sobotu 3. postního týdne dne 30. března se v sále KD v Hůrce uskutečnila Předvelikonoční
dílnička. Návštěvníci si mohli prohlédnout různé styly zdobení velikonočních vajíček. Sami si
pak mohli zkusit ozdobit vlastní velikonoční vajíčko a perníček. Dílničku pořádala paní Jiřina
Boková z Hůrky.

16
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poZVÁnka do H RkY
tÁBORÁk S PÁlENÍM ČAROděJNiC
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádají v sobotu 27. dubna 2019 v areálu
bývalé školy v Hůrce táborák s pálením čarodějnic. Akce bude zahájena v 17.00 hodin zapálením ohně. Občerstvení a špekáčky k opečení budou zajištěny.
Hůrka, areál školy

OSlAVA SV. FlORiANA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka zve všechny 5. května 2019 na tradiční oslavu sv. Floriana
patrona hasičů v kostele sv. Václava na Starém Jičíně. Po slavnostní mši za doprovodu starojické dechovky se průvod hasičů s prapory vydá na pochod přes městečko k hasičárně ve
Vlčnově.
Starý Jičín, kostel sv. Václava, hasičárna Vlčnov

MÁJOVÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍROdy
Myslivecké sdružení Hůrka si Vás srdečně dovoluje pozvat v sobotu 18. května 2019 od 13.00
hodin na Májové poznávání přírody nejen pro děti. K rozpoznávání budou připraveny různé
druhy bylin, stromů, stop zvířat, vycpanin zvěře, střelba z luku a vzduchovky. Večer se budou
opékat špekáčky na ohni.
Hůrka, bažantnice

Jesenický zpravodaj 2 / 2019
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O PUtOVNÍ POhÁR StAROSty Sdh
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v neděli 19. května 2019 od 13.00 hodin hasičskou
soutěž žáků v požárním útoku a v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami.
Hůrka, areál koupaliště

MySliVECkÉ OdPOlEdNE
Myslivecké sdružení Hůrka si Vás srdečně dovoluje pozvat na tradiční myslivecké odpoledne,
které se bude konat v sobotu 22. června 2019 od 14.00 hodin v areálu bývalé školy. Můžete
se těšit na zvěřinové speciality, bohatý kulturní program, soutěže pro děti a tombolu. K poslechu a dobré náladě bude hrát živá hudba.
Hůrka, KD, areál bývalé školy

NOČNÍ hASiČSkÁ SOUtěŽ – MUŽi, ŽENy
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 13. července 2019 od 21.00 hodin noční
hasičskou soutěž mužů a žen v požárním útoku.
Jeseník nad Odrou, areál TJ Slavoj

poLoUVsí
dětSký MAŠkARÁk
A to byla vydařená akce... Děti doprovodili rodiče v sobotu 16.února 2019 na třetí
hodinu do KD v Polouvsí, kde je krásným programem provedla Kája Lušovská se
svým týmem. Mohly si zaskotačit, zasoutěžit i zatrsat, v báru si nacpaly bříška párky
v rohlíku, goframi i ovocem v čokoládě, malinovka tekla proudem a vše jsme zakončili kolem štěstí
– to bylo chvíli dost dramatické, ale nakonec s výhrou odešli všichni... Za celý osadní výbor děkuji
všem, kdo jste přišli, dětí bylo moc, a to nás baví... Díky i manželům Pantůčkovým za medové
sponzorství. Příště se těšíme zase :-)

MAŠkARNÍ PRO dOSPělÉ 16. BŘEZNA 2019
Skvělý večer, vlastně noc, kterou si všichni zúčastnění užili v maskách tak roztodivných, že
se to nedá ani vypsat... Od černošských tanečníků, přes hipíky, gangstery s doprovodem,
jeskynní ženy i jeptišky, princezny, purkrabí, faráře až po mimina, i valach tam byl :-) Svižně
hrála kapela Vakuum a lidi tančili jak o život. Díky všem, kdo jste přispěli do bohaté tomboly,
každý si něco „hodnotného“ odnesl. Tak zase za rok v Polouvsí na maškaráku...

18
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OSAdNÍ VýBOR V POlOUVSÍ
uspořádal VEŘEJNOU SCHŮZI 11. ÚNORA 2019 – zápis ve vývěsce u obchodu,
zasedl na 4. schůzi dne 8.března 2019, a na 5. schůzi dne 28. března 2019.
OV pilně pracuje a připravuje pro Vás tyto akce:
13.dubna 2019 – JARNÍ BRIGÁDA
27. dubna 2019 – ženy se pěkně vyšňořte za ČARODĚJNICE a přijďte všichni postavit MÁJKU
12. května 2019 – ve spolupráci s OV pořádá MŠ Polouvsí DEN MATEK
1. června 2019 – se těšíme na DĚTSKÝ DEN a KÁCENÍ MÁJKY
3.,4.,5.,6.,7.června 2019 – budou POHÁDKY POD DUBEM, letos 10. ročník!
16. června 2019 – tradiční DEN OTCŮ v Polouvsí, letos ve spolupráci s Pétanque klubem,
připravujeme i soutěž ve vaření KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE, kdo máte zájem soutěže se zúčastnit, informujte se na tel.: 723 039 038
10. srpna 2019 – DEN POLOUVSÍ

dětSký SBOR
Stateční zpěváčci pilují své tajné vystoupení jako o život, foukáme jim do zad a čekáme, kde
se objeví...

PPJS – POlOUVESký PŘÍlEŽitOStNý JEdNORÁZOVý SBOR
Chlapi chytli šestý dech, něco tvoří, ale nikdo nechce nic prozradit...Zkoušky probíhají obvykle v pátek od 20.00, pokud se chcete připojit, poptejte se u Rusků.

PÉtANQUE klUB POlOUVSÍ
Začaly opět pétanquové neděle, krásné sousedské nedělní sportování vždy v neděli od 16 hodin!
Přijďte si zahrát a sblížit se se sousedy...

dESkOVÉ hRy
V neděli 10. a 24. března 2019 proběhly v sále KD Polouvsí DESKOVÉ HRY s hojnou účastí
místních i přespolních hráčů. Další sezóna začíná na podzim, termíny upřesníme.

VZkAZ dO NAdChÁZEJÍCÍCh dNÍ
Kam nemůže lékař, vpusťme slunce :-), nebo naopak? Přejeme všem krásné jaro.

DRN
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bLaHUToVIce
9. ROČNÍk BlAhUtOViCkÉhO PlESU
Osadní výbor pořádal 9. února 2019 – 9. ročník blahutovického plesu
v kulturním domě.
Lísky na ples byly doslova rozebrány v předprodeji a nic nebránilo zábavě v našem kulturním domě.
K tanci i poslechu zahrála oblíbená skupina Vakuum, večer
zpestřila svým vystoupením
břišní tanečnice s motýlím
tancem. Osadní výbor připravil zvěřinový gulášek, tradiční
dvojhubky i domácí sýrové tyčinky.
S pomocí sponzorů se nám
podařila uspořádat bohatá
tombola. Na tomto místě bych
chtěla ještě jednou poděkovat sponzorům, kteří nám věcnými i finančními dary pomohli
tombolu uskutečnit. Výtěžek z tomboly i plesu bude použit převážně na dětské akce
konané v letošním roce.

23

Jesenický zpravodaj 2 / 2019

Letošní devítky v termínu i pořadí plesu nám přinesly štěstí, ples proběhl hladce a bez
komplikací.
Děkuji všem, kteří pomohli akci uskutečnit a především členům osadního výboru – manželům Jílkovým, Lucii Burdíkové a Rudolfu Malcherovi, Pavle Křelkové za přípravu, realizaci i úklid na tak velké akci.
Iveta Jančálková

3. MAŠkARNÍ PlES PRO děti
Osadní výbor Blahutovice po únorovém blahutovickém plesu pro dospělé, pořádal 16. března
2019 i ples pro děti a to 3. maškarní ples. Velice
nás potěšila obrovská návštěvnost, sál doslova
praskal ve švech. Na ples dorazilo mnoho krásných masek, které doprovázely maminky, tatínkové, babičky i dědečkové, ale přišli i ostatní občané a přátelé Blahutovic. Celým odpolednem
nás provázela Kája Lušovská s pomocníky, viděli
jsme maškarní rej, děti si zasoutěžily a zazpívaly.
Byly
vyhodnoceny
nejlepší masky, a protože všechny masky byly nádherné, dostaly
i všechny sladkou odměnu.
Nakonec byla připravena dětská tombola, která se těší velké oblibě nejenom u dětí.
Všechny masky měly zdarma džus a domácí palačinku, kterou připravil šefkuchař Milan Jílek a šéfkuchařka Lucie Burdíková.
Pro všechny ostatní připravil osadní výbor občerstvení, výborné
dvouhubky a domácí minizákusky.
Akce se velmi podařila a v závěru akce nám ještě zbylé děti i dospělí pomohli s bleskovým úklidem sálu.
Děkujeme všem a těšíme se na další ročník.
Iveta Jančálková
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HRab TIce
ROdAČkA Z JESENÍkU NAd OdROU OSlAVilA 100 lEt
S Elli Kettner jsem se poprvé setkal před několika lety na
setkání hrabětických a jesenických rodáků v Německém
Eppingenu (Bádensko).
Optimistická žena, plná elánu. Sálá z ní životní moudrost a moc mi připomínala kouzelnou babičku z pohádky. Nádherně mluvila o Jeseníku nad Odrou. Několik let
sloužila ona i její rodina na zámku v Jeseníku nad Odrou.
Vyprávěla příběhy z dětství a měla plno zážitku z Hrabětického lesa – Obstwaldu.
Byli jsme proto rádi, že v roce 2016 u příležitosti 70. let
vyhnání spolu s dalšími rodáky, navštívila Jeseník a Hrabětice. Setkání na zámku s majitelem zámku, panem Adolfem Nytrou a jeho paní, bylo velice dojemné. Elli doprová- Elli se starostou obce Tomášem Machýčkem,
zela její neteř. Elli rovněž vyslovila přání Jeseník nad Odrou
v Hraběticích
a Hrabětice ještě navštívit.
K přání k významnému životnímu jubileu Elli Kettner se připojují i Hrabětičtí.
Jurčák Miroslav, Hrabětice

návštěva Jesenického zámku

setkání s majitelem zámku, Adolfem Nytrou
a „osobním strážcem“ Pavlem Adámkem

poZVÁnka do HRab TIc
BESEdA S VÁlEČNýMi VEtERÁNy
Osadní výbor v Hraběticích, pořádá besedu s válečnými veterány 2. světové války, v čele s Ing. plk. Janem Novákem.
Jan Novák – bývalý dálkový plavec, trojnásobný přemožitel kanálu La
Manche, jeden z mála lidí na světě přeplaval nejhlubší a nejchladnější
jezero naší planety, sibiřský Bajkal. Několikanásobný mistr sportu, vlastenec a úžasný člověk.
Beseda se uskuteční 1. května 2019 od 16.00 hodin v Hraběticích ve srubu.
Občerstvení, včetně Hrabětických specialit zajištěno.

Hrabětičtí se těší na Vaši účast.
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SPORt
pÉTanQUe kLUb poLoUVsí
Na sklonku zimní sezony jsme stihli ještě čtyři
soft turnaje.
V sobotu 9. února jsme
vyrazili do tělocvičny ve
Všechovicích, kde pořádali klání valšovičtí
kolegové. Sešlo se šestnáct týmů jak z pořádajících Valšovic, tak i z Albrechtic a ze Staříče. My jsme měli tentokrát hned pět dvojic
(vč. všech juniorů a přibrali jsme i dva neklubové příznivce). No a to by v tom byl čert,
abychom neuhráli slušný výsledek. Z první
části postoupili do KO8 Radim s Marcelou
a Luboš s hostujícím Arnoštem. Juniorům se jaksi nezadařilo a ostatní na tom byli podobně,
takže dohrávali druhou osmičku. Po tradičně bezchybném obědě jsme si dali dvacet a pustili
se do druhé části. Luboš s Arnoštem první zápas vyhráli, ve druhém však již tolik štěstí neměli
a tak se utkali se staříčskými hráči o třetí místo. Tady již nezaváhali a bronz ukořistili. Radim
s Marcelou nabídnutou šanci nepustili a porazili postupně všechny soupeře. Celým turnajem
tak prošli bez jediné porážky a přidali do polouveské sbírky i zlato.
POLOUVESKÝ POLOTURNAJ
O čtrnáct dnů později jsme i my v Polouvsí uspořádali indoorový turnaj. Jak již název napovídá, turnaj je to menšího kalibru, zato velmi pospolitý. Pozvali jsme také hráče a týmy
z neklubového prostředí. A tak se sešli na jednom place kluboví hráči ze Staříče a Polouvsí
s příležitostnými týmy z Heřmanic, Jeseníku a Jičiny. Šest trojic sehrálo pět kol, kde nakonec
hned tři triplety měly po čtyřech bodech a o vítězi rozhodovala minitabulka a skóre. Nejlépe
z toho vyšli staříčtí, druhé místo zůstalo doma a bronzovou trofej si odvezli do Heřmanic.
Turnaj proběhl v pohodové přátelské atmosféře, o občerstvení se postarali členové klubu
a výtečný oběd připravily naše šikovné ženy. Na závěr obdržely první tři týmy trofeje a polomedaile. Všichni si pak odnesli nějakou tu odměnu.
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Turnaj byl uspořádán také díky našim sponzorům a podporovatelům, kterým tímto děkujeme: OBEC JESENÍK NAD ODROU, FORTE STEEL, VOP CZ, ASOMPO, HROŠÍ STAVBY, KAMENICTVÍ ANTONÍM LANGER, Ruskovi, Marcela Gráiková.
Uplynuly další dvě soboty a před námi jsou hned
dvě výzvy. Obhajoba putovního Poháru starosty
v Heřmanicích a klasický klubový sofťák, tentokrát ve Staříči. Do Staříče se vydaly dvě klubové
a dvě smíšené dvojice. Tentokrát se našim hráčům moc nedařilo a osmé místo juniora Lukina
s Josém byl, bohužel, náš nejlepší výsledek. Dále
jsme brali místo desáté, jedenácté a čtrnácté.
V Heřmanicích se ve stejný den hrály trojice a my
jsme i přes nasazení ve Staříči dokázali sestavit další dva týmy. V komorní atmosféře celkem pěti soupeřů si nejlépe vedl rodinný tým Gráiků (premiérově si zahrál turnaj Jirka ml.). Tito borci nezaváhali
ani na chvíli a tak nezakusili ani jedinou porážku.
Jednu prohru pak zaznamenali (od svých již zmíněných klubových kolegů) Katka a David Patalovi, které doplnila juniorka Sára. A i na třetím místě jsme měli v Heřmanickém týmu našeho
klubového hráče – Láďu Vašíčka. Takže pohár byl obhájen, další dvě místa rovněž «naše». Tak
tady to dopadlo o poznání lépe než ve Staříči.
No a to je konec zimní sezony soft pétanque
a nyní již naplno začínáme se železem. V sobotu 3. března jsme vyrazili do Litovle na turnaj s názvem ČERLINKA CUP. Naše výprava
čítala celkem osm klubových hráčů plus dva
naši příznivci. A protože se hrály trojice, je
zřejmé, že se naši hráči spojili s dalšími borci
odjinud. Láďa vsadil na kolegy z Kulového
blesku Olomouc a z Orla Řečkovice. Tento
tým se také se čtyřmi výhrami v základním
kole bez problému dostal do inálové KO8.
Zde ještě dále postoupili až do čtyřky. Pak už
klukům trochu došel dech a zůstali na určitě
velice pěkném, ale nepopulárním, čtvrtém místě. Další „naše“ triplety si ze základní části odnesly jednu až tři výhry a celkově se tak umístili někde uprostřed výsledkové listiny. Výjimkou
byl tým nejmladšího juniora, který si přijel pro své první body. V základním kole uspokojivá
jedna výhra, v dohrávkách pak bohužel hned zkraje porážka. A protože už se šeřilo a napoprvé toho bylo dost, tak na zbytek dohrávek již tento tým nenastoupil a spokojil s poslední 36.
místem – zkusili to, zadarmo soupeři nedostali nic a snad i nějaký bodík bude.
ČERLINKA CUP LITOVEL – 36. týmů (tučně členové PK Polouvsí):
4. Vladimír Vašíček, Martin Skopal (Kulový blesk Olomouc), Vladimír Matuška (Orel Řečkovice)
15. Radomír Vrzal, Josef Koudelka, Jarda Knápek
18. Sára Valošková, Josef Ondryhal, Pavel Holoubek (SKP Řepy)
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25. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice), Pavel Mareček
36. Hugo Valošek, Radim Valošek, Tereza Valošková
Kromě turnajů jsme také zahájili jarní část Polouveské ligy, ve které letos zápolí deset hráčů.
Na prvního máje pořádáme turnaj u nás v Polouvsí Pod Platany. Přijďte se podívat a podpořit naše
hráče – naši junioři budou obhajovat loňské vítězství. Občerstvení bude po celý den zajištěno.
16. června pak plánujeme turnaj presidentů okolních klubů. Více na našem webu či facebooku.
Koulím zdar.
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

PŘÍSPěVky OBČANŮ
pod koVÁní
Touto cestou bych chtěla vyjádřit velký dík všem, kteří měli opět otevřená svá srdce a pomohli
mi uskutečnit malinkou velikonoční sbírku, na nákup hraček na dětské oddělení a oddělení ORL
do Novojičínské nemocnice.
Tentokrát jsme se s paní učitelkou Přikrylovou, která se o tvůrčí činnost dětí na pokojích stará,
soustředily na nákup hraček převážně pro holčičky a věříme, že budou mít z česací panenky,
panenky doktorky i různého nádobíčka do kuchyňky radost. Ani kluci nepřišli zkrátka a budou
si moci zahrát stolní fotbálek.
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A protože se blíží Velikonoce, svátky jara, ani
v nemocnici nejsou děti ochuzeny o aktivity s těmito svátky spojeny a abychom jim tento čas ještě více oživili, napekly jsme jim společně s dětmi
velikonoční perníčky, na kterých si budou moci
pochutnat.
Věřím, že ačkoli je čas strávený v nemocnici, jakkoli dlouhý a často pro děti i rodiče velmi těžký,
bude tato malá pomoc alespoň trošku zpříjemněním těchto dnů.
Děkuji tedy ještě jednou všem a oslovuji i Vás, kteří byste třeba chtěli pomoci hračkou, nebo jakoukoli částkou na její nákup, budeme velice rádi a vděční za jakoukoli pomoc.
Přejeme všem krásné Velikonoce.
Petra Vaculíková a Helena Přikrylová

RŮZNÉ
a sTÁLe se sTÁ í.....
Snad nejeden obyvatel Jeseníku nad Odrou,
ale i jeho okolí, vzpomene na staré časy, kdy
se tady u nás, v areálu Jesenické kyselky a pálenice, stáčela minerálka do vratných lahví,
skládala do dřevěných beden a rozvážela se
zákazníkovi v různých příchutích, tenkrát pod
vlastnictvím Národního podniku Nealko Olomouc. A že k tomu bylo potřeba něco rukou.
Na ranní směnu, která obvykle začínala v době,
kdy mnozí spali sotva pár hodin, přicházelo zpravidla dvanáct lidí. Tři se posadili za „rotaplán“,
tam se sklenice nosily, vkládaly, myly a umyté
posílaly do „šťavničky“.
Zákazník měl na výběr z příchutí citron, cola, po- Zaměstanci N.p. Nealko Olomouc
meranč, malina vše v perlivé podobě. To probíhalo v „plničce“ a výsledkem byla kvalitní minerálka ve sklenicích o obsahu 0,7 či 0,3 l, již jen uzavřít
ve „špuntovačce“ a šup do beden. Těchto dvanáct lidí zvládlo vyrobit za směnu dva a půl tisíce
beden, naplněných limonádami. Tehdejší kyselka měla ve vlastnictví čtyři auta na rozvoz a ty
byly v letních měsících vždy plně vytíženy. Byla
to jistě velice těžká práce, ale kdo ještě může
zavzpomínat, určitě se mu vmísí do paměti nejeden úsměvný zážitek či příhoda.
Dnes, díky píli a odhodlání paní Ludmily Kocourkové a její rodiny, se kyselka opět stáčí,
i když technologie výroby již značně pokročila,
stále se vyrábí kvalitní minerálka, zdraví prospěšná a osvěžující s bohatou historií. Přijďte ji
Ludmila Kocourková s kolektivem
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ochutnat i Vy a třeba si i poslechnout příběh o poslední císařovně rakouské a královně české Zitě
Bourbonsko – Parmské, která navždy propůjčila své jméno jednomu z mnoha pramenů, který
si jistě oblíbíte i Vy. Ačkoli její půvabnou hlavu zdobila královská koruna pouhé dva roky a císařovna v brzské době zažila pád monarchie, je na místě jistá potěcha nad tím, že se obnovilo
a uchovalo něco, co ponese její jméno, a věřme, že ještě mnoho a mnoho let.....

UpoZoRn ní pRo senIoRY
„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme jen do první poloviny března zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů
spáchaných na seniorech. Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva
případy prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 začali prověřovat tři oznámení seniorů, které měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 jejich
„vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci volající představili. Způsob spáchání činu byl obdobný.
Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou
seniorky oslovily volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při telefonátu užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé inanční částky
v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek.
Oslovené seniorky a senior zareagovali správně, požadavky volajících nerelektovali
a následně byla učiněna oznámení policistům.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné bohužel
desítky tisíc zcela neznámému člověku předal.
O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně informovali. Vzhledem ke
znovu zaznamenaným pokusům a četnosti případů je na místě opakování základních doporučení seniorům pro tyto kritické situace. Také díky osvětě většina seniorů inance neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní nehody, má
různé problémy – potřebuje inance na právníka…), požadavek neakceptujte a zásadně peníze
nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny
a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže
dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku
nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv
záminkou). Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli, nerelektovat
jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na inance, byť se volající představí jako příbuzný
(vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte,
že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají
jiného člověka. Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby.
K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na seniorech.
Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze vydali
senioři „jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by senioři
vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun.
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Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují v preventivních a informačních aktivitách. Realizujeme různé
besedy pro seniory, stejně jako v loňském roce je před námi tradiční týden čtení seniorům, který
začne 11. dubna 2019.
V průběhu besed využíváme publikaci moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze soudních síní, která obsahuje příběhy nejčastějších trestných činů páchaných na seniorech. Závěr
příběhu vždy náleží radám seniorům. Publikace je dostupná ve všech moravskoslezských knihovnách. Kniha samozřejmě obsahuje také povídku O vnucích.
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu
v domě s pečovatelskou službou, kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný,
kterého měla a který za ní občas přišel i do jejího nového domova…..
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař

UpoZoRn ní pRo Ú asTníkY sILnI níHo pRoVoZU
Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů
…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní a osobním
motorovým vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit na přechod pro
chodce v době, kdy již uvedené vozidlo projíždělo přes přechod pro chodce. Následně měla
narazit do boční části vozidla, upadnout na komunikaci a způsobit si středně těžké zranění.
V době přecházení přes přechod měla v ruce držet mobilní telefon a střídavě se dívat směrem
před sebe a na mobilní telefon, se kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla…
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet lidí.
Zároveň jsou častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při
jízdě na kole. Poslední ohroženou skupinou jsou chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako takoví jsou
povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na
místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval
život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí.
Tato činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se
může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi
sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.

32

Jesenický zpravodaj 2 / 2019

Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak
sebe, tak i ostatní účastníky silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu
nad bezpečností silničního provozu je chování chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze
strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř
200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším
přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více než za
stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů bylo
nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 případech.
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být viděn.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

poMoZTe nÁM ZLepŠIT ocHRanU sTRoM V pood í!
Letošním rokem odstartoval pětiletý projekt Life Osmoderma, který má za úkol přispět na území
CHKO Poodří a v jeho okolí k ochraně starých stromů, tzv. veteránů, na které je vázána řada zvláště
chráněných druhů. Projekt společně realizují Arnika, ČSOP Studénka a Ostravská univerzita, a to ve
spolupráci se Správou CHKO Poodří, obcemi, zemědělci a místními spolky a obyvateli. Cílem projektu
je jednak zlepšení zdravotního stavu těchto stromů pomocí jejich šetrných ořezů (ořezy vrb, odstranění jmelí z lip, zmlazení porostů atp.), ale také výsadba několika tisíců nových stromů podél cest,
vodních toků a hrází. V rámci výsadeb se bude jednat o duby či topoly odolné vůči jmelí a podél vodních toků budou vysázeny vrby jako zdroj dřeva a proutí. Plánuje se také výsadba ovocných stromů,
obzvláště pak starých krajových odrůd jabloní, švestek či hrušní. Abychom lépe poznali, jak místní
obyvatelé vnímají problémy a potřeby Poodří a jeho ochranu v rámci chráněné krajinné oblasti, rádi
bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku, který nám pomůže pochopit,
jaký je Váš vztah k CHKO Poodří, čeho si ceníte a co Vám naopak vadí. Váš názor je pro nás velmi
důležitý. Vyplnění dotazníku zabere max. 10 minut. Dotazník můžete vyplnit buď ručně a odevzdat
jej na obecním úřadu, případně elektronicky na adrese http://bit.do/dotaznikpoodri. Bližší informace
k dotazníkovému šetření rád poskytne PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., email: premysl.macha@osu.cz,
Ostravská univerzita. Děkujeme!
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