Jesenický
zpravodaj

Vychází
31. 10. 2019

5

OSLAVY 110 LET ZALOŽENÍ HASIČŮ V HŮRCE 30. 8. 2019

Oslavy 110 let založení hasi

v H rce 30. 8. 2019

Zájezd za rodáky do N mecka 12. 9. 2019

OBECNÍ Ú AD 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

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

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

732 848 621
731 467 651
603 583 024
603 583 024

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 12. 2019
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODA ENÍ OBCE K 30. 9. 2019
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
29 744 150,00 Kč
4 965 880,00 Kč
420 600,00 Kč
2 902 805,00 Kč
38 033 435,00 Kč

SKUTEČNOST
22 610 223,83 Kč
4 020 063,82 Kč
386 718,00 Kč
2 134 194,50 Kč
29 151 200,15 Kč

PLNĚNÍ V %
76,02 %
80,95 %
91,94 %
73,52 %
76,65 %

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

27 280 777,00 Kč
12 167 370,00 Kč
39 448 147,00 Kč

17 274 152,22 Kč
8 960 898,80 Kč
26 235 051,02 Kč

63,32 %
73,65 %
66,51 %

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

3 217 570,00 Kč
-1 802 858,00 Kč

-753 911,02 Kč
-1 348 863,33 Kč
-813 374,78 Kč
-2 916 149,13 Kč

1 414 712,00 Kč

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

13 250 515,10 Kč
158 204,81 Kč
13 408 719,91 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci

10 090 547,50 Kč

Mgr. René Štec

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
JESENÍK NAD ODROU
KONANÉHO DNE 4. 9. 2019 V KULTURNÍM DOM
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
schvaluje doplněný program 6. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
určuje ověřovatelem zápisu z 6. schůze zastupitelstva obce Ing. Petra Fuska
určuje ověřovatelem zápisu z 6. schůze zastupitelstva obce Mgr. Stanislava Adamce
schvaluje Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 7, 8, 9)
bere na vědomí Zápis ze 4. schůze finančního výboru
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019
schvaluje Pravidla pro prodej „Domů velké vody“ v Jeseníku nad Odrou
schvaluje Smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Nový Jičín“
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schvaluje bezúročnou zápůjčku ze sociálního fondu *** ve výši 100.000 Kč na bytové
účely
schvaluje směnu části pozemků parc. č. 834/2 a parc. č. 843/2 (dle GP parc. č. 834/4) o výměře 121 m2, ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou, za pozemek parc. č. 837 o výměře
368 m2 ***, vše v k. ú. Jeseník nad Odrou s doplatkem ceny ve výši 100 Kč/m2
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/157 o výměře 77 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 313 a pozemku parc. č. 989/134 o výměře 651 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,101.510 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/165 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 306 a pozemku parc. č. 989/127 o výměře 512 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/171 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 312 a pozemku parc. č. 989/133 o výměře 553 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/164 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 305 a pozemku parc. č. 989/126 o výměře 517 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/170 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 311 a pozemku parc. č. 989/132 o výměře 541 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/158 o výměře 77 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 319 a pozemku parc. č. 989/135 o výměře 533 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,101.510 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/162 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova
rodinného domu č. p. 303 a pozemku parc. č. 989/124 o výměře 525 m2 vše v k. ú.
Jeseník nad Odrou *** za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
nesouhlasí s připravovanou výstavbou vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 17. 6. 2019
bere na vědomí Druhý upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2019
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2018
bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2018
bere na vědomí rezignaci paní Dariny Ruskové Neuwirthové na člena Osadního výboru Polouvsí

USNESENÍ Z 10. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 26. 9. 2019 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16:00 HOD.
schvaluje Program 10. schůze rady obce
schvaluje darovací smlouvy na Slavnost obce Jeseník nad Odrou 2019 dle předložené
přílohy
schvaluje zvýšení nájemného obecních pozemků Českému rybářskému svazu MO Nový
Jičín, Gen. Hlaďo 18, 741 01 Nový Jičín dle přílohy
schvaluje Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů s EKO-PF s.r.o., 373 71 Hlincova Hora
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schvaluje propachtování pozemků p. č. 1595, 1636, 1638, 1641, 2368 společnosti AGRO
JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234, p. č. 1710, 1712 *** a p. č. 1822, 1828
*** vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za cenu 5 500,– Kč/ha/ročně s účinností od 1. 10. 2019
do 31. 12. 2021
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IP-12-8024705 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
na vybudování NNK k pozemku p. č. 14 v k. ú. Blahutovice
ukládá starostovi zjistit na SPÚ v rámci 1. etapy návrhu realizace plánu společných zařízení
možnost schvalování jednotlivých opatření
schvaluje Smlouvu o prodeji sběrných nádob se společností ASOMPO, a.s., 742 72 Životice
u Nového Jičína
bere na vědomí Záznam o kontrole válečných hrobů a pietních míst Městského úřadu
Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
schvaluje pronájem části pozemku p. č. 434/1 v k. ú. Hůrka, o výměře 200 m2 *** za
účelem umístění včelstev za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8017357/00 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly v rámci stavby „Jeseník nad Odrou nad Odrou, p. č. 886/1, 5 o. m.,
NNK“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 5 000,– Kč bez DPH.
schvaluje pronájem nebytových prostor restaurace Blahutovice č. p. 35 *** od 1. 2. 2020
schvaluje slevu na nájemném ve výši dvouměsíčního nájemného *** z důvodu nemožnosti řádného užívání pronajatého rodinného domu v měsíci srpnu 2019
bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky na zhotovení díla „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ uchazeči PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,
Strašnice, v ceně 27 802 689,55 Kč bez DPH
schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ s uchazečem
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, v ceně 27 802 689,55 Kč bez
DPH
schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na spoluinancování projektu „Silesianka“ –
stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
schvaluje *** správce kulturního domu Hůrka č. p. 42 s měsíční odměnou 500,– Kč
schvaluje záměr propachtování pozemku p. č. 368/1 v k. ú. Polouvsí
schvaluje Smlouvu o údržbě cyklostezky mezi Obcí Jeseník nad Odrou a Obcí Vražné
v rámci projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“

INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2019
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou 18. 12. 2019 od 8.00 h do 17.00 h. Od 20. 12.
2019 do 5. 1. 2020 bude OÚ z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen. První úřední
den v roce 2020 bude pondělí 6. 1. 2020.
Taktéž bude od 23. 12. 2019 uzavřena Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou včetně poboček.
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VÍTÁNÍ OB ÁNK
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 9. listopadu 2019 ve 14.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče obdrží i osobní pozvánku k vítání.
KPOZ Jeseník nad Odrou

INFORMACE
Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny za inanční spoluúčasti irem ASOMPO, a.s. a EKO KOM, a.s.

ZŠ
ZPRÁVI KY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Léto nám uběhlo jako voda a po prázdninách se ve ŠD sešlo 30 dětí, které si zde budou po
celý rok hrát, vyrábět, malovat, číst si a sportovat.
V prvním týdnu se děti dozvěděly, jaký program je bude po celý následující rok čekat, a že
toho nebude málo J. V rámci celoročního plánu, budou děti ve ŠD v jednotlivých měsících
sbírat klíče, které získají za aktivitu a účast na akcích pořádaných ŠD. Na konci školního roku
si s těmito klíči odemknou poklad.
V měsíci září jsme zjistili, že NAŠE ŠKOLA NENÍ BLUDIŠTĚ.
S dětmi jsme si hravou formou zopakovali pravidla, povinnosti a hlavně bezpečnost nejen ve
ŠD, ale také ve škole, ale hlavně jsme se zaměřili na Pravidla silničního provozu a bezpečnost při cestě do školy.
Děti si celý měsíc vyráběly nejpoužívanější dopravní značky, které denně vidí nejen ve své
obci, ale také v okolí, četli jsme si „Nové dopravní pohádky“, udělali jsme si procházku obcí,
kde jsme si prohlédli dopravní značky a zopakovali jsme si jejich význam.
Celé snažení dětí vyvrcholilo PROJEKTOVÝM ODPOLEDNEM na Dopravním hřišti, které
bylo věnováno právě Dopravní výchově.
Všechny děti se aktivně do odpoledne zapojily a všechny své znalosti do puntíku zúročily
a svůj první klíč si po právu zasloužily.
V měsíci říjnu si připomeneme – KDE DOMOV MŮJ, v měsíci listopadu TĚLO ANI HLAVA
NEZAHÁLÍ a v měsíci prosinci se budeme těšit NEŽ PŘÍJDE JEŽÍŠEK. Všechny znalosti a dovednosti vždy děti zúročí v Projektovém odpoledni, kde na ně po splnění všech úkolů čekají
další klíče.
Chtěla bych touto cestou pochválit všechny děti z družiny za snahu a píli, kterou věnují plnění
pro projektové odpoledne, za jejich zápal a společné kamarádské chování.
Bc. Terezie Kachlová
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
CZECH TOUR 2019 – PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za bezvadnou spolupráci,
které si moc vážíme. Bez Vás bychom
to nezvládli a nemohli bychom uspořádat, tak velké a krásné závody, které
si všichni závodníci a sportovní ředitelé
pochvalovali. Ještě jednou mockrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci
při dalších ročnících.
Děkuji za celý organizační tým.

Ondřej Ponikelský,
velitel trati Czech Tour 2019

TRADIČNÍ PODZIMNÍ JARMARK
V sobotu 5. října se konal Podzimní jarmark s výstavou ovoce a zeleniny.
Návštěvníci jarmarku si jako každý rok mohli zakoupit různé výrobky a dobroty.
Na jarmarku opět proběhla ochutnávka jablečného moštu a dobrot, které napekly maminky
žáčků ZŠ. Výtěžek z ochutnávky jesenických dobrot, byl opět věnován dětem na školní pomůcky a školní aktivity.
Zamračené a deštivé dopoledne doprovodila svým vystoupením všemi oblíbená cimbálová
muzika Jánoš z Rožnova.
Na jevišti kulturního domu bylo veselo – připraven byl písničkový program pro děti „Z pohádky do pohádky“.
V klubovně byla pro
návštěvníky připravena
tradiční výstava ovoce,
zeleniny (ČZS) a podzimní tvorby dětí z Mateřské a Základní školy
v Jeseníku nad Odrou.
Děkujeme všem jarmarečníkům,
pomocníkům a návštěvníkům,
kteří podpořili tuto
akci a neodradilo je ani
deštivé počasí J.
Martina Šlosarová
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ZÁVODY V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ A VOZATAJSKÉM JEŽDĚNÍ
V sobotu, dne 5. října 2019 se
v Zámecké jízdárně v Jeseníku nad
Odrou konal již 7. ročník Závodů
v parkurovém skákání a vozatajském ježdění. Poměrně nepříznivé
počasí naštěstí neodradilo ani soutěžící ani diváky.
Sledovat jsme mohli celkem čtyři parkurové soutěže
a vozatajskou soutěž. Nechyběl ani doprovodný program; výstava vzácných automobilových veteránů,
shlédnout bylo možné také zemědělskou techniku.
Představili se nám plemenní hřebci a o ukázku práce
koně s kládou se postaral David Šíma. Pochutnat jste
si mohli na nabízeném pohoštění z naší farmy: hovězí
guláš, prasátku na grilu či palačovských i domácích
koláčích.
Všem moc děkujeme!

Manželé Míčkovi

8

Jesenický zpravodaj 5 / 2019

Jesenický zpravodaj 5 / 2019

POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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H RKA
OSLAVA 110 LET
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka uspořádal ke svému
založení 110 let víkendovou oslavu. V pátek 30. srpna
od 18 hodin proběhla Slavnostní členská schůze sboru.
Před schůzí se přítomní členové sboru hromadně vyfotografovali. Po úvodu a přivítání hostů,
následovala minuta ticha za zemřelé hasiče. Schůze pokračovala přečtením historie sboru.
Přednes byl doplněn ilustrativními fotograiemi na monitoru. V dalším bodě předal informace
o sobotním taktickém cvičení dopravy vody velitel jednotky.
Došlo také na ocenění přítomných členů sboru za věrnost, příkladnou práci a za zásluhy.
Sboru bylo uděleno Čestné uznání od starosty SH ČMS. Toto významné ocenění převzali
z rukou starosty OSH Nový Jičín Stanislava Kotrce a starosty obce Jeseníku nad Odrou Tomáše
Machýčka.

Sobotní odpoledne v Hůrce patřilo hlavnímu programu oslav 110 let trvání místního sboru
hasičů. Na 13 hodin se sjeli k hasičárně jednotky z nejbližšího okolí. Měli tentokrát společný
úkol, dopravit vodu z místního koupaliště (požární nádrže), podél hlavní silnice a bývalé školy
k Horeckému dvoru (statek u Soutorů). Toto taktické cvičení mělo prověřit akceschopnost
a koordinaci jednotek místních sborů. Akci vedl velitel jednotky Tomáš Sládeček. Poplach byl
vyhlášen ve 13.30 hodin. Za zvuku sirén se rozmístili hasičské jednotky podle plánu na určených 10 stanovišť. Od vyhlášení polachu se podařilo dopravit vodu k ohni za 15 minut. Délka
trasy činila 1 300 m s převýšením 16 m.
Pro návštěvníky oslav byl připraven bohatý program. Po námětovém cvičení zahrála a zazpívala Hudecká muzika Franty Kopeckého z Hranic. Po krátké přestávce přijel se svým programem klaun Pepino Prcek, který roztančil a rozezpíval celé obecenstvo. Pro děti byl připraven
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nafukovací hrad, malování na obličej, cukrová vata, nebo si děti mohly vyzkoušet práci hasiče. V podvečer zahrála novojičínská skupina Hobití noha, která skvěle vyplnila hlavní hudební
část večera. Celou akci zvučil Libor Macháč ml., který jako DJ Machy zakončil skvělými hity
oslavu sboru.

V neděli od 15 hodin se členové sboru a místní občané zúčastnili mše svaté v kapli sv. Anny
v Hůrce za živé a zemřelé hasiče. Mši sloužil P. Petr Dokládal z farnosti Starý Jičín. V kázání
spojil práci hasičů s dobrým posláním člověka a schopností se ve svém volném čase obětovat
pro druhé.
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PS: více fotograií naleznete na webu www.sdhhurka.cz

POZVÁNKY DO H RKY
PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v sobotu 2. listopadu od 17 hodin
lampionový průvod obcí. Trasa obcí povede od křižovatky na Jeseník přes koupaliště do areálu bývalé školy, kde bude připraven táborový oheň a občerstvení.
Hůrka, obec, areál školy

MYSLIVECKÝ HON
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 7. prosince tradiční myslivecký hon na drobnou
zvěř. Občerstvení zajištěno.
Hůrka, honitba, bažantnice

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH HŮRKA
Výroční členská schůze sboru dobrovolných hasičů Hůrka se uskuteční v pátek 20. prosince
v sále kulturního domu v Hůrce od 19 hodin.
Hůrka, sál KD

ŠTĚPÁNSKÁ POSLEDNÍ LEČ V HŮRCE
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v úterý 26. prosince tradiční Štěpánský hon na drobnou
zvěř od 8 hodin a večer Štěpánskou poslední leč se živou hudbou od 18 hodin. Na vaši hojnou účast se těší myslivci.
Hůrka, honitba, sál KD
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MŠE SVATÁ K OSLAVĚ SV. MARTINA
Mše svatá k oslavě sv. Martina bude v sobotu 9. 11. 2019 od 14.00 h v kapli sv. Martina
v Polouvsí.

SOUSEDSKÝ JARMARK
Sousedský jarmark se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2019 před hospůdkou v Polouvsí.

BLAHUTOVICE
BLAHUTOVICKÉ DERBY
Dne 14. 9. 2019 se u nás uskutečnilo již 5. Blahutovické Derby. Za pěkného
počasí jste mohli sledovat závodníky, občerstvit se a ve večerních hodinách si
zatančit u živé muziky. Moc děkujeme účastníkům, divákům, sponzorům (Obec Jeseník nad
Odrou, EDM Centrum, UAX, Martin Dobrozemský, Václav Hasal, Vladimír Štec a Ivana Tomková), pořadatelům (rodiny od manželů Jílkových, osadní výbor Blahutovice a sousedé, Jitka
Szolnokyová, Ivana Lušňáková a Kačka Partschová) a ostatním, bez kterých bychom to
nezvládli. Budeme se na Vás těšit příští rok,
opět v polovině září.
Veronika Jílková
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HRAB TICE
V prvních květnových dnech letošního roku navštívila Jeseník nad Odrou
a Hrabětice vzácná návštěva.
U příležitosti 74. výročí ukončení bojové činnosti 1. čs. smíšené letecké divize
v SSSR v Ostravské operaci 4. ukrajinského frontu Rudé armády, se setkali členové Sdružení
československých letců – Východ z.s. s představiteli obcí a měst Moravskoslezského kraje.
Během operace trvající 57 dní bylo vyřazeno z boje 76 000 německých vojáků a důstojníků,
osvobozeno téměř 850 měst a obcí, z toho 449 na Slovensku.
Zástupci válečných veteránů přijeli do Hrabětic z nedalekého Bělotína, kde spolu s delegacemi obecního zastupitelstva, Generálního konzulátu RF V Brně, zástupců partnerských obcí
z Polska a Německa, hranické vojenské posádky a místního hasičského sboru, zúčastnili pietního aktu – položení věnců a kytic k památníku obětem obou světových válek a osvobození
Bělotína Rudou armádou.
Cestou do Hrabětic tichou vzpomínkou uctili památku posádky letounu I1-2M3 Šturmovik
(pilot npor. Nikolaj Jakovlevič Motorin a palubní střelec srž. Vazgen Abgarovič Gusajev) sestřeleného v poli u Lučic německým lakem 5. 5. 1945.
Tyto vzácné hosty jsme přivítali v Hraběticích v odpoledních hodinách. Pro naše hosty bylo
připraveno pestré pohoštění. Určitě je na místě, poděkovat členkám osadního výboru, Vlastě
Horáčkové, Anetě Němcové a Lence Majkusové, za perfektní přípravu této události. Za účasti
místních i přespolních se beseda protáhla do pozdního večera a stála zato.
Druhý den naši hosté zavítali do Jeseníku nad Odrou, kde u památníků obětem válek položili
kytice a věnec. Navštívili také místní školu, kde spolu s žáky besedovali na různá témata.
Starosta obce Tomáš Machýček předal hostům upomínkové předměty, které symbolizují naši
obec, a poděkoval jim za návštěvu.
Druhá světová válka byla největším válečným konliktem dějin lidstva. Do tohoto
konliktu bylo vtaženo 70 zemí a 110 milionů mužů a žen. Nesmyslně zahynulo 60
milionů lidí. Sovětský svaz čítal 22 milionů obětí. Rudá armáda velkou měrou přispěla k celkovému vítězství v boji proti fašismu v Evropě.
Jsem nesmírně rád, že jsme mohli přivítat a pohostit tyto hrdiny, kteří nám připomínají nesmyslnost válečných konliktů a také připomínají historickou pravdu. Jejich moudrost, pokora
a smysl pro vlastenectví, je příkladem pro nás všechny.
Plk. Ing. Jaroslav Koštíř – bývalý vysoký armádní funkcionář až po GŠ AČR
Pplk. Vilém Janouch – oblastní předseda ČSBS
Mgr. Dana Růžičková – zasloužilá mistryně sportu
Genmj. V.z. Ing. Ladislav Minařík – bývalý velitel letectva AČR, vyznamenán v roce 2009
– Záslužný kříž ministerstva obrany I. stupně a Laudi Memorabilis za vynikající plnění služebních povinností a celoživotní práci v ozbrojených silách. Působil v armádě 36 let. V roce 1973
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nastoupil na Vojenskou leteckou školu v Košicích. Po jejím ukončení byl zařazen jako pilot
ke stíhacímu pluku do Pardubic. Jako aktivní pilot strávil ve vzduchu v kokpitu letounů 1400
hodin. Letectvu zůstal věrný po celou vojenskou kariéru, ve které postupoval až do poslední
funkce – velitele vzdušných sil AČR, již zastával do roku 2003. Služební poměr v AČR ukončil
31. 5. 2009.
Plk. v.v.PeadDr. Ján Novák – předseda Sdružení čs. zahraničních letců – Východ, vykonával
řadu vojenských funkcí u leteckých útvarů a vedoucí funkce na ministerstvu obrany. Významně přispěl k propagaci sportu v armádě a na veřejnosti. Byl rovněž poslancem FS. Trojnásobný
přemožitel kanálu La Manche. Jako jeden z mála dálkových plavců dokázal překonat úskalí
Jaderského moře mezi Chorvatskem a Itálií, přeplaval pověstné jezero Como v Argentině.
Jako jediný člověk na světě přeplaval nejhlubší a nejchladnější jezero naší planety – sibiřský
Bajkal. Jan Novák má 8 zápisů do Guinessovy knihy rekordů. Jeho kolegou při dálkových plavbách byl první přemožitel La Manche, František Venclovský. Málokdo ví, že se o překonání
Bajkalu pokoušeli dva ruští plavci, leč oba zahynuli. Jednomu selhalo srdce, druhý zmizel při
bouři pod hladinou. O překonání Bajkalu se pokoušel i japonský plavec v neoprenu a ploutvích, ale v polovině trasy se vzdal pro chlad. Jan Novák byl výborný sportovní střelec, vítěz
mnoha závodů, dorostenecký mistr sportu v boxu a judu. Nositel čestného titulu zasloužilý
mistr sportu.
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Jeho přání – citace:
Nerad radím, každý si své možnosti a cíle musí vyhodnotit sám. Byl jsem vždy hrdý na
to, že jsem občan této země, která dala světu stovky velmi schopných lidí. Přál bych
si, aby se spravedlivýma očima hodnotila minulost i současnost, aby vyšlo na povrch
také udavačství některých našich lidí za války. Rovněž si přeji, aby se dostalo poctivého
zadostiučinění legionářům, veteránům první i druhé světové války a vůbec všem lidem,
kteří se zasloužili o to, že ještě mluvíme česky. Mrzí mne, když od „historiků“ slyším,
že Čechové jsou národ zbabělců, protože tak to určitě není. Měly by se rovněž zlepšit
vztahy mezi lidmi, které se dnes odvíjejí od závisti. Osobně jsem nikomu nic nezáviděl.
Každému jsem přál to nejlepší. Materiálně toho na stará kolena moc nemám, ale jsem
bohatý na zážitky, na to, co jsem žil a žiji i nadále.
Jurčák Miroslav, Hrabětice

Z časopisu
LETOVÁ HLADINA
Mediální platforma Sdružení čs. zahraničních letců – Východ z. s.

VDĚČNOST A VŘELOST VEŘEJNOSTI
V průběhu našeho výjezdu do Severomoravského a Olomouckého kraje jsme měli
tu čest předat Pamětní medaili ČSBS III. stupně Za zásluhy prof. Aleně Hasákové
z Gymnázia v Českém Těšíně a panu Miroslavovi Jurčákovi, členu místního zastupitelstva v Jeseníku nad Odrou. Medaili předali genmj. v. z. Ing. Minařík a plk.v.v. Novák za dlouholetou spolupráci při výchově, zejména mládeže k vlastenectví, vztahu
k obraně vlasti, naší armádě a obhajobě historické pravdy o boji za osvobození naší
vlasti od fašismu. 6
Odpoledne 1. května byla provedena úspěšná beseda v malebné vísce Hrabětice
a blízkého Jeseníku nad Odrou s místními občany a mládeží, plná neobvyklých zážitků a životních moudrostí. Úspěšně besedovali genmj. v. z. Ing. Ladislav Minařík,
bývalý velitel letectva AČR, předseda Sdružení čs. zahraničních letců – Východ z.
s. plk. v. v. PeadDr. Ján Novák, jinak bývalý vojenský pilot a zasloužilý mistr sportu,
Mgr. Dana Růžičková, rovněž zasloužilá mistryně sportu, plk. Ing. Jaroslav Koštíř,
bývalý vysoký armádní funkcionář až po GŠ AČŘ, jinak tajemník našeho sdružení
a pplk. Ing. Vilém Janouch, oblastní předseda ČSBS a funkcionář ČsOL, který se
narodil vězněné mamince v terezínském ghettu. Všichni účastníci besedy se těší na
příští rok. V tamtěch místech jsou lidé daleko vřelejší a vděčnější, protože to jsou
místa nejtěžších bojů a obětí při osvobozování naší vlasti.
VÁŽÍME SI VŠECH, KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI O REPREZENTACI ČR V ZAHRANIČÍ
MGR. DANA RŮŽIČKOVÁ, ZASLOUŽILÁ MISTRYNĚ SPORTU
Ukázalo se, že nejen váleční veteráni, ale i jejich následovatelé potřebují vzhledem
i k už vysokému věku, na dlouhých cestách nějakou formu zdravotního zabezpeče-
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ní. K tomu se výborně hodilo, že naše členka, sestra Mgr. Dana Růžičková, je vystudovanou zdravotnicí. Toho využila i ve svém dosavadním, hlavně sportovním životě.
Už při studiích v Plzni se věnovala závodně sportovní gymnastice. To se jí hodilo
později při provádění krasojízdy na kole. Spolu se svojí spolujezdkyní v disciplíně
krasojízdě dvojic, Janou Sladovníkovou vytvořily pár na světové úrovni.

Vlevo Mgr. Dana Růžičková, vpravo Jana Sladovníková.

Ján Novák

Přivezly z mistrovství světa a Evropy 14 různých medailí. Mistryněmi Československa
byly nepřetržitě 12 let. Kromě Ameriky a Ruska, kde v tu dobu sálová cyklistika nebyla provozována, sjezdila celý ostatní svět. Ještě ve 45 letech stála na stupních vítězů. Vrcholový sport prováděla 25 let. Za sportovní úspěchy a vzornou reprezentaci
naší vlasti jí byl udělen titul mistr a později zasloužilý mistr sportu. V této náročné
době dokázala při zaměstnání vystudovat vysokou školu, FTVS UK Praha, obor trenérský. Byla trenérkou I. třídy, mezinárodní rozhodčí. Jako státní trenérka vychovala
tři mistry světa a nositele dalších medailí. Jejím životním partnerem byl masér mistrů
Evropy ve fotbale Vlastimil Růžička. Jejím vnukem je výborný fotbalista, odchovanec
pražské Slavie Petr Růžička, v současnosti hrající v Rakousku.
Plk. v. v. PeadDr. Ján Novák
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PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Přes léto jsme si trochu zalenošili, ale i tak jsme stihli odehrát pět turnajů
Termínové listiny. Přivezli jsme i jeden pohár za třetí místo. Junioři (J)
s námi nadále jezdí, i když nejmladší junior si v rámci zvyšování fyzické
kondice pořídil sádru na ruku. Také jsme měli tu čest být pořadateli Presidentského turnaje. Občas jme i vyrazili na kolech na výjezdní trénink
a nechyběly ani nedělní setkání a koulení Pod Platany, kde jsme stihli
i oslavit nějaká ta výročí našich členů ...
Takže, kde jsme byli a jak nám to šlo.
V sobotu 10. srpna se v Polouvsí konal Polouveský den, kde jsme připravili pro veřejnost
koule a zájemci si s námi zahráli. Několik našich
hráčů však stihlo i vyrazit na turnaj Mozartovy
koule do nedaleké Olomouce. Tentokrát jsme
neměli ani jeden tým čistě klubový. Tento výjezd byl pro nás vcelku úspěšný. Hned tři triplety s našimi hráči postoupily do KO16 a i zde se
drželi statečně.
NAŠE VÝSLEDKY – 44 týmů (Mozartovy koule – Olomouc):
9. Vladimír Vašíček, Josef Ondryhal, Kamil Jurišta (TOP Orlová)
11. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice), Blanka Lazarová
(BePeC 2016)
14. Lukáš Ondryhal (J), Pavel Bureš, Jana Burešová (oba HAPEK)
34. Josef Koudelka, Petr Navrátil (HAPEK), Eva Blažejová (1.Starobrněnský PK)
Poslední prázdninovou sobotu jsme
se vydali na hrad Veveří, kde se konal turnaj „O pohár města Brna –
VARS Cup 2019“. Tohoto turnaje,
kategorie superprestige, se zúčastnilo 67 tripletů nejen z ČR, ale nechyběli hráči ze Slovenska, Polska,
Maďarska, Holandska, Francie, Švýcarska, Německa, Ruska a Ukrajiny.
Náš klubový tým utvořil Laďa, Sára
a Radim. Josého s Lukinem doplnil
Robin Konšel z Krumsína a Koudelci
hráli s pražským Pavlem Holoubkem.
Hned v první kole jsme všichni narazili na zahraniční týmy (Slovensko,
Holandsko, Rusko) a také jsme i shodně zvítězili. Dále už to tak dobře nešlo. Nejlépe dopadl
José a spol., kterému s třemi výhrami unikl postup do KO16 o tři příčky. Ale i tak nakonec
výsledky uspokojivé.
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NAŠE VÝSLEDKY – 67týmů (O pohár města Brna – VARS CUP):
19. Lukáš Ondryhal (J), Josef Ondryhal, Robin Konšel (J) (HRODE Krumsín)
34. Sára Valošková (J), Radim Valošek, Vladimír Vašíček
56. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka, Pavel Holoubek (SKP Řepy)
Následující sobotu jsme byli bojovat
o Orlovský kahan. Opět nás nebylo
málo a nechyběli ani dva starší junioři (nejmladší ještě rozcvičoval ruku po
úraze). Tentokrát nás trošku už počasí
potrápilo a došlo i déšť. Nejlépe si vedl
Láďa, který v tripletu s krumsínským
klanem Drmolů ukořistil výtečné třetí
místo. Konečně tedy po několika čtvrtých místech se podařilo dovézt i pohár.
Junioři s Josém a Koudelci byli také jistě
s výsledkem spokojeni, což se nedá asi
říct o presidentově týmu ...
NAŠE VÝSLEDKY – 23 týmů (Orlovský kahan):
3. Vladimír Vašíček, Drmola Michal, Drmola Miroslav (oba HRODE Krumsín)
11. Sára Valošková (J), Lukáš Ondryhal (J), Josef Ondryhal
12. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka, Jaroslava Krůlová (PAK Albrechtice)
23. Luboš Rusek, Marcela Gráiková, Radim Valošek
Další víkend se lehce vymykal našemu běžnému režimu. Protože jsme
tentokrát cestovali na prestižní turnaj až do Čech (Roudnice na Labem
– Vědomice), museli jsme si přivstat
o poznání dříve a už o půl třetí ráno
už jsme vyjížděli. A protože je to
opravdu kus cesty, tak na následující noc jsme si zajistili nocleh přímo
v místě konání turnaje. Za tmy a rozednívání jsme vcelku v pohodě dorazili k penzionu, kde jsme odstavili
auto a hned šli obhlédnout nedaleká
hřiště a okolí.
K samotnému průběhu turnaje. Klubový tým Josého neměl šťastný den .. prostě to nešlo a nešlo a nemá smysl to dále rozebírat.
Čtvrtým do party byl Laďa, který hrál tentokrát s pražským Pavlem Holoubkem a úněctikým
Pavlem Palasem. Ti se probojovali do KO a skončili na pěkném dvanáctém místě ... sledovali
jsme pak celý turnaj až do konečného inále (a přitom jsme mohli shlédnout ilm v letním
kině, které zrovna v areálu promítalo).
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Po přenocování ještě část naší výpravy prosadila výstup na nedaleký Říp. Náš sportovní oddíl
se tedy, za funění některých sportovců, doplížil až k hospodě pod vrcholem ... kde byla uhašena žízeň. O samotnou rotundu již projevil zájem jen řidič výpravy a ostatní si raději hlídali
kelímky s pivem. Pak jsme se již vydali na cestu zpět a stihli jsme i nedělní setkání pod Platany.
NAŠE VÝSLEDKY – 42 týmů (Grand prix Labe):
12. Vladimír Vašíček, Pavel Holoubek (SKP Řepy), Pavel Palas (UBU Únětice)
37. Marcela Gráiková, Radim Valošek, Josef Ondryhal
Na Sv. Václava se konal tradiční turnaj v nedalekých Valšovicích. Utvořili jsme několik klubových i neklubových dvojic a šli do toho. Nejlépe si vedl José s Lubošem, který postoupil do
KO16 a nakonec brali výborné sedmé místo. Láďovi s Řečkovickým Petrem Bejšovcem unikl
postup o vlásek. A tak jsme se nakonec rozprostřeli po celé výsledkové listině. Radim opět
nezklamal a držel svou podzimní laťku .. tj .. pěkně na chvostu … :-).
NAŠE VÝSLEDKY – 46 týmů (Valšovický pohár):
7. Josef Ondryhal, Luboš Rusek
17. Vladimír Vašíček, Petr Bejšovec (J) (Orel Řečkovice)
31. Marcela Gráiková, Tereza Valošková
32. Lukáš Ondryhal (J), Lenka Konšelová (HAPEK)
37. Josef Koudelka, Hugo Valošek (J)
43. Sára Valošková (J), Radim Valošek
PRESIDENTSKÝ TURNAJ
Pořadatelství třetího ročníku Prezidentského poháru se letos ujal náš klub. Jedná se o přátelský turnaj klubů z okolí. Jsou to vlastně dva turnaje, kdy v hlavním soupeří jednotliví presidenti ve dvojici se svými zástupci. V doprovodném turnaji „ochranek“ pak hrají další dvojice
z jednotlivých klubů. Turnaj letos doznal menších změn, když tou hlavní bylo rozšíření turnaje
o jeden klub. Loňský společný tým Valšovic a Polouvsí byl rozdělen a každý klub již hájil své
barvy sám. I doprovodný turnaj „ochranek“ byl rozšířen letos na šest týmů. Systém každý
s každým zůstal zachován. Nejen počasí přispělo k veliké pohodě, o občerstvení nebyla nouze
a tak i poražení vypadali spokojeně.
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Co se týká výsledků. V hlavním
turnaji zvítězil tým Valšovic. Naši
zástupci (Luboš + Radim) se zachovali jako správní hostitelé
a nechali všechny vyhrát, takže
skončili bezpečně poslední.
Zato José s Pepou v turnaji presidentských ochranek se soupeřů
nezalekli a prostě zvítězili. Dalšími vítězkami byly naše a cizí
ženy, které nám navařily, čepovaly, kávu i čaj připravily a většinou se i usmívaly.
Co říci na závěr? Blíží se nám konec podzimního kola Polouveské ligy a tak se dozvíme i to,
kdo bude letos přebírat putovní trofej za celkové vítězství. Sezonu zakončíme tradičním turnajem s příhodným názvem KRT Cup. S blížící se zimou pomalu skončí i nedělní setkání Pod
Platany a přesuneme se pod střechu.
Junioři nám nadále nedělají ostudu a mezi 85 registrovanými juniory je nadále Lukáš Ondryhal jedenáctý, Sára Valošková dvanáctá a Hugo Valošek (navzdory zranění) čtyřiadvacátý.
Naše celkové postavení v Českém žebříčku najdete v tabulce a na našem webu.
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
ZEM EL ESTNÝ OB AN JESENÍKU NAD ODROU
A DLOUHOLETÝ VEDOUCÍ SPOLKU JESENICKÝCH RODÁK
V N MECKU PAN ENGELBERT SCHNEIDER
25. července letošního roku v nemocnici v Kaiserslauternu zemřel pan Engelbert Schneider ve stáří
84 let. Dne1. srpna se konal pohřeb na hlavním
hřbitově v Kaiserslauternu za účasti příbuzných
a mnoha přátel a známých, kteří přišli vzdát hold
tomuto oblíbenému a upřímnému člověku.
Engelbert Schneider, který byl v letech 1990 až
2015 vedoucím spolku jesenických rodáků v Německu, se narodil 13. října 1934 v Deutsch-Jassnik v domě č.p.106 (nynější Jeseník nad Odrou).
Jeho rodiče byli Engelbert a Thekla Schneider, rozená Schubertová.
V letech 1940 až 1944 navštěvoval národní školu ve svém rodišti. Do konce války byl žákem
vyšší školy v Neutitschein (Nový Jičín) a Freiberg
(Příbor). Po vyhnání zakotvila rodina v Brettenu
v okrese Karlsruhe. Zde navštěvoval Melanchthon – gymnasium a v roce 1954 zde maturoval.
Následně absolvoval studium dalších jazyků (tlumočnictví) v Heidelbergu a Mnichově. Své první
pracovní místo měl jako tlumočník a překladatel
u firmy Esso AG a posléze u pojišťovací společnosti v Mnichově.Absolvoval další privátní
vzdělání a nastoupil jako zastupující učitel do školství. Od roku 1974 pracoval ve zemské
státní škole v Porýní- Falci. Do svého důchodu v roce 1999 pracoval jako studijní rada
popř. vrchní studujní rada na gymnasiu v Kaiserslauternu.
Rodina měla v Kaiserslauternu vlastní dům, kde Engelbert a jeho paní Franziska sami
bydleli. Obě jejich děti, syn a dcera, se k rodičům vždy rádi vraceli.
Engelbert Scheider převzal v roce 1990 od pana Rudolfa Ullmanna úřad vedoucího jesenických rodáků (Ortsbetreuer), který vykonával s velkým nasazením. Organizoval vícero
nezapomenutelných cest do staré vlasti a dobré vztahy k Jeseníku nad Odrou a jeho
reprezentaci ještě více prohloubil. Za tyto zásluhy byl 3.8.2011 starostou Tomášem Machýčkem jmenován čestným občanem Jeseníku nad Odrou.
Ke konci roku 2015 se ze zdravotních důvodů funce vedoucího vzdal, ale nadále měl
na starosti agendu spolku jesenickýck rodáků. Ještě v roce 2018 se zúčastnil se zájmem
a angažovaně tohoto každoročního tradičního setkání rodáků,
Krátce po jeho 80. narozeninách onemocněla jeho manželka Franziska. Když přes veškerou pomoc lékařů i manžela zemřela v říjnu 2017, tento těžky čas poznamenal Engelberta psychicky i fyzicky. Přes všechny narůstajíci zdravotní potíže nechtěl s nimi nikoho
obtěžovat a mluvil o nich velmi zřídka.
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Pan Engelbert Schneider přebírá čestné občanství od pana starosty Mgr. Tomáše Machýčka.

Ještě na jaře letošního roku plánoval a telefonoval mi, že se zúčastní letošního setkání rodáků
a prosil, abych se tentokrát i já zúčastnil. Ale až jsem se ulekl, jak slabě jaho hlas v telefonu
zní. Také jeho sestra Gunda Bischoff byla velmi překvapena, když musel svou návštěvu k jejím
80. narozeninám uprostřed července odříci.
To už byl týden v nemocnici, ale lékaři už mu nemohli pomoci. Nemocné srdce a selhání ledvin následně vedlo 25.7. k jeho úmrtí.
Spolek jesenických rodáků posléze převzal zprávu o neočekáváném skonu oblíbeného spoluobčana s velkým smutkem a ohromeně a dluží mu velký dík pro nasazení pro „jeho“ jeseničany.
Horst Gloger, Otmar Richter
Obec Jeseník nad Odrou v něm ztrácí jednoho ze svých čestných občanů, ale hlavně velkého
přítele, dobrého člověka a neúnavného podporovatele pozitivního obrazu naší obci v Německu.
Bůh mu odplať a dopřej mu večné odpočinutí.
Karel Glogar

NA ZÁJEZD DO N MECKA ZA RODÁKY JSME OSLAVILI
100. NAROZENINY NAŠÍ KRAJANKY
Moravské Kravařsko. To je oblast, kterou jsme součástí i my. V roce 1930 na území Kravařska
žilo asi 100.000 německých obyvatel. Převážná část z nich, jež se nevyslovila proti obsazení
Československa nacisty, byla po skončení druhé světové války na základě tzv. Benešových
dekretů vyvlastněna a mezi roky 1945 a 1947 odsunuta. Zdroj: wiki.
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Navzdory pohnutým osudům Čechů a Němců ohledně sudetoněmecké otázky se snaží původní
a stávající obyvatelé a jejich potomci prohlubovat vzájemné vztahy. Jedna cesta je obecné povědomí a znalost regionu z historického hlediska, to jsou muzea, archivy, dokumenty a zdroje na
Internetu. Druhá cesta je cestou doslova, tj. vzájemné navštěvování obyvatel. Jednu z těchto cest
jsme podnikli od 12. do 15. září 2019. Náš cíl byla spolková země Bádensko-Württembersko.
Protože nám klekla smluvená autobusová doprava, zajistili jsme si dopravní prostředky sami.
Mimo hasičského Tranzitu jsme jeli dalšími třemi osobními auty. Celkem nás bylo 18.
Ve čtvrtek v 6 hodin ráno jsme se sešli u Obecního úřadu v Jeseníku n.O. a vyrazili na cestu.
Urazili jsme něco přes 800 km a byli jsme v Ludwigsburgu (blízko Stuttgartu), kde sídlí od
roku 1954 archiv Kravařska. Přijali jsme pohoštění a shlédli iterinář archivu. Jsou tam zajímavosti z našeho regionu. Je zvláštní pocit vidět originální 100 let staré věci hluboko v Německu.
Mezi jinými věcmi nás zaujala stěna plná dřevěných, ručně vyřezávaných erbů obcí. Také jsme
se podívali na ilm „Kravařsko – Po stopách moravskoslezského regionu“.
Následoval přejezd do hotelu Garni Keinath na předměstí Stuttgartu a pak rychlý přesun do
hospody Gaststätte Kirchtal.
Druhý den jsme se opět přesunuli do Ludwigsburgu, tentokráte do Blühendes Barock zámku
a jeho zahrad. V zahradách naleznete úplně všechno – záhony, vodotrysky, sochy z písku,
jeskyni, skálu, hrad, jezírka, ptačí ZOO, pohádkovou zahradu, krásné aleje stromů… a každoroční výstavu dýní (letošní téma byly pohádky).
Pak jsme se zastavili v Neuenstadt am Kocher (v doslovném překladu J „Nové město na
sporáku“). Na Haubstrasse je třeba zajímavý evangelický kostel sv. Nikolase a taky Oberer
Torturm (Věž horní brány).
Zase jsme nasedli do aut a přesunuli se do Reihenu (Sinsheim), zde jsme měli zajištěný nocleh. Ještě ten den jsme navštívili hrad Steinsberg z 12. století a tam si dali točené v hradní
restauraci.
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Třetí den dopoledne jsme měli individuální program, někteří z nás navštívili Technické muzeum v nedalekém Sinsheimu, kde se nacházejí krásné unikáty vozidel a letadel a bezkonkurečně největší tahák nadzvukové letadlo Concorde.
Odpoledne patřilo setkání s rodáky a potomky Kravařska, předáním dárečků a společnému
obědu. Oslavili jsme taky 100. narozeniny rodačky z našeho kraje.
Brzy ráno jsme se sešli u aut a vyrazili na cestu zpátky domů.
20. září pak vyšel článek o našem setkání v novinách Rhein-Neckar Zeitung:

foto: Jiří Segeťa a kolektiv
www.sdhhurka.cz

Ladislav Segeťa

RŮZNÉ
POVINNÉ IPOVÁNÍ PS
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti
s „povinným čipováním“ psů setkává.
NA KOHO SE POVINNOST POVINNÉHO OZNAČENÍ MIKROČIPEM BUDE VZTAHOVAT,
KDY ZAČÍNÁ PLATIT?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý
pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.
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PROČ SE POVINNOST ZAVÁDÍ?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto
oblastech:
zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění
pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních,
tak z hlediska inančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy
pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
KDO OZNAČENÍ MIKROČIPEM PROVÁDÍ, JAKÁ JE JEHO CENA? NAJDU NĚKDE SEZNAM
VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ, KTEŘÍ „ČIPOVÁNÍ“ PROVÁDĚJÍ?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů
ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 – 450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si
soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
KDO BUDE PROVÁDĚT KONTROLY, ZDA MAJÍ PSI ČIP?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
NENÍ „ČIPOVÁNÍ“ PRO PSA NEBEZPEČNÉ ČI ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÉ?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
JAKÉ HROZÍ SANKCE V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ TÉTO ZÁKONNÉ POVINNOSTI?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
BUDE ZÁROVEŇ OD LEDNA 2020 JIŽ FUNGOVAT REGISTR ČIPOVANÝCH PSŮ? FUNGUJE
JIŽ NĚJAKÝ? K ČIPOVÁNÍ PSŮ JIŽ DOCHÁZÍ…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit
vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno roky
má. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální (další) novely
veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1.
2022. O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.
VZTAHUJE SE NOVÁ POVINNOST TAKÉ NA KOČKY ČI DALŠÍ DRUHY ZVÍŘAT?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
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Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky. Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
MŮJ PES MÁ PLATNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ. TERMÍN PŘEOČKOVÁNÍ MÁ AŽ
V PRŮBĚHU ROKU 2020 (PŘÍPADNĚ 2021 ČI 2022). MUSÍM JEJ NECHAT ČIPOVAT JEŠTĚ
V ROCE 2019, NEBO STAČÍ AŽ PŘI PŘEOČKOVÁNÍ?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od
1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem,
případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné
tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

POLICIE ESKÉ REPUBLIKY
SENIOŘI – JAK SE NESTÁT OBĚTÍ
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští
policisté se v rámci svých preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují
během celého roku. Při různých preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na
nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají dříve narozeným
rady a doporučení jak se nestát obětí. V duchu známého rčení, že „opakování je matka
moudrosti“, chceme opětovně připomenout pár preventivních rad.
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Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti
78leté ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní telefon,
peněženka s inanční hotovostí, osobními doklady a další věci…
Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte své
věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte.
Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj PIN kód na
platební kartu),
Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou.
Podvody
Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (inanční situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.).
Žádost o inanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným).
Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si uvědomit, že
ne všichni lidé mají dobré úmysly.
Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem používejte bezpečnostní řetízek.
Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na kterou
se odvolává a jeho totožnost si ověřte.
V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na bezplatné
telefonní lince 158.
Bezpečnost venku
Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si domluvte
odvoz.
Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné.
Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel na neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby…
I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to možné, po vyznačených přechodech pro chodce. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na
přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.
Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete své
oblečení, tašku, batoh či hůl relexními doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti
používejte předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů využívají preventivní projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci s názvem „Černá kronika aneb
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ze soudních síní“. Ta je určena především
seniorům a obsahuje dvanáct příběhů, které
jsou vždy ukončeny poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde
zachyceny časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek
je inspirován skutečnými příběhy. Pro seniory
se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se setkat nejen
v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě zájmu o besedu z řad klubů
seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka
prevence (email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další
informace o projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových
stránkách policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.
„KDO S KOHO“ – NÁKUPY V PŘEDVÁNOČNÍM OBDOBÍ
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu
nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující také
větší inanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání
protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom
z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní
měla peněženku s inanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte
89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou.
V té se nacházely osobní doklady, platební karta a inanční hotovost ve výši několika tisíc
korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace,
kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který
mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru
vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či
spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické
situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena
i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti
tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky
pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, inanční hotovostí
a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
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Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování
byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
NEBUĎTE NEVIDITELNÍ
MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců
Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha,
hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, ve kterém
je důležité nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté –
preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost
užití relexních prvků i v obci. (pozn. zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
z retrorelexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích).
Důležitost užití relexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je
s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset
krát menší. Realizace akce proběhla dnešního dne v ranních hodinách na vícero
místech v kraji. Oslovení chodci reagovali
na tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, úZEMNÍ ODBOR NOVÝ JI ÍN
PARKUJEME VŽDY SPRÁVNĚ…?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se
zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna
parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno.
Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní
plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením „Zákaz stání
– nástupní plocha pro požární techniku“ nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si
zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže
k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.
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Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je
špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění
řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla.
V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu
mimořádné události často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá
minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo
příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je
pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro
rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice.
A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským
ošetřením, návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých.
Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech.
Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní
použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do
výše 25 000,– Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000,– Kč.
Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad správného parkování:
parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně
3 m k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům,
neparkovat před vstupem do objektu,
neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!
nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

INFORMACE – KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ úPRAVY –
PACHTOVNÍ SMLOUVY
Vážení občané, vlastníci půdy,
jelikož skončil proces Komplexních pozemkových úprav, končí všechny nájemní smlouvy
v k.ú. Jeseník nad Odrou.
Dovoluji si doporučit vzorovou Pachtovní smlouvu, která byla vypracována pracovníky z Výzkumného ústavu pedologie a ochrany půdy.
Jurčák Miroslav, zastupitel obce
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NÁVRH DOPORU ENÍ PÉ E O P DU
PRO NÁJEMCE NADA NÍ P DY
Doporučení slouží Nadaci Pro půdu jako nástroj pro zajištění šetrné péče
o svěřenou půdu. Těm, kteří na ní budou hospodařit, jako návod, jak na to; Nadaci samotné pak jako vodítko k hodnocení stavu svěřené půdy, jejích změn,
jejího vývoje.
Půdu je třeba chápat jako živý organismus. Přítomnost a aktivita živých organismů
v půdě je předpokladem její úrodnosti. Tyto organismy potřebují potravu: zbytky nadzemních částí rostlin, kořenové výměšky, odumírající části kořenové soustavy, statková
hnojiva. Zemědělec nebo zahradník obhospodařující půdu se má starat o úrodnost půdy
péčí o půdní organismy, zajišťováním jejich potravy. Organický zemědělec nehnojí rostliny, ale půdu, to znamená, že krmí půdní organismy, které vytvářejí humus a zprostředkovávají tak rostlinám živiny.
Humus je jedním ze základních ukazatelů úrodnosti půdy. Hospodaření na půdě má být
takové, aby obsah humusu dlouhodobě neklesal, ale udržoval se na výchozí úrovni nebo
stoupal na optimální úroveň.
Je třeba ovšem pamatovat na to, že humus je dynamický faktor a neustále dochází
k jeho odbourávání (mineralizace) a tvorbě (humifikace). Tyto procesy mají být dlouhodobě v rovnováze.
Úrodná půda s optimálním obsahem kvalitního humusu, s bohatou mikrobiální činností,
s dobrou, drobtovitou strukturou, půda, která je tmavá díky přítomnosti humusu a voní
díky přítomnosti aktinomycet a dalších organismů, je nejlepším předpokladem pro zdravý růst rostlin. Péče o tento stav půdy je tedy prvotním opatřením výživy i ochrany rostlin.
Přítomnost a aktivita půdních organismů a dostatečná tvorba humusu jsou důležitým
předpokladem pro utváření a zachovávání drobtovité struktury půdy, která umožňuje
poutání vody, přispívá k ochraně proti erozím (vodní i větrné) a zabraňuje utužení půdy;
drobtovitá struktura půdy a vysoký obsah humusu jsou v neposlední řadě významné pro
vsakování dešťové vody a hospodaření s vodou v krajině.
Péče o půdu je součástí celkové péče o krajinu. Obhospodařovatel nadační půdy má
chránit stávající krajinné prvky, jako jsou remízky, solitérní stromy, mokřady a tůňky,
meze, případně zvážit jejich vytvoření či obnovení.
Zásady péče o půdu:
Jak vyplývá z výše uvedeného, zahrnuje péče o půdu tyto tři oblasti:
1) Tvorba humusu a podpora půdního života, péče o drobtovitou strukturu.
2) Odstranění utužení a prevence jeho vzniku, případně náprava a prevence dalších forem degradace půdy (zejm. vodní a větrné eroze).
3) Péče o zdraví krajiny.
Cíle, kterým je zdravá půda a krajina, lze dosahovat především těmito opatřeními:
osevní postup by měl:
 zajistit co nejdelší pokryv půdy;
 být dostatečně široký a obsahovat dostatečné zastoupení bobovitých rostlin, v ideálním případě ve formě jetele či jetelotrávy;
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být takový, aby se jím předcházelo vzniku únavy půdy, to znamená, že je třeba
dodržovat zásady střídání plodin s patřičnými odstupy některých plodin (např. luskovin nebo brukvovitých rostlin);

výběr plodin: vybírat druhy a odrůdy pěstovaných plodin s ohledem na konkrétní
podmínky – např. žito se ve srovnání s triticale hodí spíše do lehčích půd (dobře koření, je pevné, stabilní); v suchých oblastech dávat přednost pěstování hrachoru nebo
bobu před hrachem nebo vikví, atd.;
střídání plodin by mělo zahrnovat hluboce x mělce kořenící rostliny; hluboce kořenící plodiny a meziplodiny narušují utužené podorničí a prokypřují ho, vytvářejí drenáž
procházející touto vrstvou;
meziplodiny: pěstování meziplodin má příznivý vliv na strukturu půdy a rozvoj mikrobiální aktivity, ať už zakrytím půdy, nebo vytvářením potravy pro půdní organismy
ve formě kořenových výměšků, odumírajících kořenů a nadzemních částí rostlin; současně chrání půdu před erozí;
zpracování půdy: zásadní je provádět zpracování půdy ve vhodném vlhkostním stavu, jinak se půda ničí; rotační nářadí s aktivním pohonem (rotavátory) ničí půdní
strukturu a ke zpracování půdy není vhodné; přednost by měly mít lehčí traktory – ani
dvojmontáže nezabrání utužení půdy těžkým traktorem; použití techniky ke zpracování půdy je vždy potřeba zvážit, a to s ohledem na aktuální stav pozemku (není
možné dlouhodobě plánovat, jednat šablonovitě, ale je potřeba sledovat půdu, vývoj
počasí a podle toho jednat);
odstranění utužení: k odstranění stávajícího utužení je potřeba vést půdu k drobtovité struktuře, dále je vhodné používat biologické metody, tzn. pěstování hluboce
kořenících rostlin, případně kombinaci mechanického a biologického postupu, tedy
podrývání s následným pěstováním vhodné meziplodiny; samotné podrývání není řešením;
protierozní opatření: péče o strukturu půdy, pěstování více druhů plodin na velkých
pozemcích, zatravňování údolnic, rozdělení svahu vegetačními pásy, obdělávání půdy
po vrstevnici atd.
Pro průběžné zjišťování stavu půdy doporučujeme:
průběžně věnovat pozornost senzorickému (smyslovému) posuzování půdy: rozemnout půdu, podívat se na drobtovitost struktury, barvu, přítomnost hrud, přivonět;
 provádět rýčovou zkoušku, při níž si zemědělec ověřuje strukturu půdy, prokořenění
(směřují kořínky přímo dolů, nebo jsou nuceny uhýbat, kroutí se, co je známka utužení), přítomnost žížal, přítomnost utužení atd.; provádí-li se každoročně na stejné
lokalitě, umožňuje poznávat biografii půdy;
 vykopat půdní sondu: umožní poznat půdu do větší hloubky než rýčová zkouška;
vhodné jako „vstupní prohlídka“;
 sledovat růst rostlin, jejich barvu, poruchy apod. (půdoznalec F. Sekera: „Rostlina
mluví!“), výskyt louží na poli po dešti a podmáčených míst (signalizace utužení) atd.;
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sledovat charakter porostu – je vyrovnaný, nebo jsou v něm rozdíly v barvě, ve výšce
– může se jednat o podmáčené místo atd.;
sledovat výskyt doprovodných rostlin (plevelů) – např. pcháč oset upozorňuje na utužení;
sledovat výskyt škůdců – např. listopas čárkovaný se v porostech jetele (hrachu, bobu,
vikve, vojtěšky a dalších) projevuje zoubkovaným okusem okrajů lístků, velkým problémem je to, že jeho larvy se živí hlízkami na koříncích plodin
zajistit laboratorní zjištění obsahu humusu v půdě.

Pro péči o zdraví krajiny doporučujeme:
 věnovat pozornost krajinným prvkům stávajícím a tvořit nové s ohledem na konkrétní
podmínky krajiny – jsou to např. meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin,
stromořadí a solitérní dřeviny, mokřady a příkopy;
 věnovat pozornost biodiverzitě ve všech kulturách (orná půda, travní porosty, sady,
vinice) – např. zajistit časový a prostorový odstup sečení travních porostů; rozmetávat
na travní porosty smetky z ploch po spotřebování uskladněného sena z druhově bohatých luk; využívat tzv. funkční biodiverzitu (pěstování vhodných rostlin, které jsou
útočištěm pro predátory škůdců zeleniny, obilí atd.);
 pečovat o biodiverzitu i mimo obhospodařované pozemky – zídky, terasy, zemědělské
areály;
 upřednostňovat místní a staré druhy a odrůdy pěstovaných plodin – i s ohledem na
měnící se klima.
Doporučená literatura:
Radomil Hradil (ed.), Půda zdravá, živá, úrodná, Fabula + Bioinstitut 2015
Základy půdní úrodnosti, Bioinstitut 2013 (ke stažení v pdf: http://bioinstitut.cz/cz/publikace/zaklady-pudni-urodnosti-utvareni-vztahu-k-pude)
Šimek, M., Elhottová D., Pižl, V., Živá půda, Akademie věd České republiky, Strategie AV21,
2015 (ke stažení v pdf: http://www.academia.cz/edice/kniha/ziva-puda)
Redukované zpracování půdy, Bioinstitut 2015 (ke stažení v pdf: http://bioinstitut.cz/cz/
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