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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 10. 6. 2020 V KULTURNÍM DOM
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
schvaluje doplněný Program 9. schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
určuje ověřovatelem zápisu z 9. schůze zastupitelstva obce Ing. Adama Románka
určuje ověřovatelem zápisu z 9. schůze zastupitelstva obce Ing. Ladislava Segeťu
schvaluje Zápis z 8. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 14, 15, 16, 17,
18, 19)
bere na vědomí Zápisy z 6. a 7. schůze finančního výboru
souhlasí s celoročním hospodařením obce Jeseník nadOdrou za rok 2019, a to bez
výhrad
schvaluje účetní závěrku obce Jeseník nad Odrou sestavenou ke dni 31. 12. 2019
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020
ukládá starostovi jednat s MUDr. Svrčinovou o odkupu zařízení zubní ordinace
bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
schvaluje v souladu s 10a, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace právnické osobě TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z. s., 742 33 Jeseník nad Odrou 235,
IČ: 14614405 ve výši 150.000, Kč
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Obcí Jeseník nad Odrou, IČ: 00297976 a TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z. s., IČ: 14614405
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jeseník nad Odrou Městu Nový Jičín ve
výši 119.034 Kč
schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Jeseník nad Odrou
uzavřenou mezí Obcí Jeseník nad Odrou IČ: 00297976 a Městem Nový Jičín
IČ: 00298212
schvaluje poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu
schvaluje poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/168 o výměře 79 m2 včetně budovy rodinného
domu č. p. 309 a prodej pozemku parc. č. 989/130 o výměře 515 m2 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/169 o výměře 79 m2 včetně budovy rodinného
domu č. p. 310 a prodej pozemku parc. č. 989/131 o výměře 526 m2 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
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schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/161 o výměře 79 m2 včetně budovy rodinného
domu č. p. 302 a prodej pozemku parc. č. 989/123 o výměře 529 m2 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
neschvaluje poskytnutí příspěvku na opravu domu č. p. 302 v Jeseníku nad Odrou ve
výši 150.000 Kč
schvaluje odkoupení podílu 1/8 na pozemku parc. č. 1700 v k. ú. Jeseník nad Odrou
za 25 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/163 o výměře 79 m2 včetně budovy rodinného
domu č. p. 304 a prodej pozemku parc. č. 989/125 o výměře 521 m2 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 1,037.270 Kč + náklady spojené s převodem
bere na vědomí Zápis z Kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 10. 12. 2019
bere na vědomí Zápis z Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 25.11.2019
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu
obcí v Mikroregionu Odersko dle předloženého návrhu.

Efektivní správa

USNESENÍ Z 19. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 18. 5. 2020 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16:00 HOD.
schvaluje Program 19. schůze rady obce
bere na vědomí průběh a výsledek posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
VZ Rozhledna Blahutovice II
schvaluje návrh Smlouvy o dílo s vítězem VZ, firmou SUNTEL Czech s.r.o., Březnická
5602, 760 01 Zlín, IČ: 60753447 na částku 8 498 681,80 Kč bez DPH
schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek Cyklostezka Jeseník nad Odrou ISPROFOND
5818510046 ve výši 22 948 626,00 Kč
schvaluje Smlouvu o výkonu technického dozoru investora na stavební akci: Cyklostezka Jeseník nad Odrou s firmou KM admin s.r.o., Bílany 26, 767 01 Kroměříž,
IČ: 05107521 na 350 000,00 Kč bez DPH
schvaluje studii na rekonstrukci zpevněných ploch a celkové koncepce hřbitova v Jeseníku
nad Odrou, zpracovanou irmou ARCHITRÁV s.r.o. Nerudova 28 741 01 Nový Jičín
schvaluje studii na využití multifunkčního objektu Blahutovice č.p. 13, zpracovanou
firmou ASA expert a.s. Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava
revokuje Usnesení rady obce č. 26/17R/2020 ze dne 22.4.2020 zákaz pořádání
všech kulturně společenských akcí v Jeseníku nad Odrou a jejich místních částí ke dni
19.5.2020 mimo Slavnosti obce dne 15.8.2020
schvaluje pronájem nebytových prostor restaurace Blahutovice č. p. 35 s účinností
od 1. 6. 2020
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USNESENÍ Z 20. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 3. 6. 2020 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16:00 HOD.
schvaluje Program 20. schůze rady obce
bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise o přidělení nabídky na zhotovení díla Oprava
místních komunikací v Jeseníku nad Odrou 2020 uchazeči PORR a.s., Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10, Strašnice, v ceně 508 916,00 Kč bez DPH
schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení díla: Oprava místních komunikací v Jeseníku
nad Odrou 2020 s irmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice,
IČ: 43005560, v ceně 508 916,00 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Oprava místních komunikací
v Jeseníku nad Odrou 2020 s irmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,
Strašnice, IČ: 43005560, v celkové výši 123 206,00 Kč bez DPH
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58 sestavenou
k 31.12.2019 a rozdělení zisku do fondu odměn ve výši 20 000, Kč a rezervního
fondu ve výši 58 112,89 Kč
bere na vědomí předložené opravy a vysvětlení nápravných opatření a doporučení vyplývající z veřejnosprávní kontroly z roku 2019 provedených v Základní škole a Mateřské škole
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
schvaluje Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58
schvaluje výjimku z počtu žáků Mateřské škole Jeseník nad Odrou a Mateřské škole Polouvsí
schvaluje inanční dar ve výši 10 000, Kč Domovu Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry
neschvaluje inanční příspěvek Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
schvaluje vyřazení části komunikace 4. třídy 4Hub na pozemku p.č. 473 v k.ú. Hůrka z kategorie místních komunikací
schvaluje zařazení komunikace na pozemku p.č. 473 v k.ú. Hůrka do kategorie účelové
komunikace
neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S, se Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město v rámci stavby
Polom Suchdol n. O., BC z důvodu nenaplnění podmínky vybudování protihlukové
stěny v Jeseníku nad Odrou
schvaluje pacht pozemků p. č. 1642 a 1643 v k. ú. Jeseník nad Odrou společnosti AGRO
JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234, za cenu 5 500, Kč/ha s účinností
1.1.2020 do 31.12.2021
schvaluje uzavření Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou od 3.
školy v Polouvsí od 7. 31.7.2020

21.8.2020 a Mateřské
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ukládá starostovi předat podmínky obce pro udělení souhlasu s vybudováním protlaku
pod komunikací na pozemku p.č. 1114/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou v rámci stavby Jeseník
n. O., p.č. 1124/1, DUMAT, VKN společnosti DUMAT soukromý podnik, v.o.s., Čsl. letců
č. 17, 750 02 Přerov
schvaluje prodej přípojek vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace a elektropřípojky
k rodinnému domu č. p. 304 umístěných na pozemcích parc. č. 989/94 a 989/125 vše
v k. ú. Jeseník nad Odrou

INFORMACE PRO OB ANY
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Dle OZV 1/2019 je v čl. 11, ods. 2, písm. c, se osvobozují občané, kteří se nezdržují déle
než jeden rok na území obce Jeseník nad Odrou.
Občané, kteří chtějí uplatit osvobození, musí si o něj každý rok písemně požádat.

OZNAČENÍ NÁDOBY NA ODPAD
QR KÓDEM
Od 1. 7. 2020 musí být nádoba na komunální odpad (popelnice) označena tvz. QR kódem. Z tohoto důvodu žádáme
občany, aby tak učinili k výše uvedenému datu.
V případě poškození se obraťte na tel. č. 606 635 654,
558 846 937 a po domluvě Vám bude přidělen nový QR kód.

OZNAMOVACÍ POVINNOST
Upozorňujeme občany, že změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu atd.) se musí do
15 dnů písemně ohlásit Prohlášením plátce na obecním úřadě.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD – STOČNÉ
Upozorňujeme občany, kteří jsou napojení na obecní kanalizaci a nemají uzavřenou Smlouvu
o odvádění odpadních vod, aby se dostavili na obecní úřad a smlouvu si uzavřeli.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
A POBOČEK V HŮRCE, POLOUVSÍ A BLAHUTOVICÍCH
V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou a její pobočky budou v období letních prázdnin uzavřeny.
V Jeseníku nad Odrou si bude možno, po dohodě, knihy vypůjčit i o prázdninách.
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Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu byla započata realizace dlouho plánované akce výstavby cyklostezky Hůrka Jeseník nad Odrou Vražné.
Stavba, jejíž celková délka je 4 786,1 m a šířka 2,5 m, je obousměrná, dvoupruhová
s povrchem z asfaltobetonu a je rozdělena do dvou úseků.
První úsek Vražné Jeseník nad Odrou navazuje na okraji obce Vražné na místní komunikaci-sjezd napojující se na sil. III/0489, odkud je vedena souběžně se sil. III. tř. okrajem
zemědělských polí do obce Jeseník nad Odrou. Na hranici katastrálních území Vražné
u Oder a Jeseník nad Odrou překračuje na nové dřevěné lávce pro cyklisty Hrabětický
potok. Cyklistická stezka ústí do účelové komunikace podél železniční trati v Jeseníku
nad Odrou. V centru obce není zatím možno pokračovat v souběhu s komunikací 3. třídy z důvodu připravovaného projektu Povodí Odry
Úprava Luhy v Jesenku nad Odrou . Projekt počítá se snížením krajské komunikace 3. třídy, vybudováním odsazených
hrází, vybudováním nových mostů, prohloubením koryta vodního toku, pojízdných hrází
apod. a bude realizován v nejbližších letech. Dále také z důvodu prostorových problémů kruhový objezd, nemovitosti v bezprostřední blízkosti komunikace 3. třídy, hustou
zástavbou v centru obce aj. Zde tedy budou muset cyklisté pokračovat po krajské komunikaci 3. třídy v úseku dlouhém cca 400 m a připojí se na druhý úsek Jeseník nad Odrou
Hůrka, začínající na konci obce naproti zaústění místní komunikace do silnice III/0489,
obchází kříž a jde okrajem polí podél silnice III/0489 do obce Hůrka, kde se napojuje na
silnici III/05715 v místě stávajícího sjezdu u zastávek hromadné dopravy.
Žádost o spolufinancování příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla
úspěšná a SFDI přispěje financemi ve výši 85% z uznatelných nákladů projektu. Nyní se
připravuje smlouva o financování k podpisu. Stavbu realizuje firma PORR a.s., která byla
vybrána na základě výběrového řízení v loňském roce.

Pozn. Dobrá zpráva pro cyklisty: celková délka stoupání je vyprojektována
na 57,42 m.
Martina Peterková
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OPRAVA SILNICE III/0489 V KM 2,533 – 3,916 HŮRKA
Místo uzavírky: silnice III/0489 v obci Jeseník nad Odrou-Hůrka, k.ú. Hůrka
Termín: částečná uzavírka: od 29.06.2020 do 30.09.2020 na nezbytně
nutnou dobu!
vjezd umožněn vozidlům s povolením stavby a vozidlům BUS
úplná uzavírka: na 1 den (dosud neurčeno) vjezd zamezen všem účastníkům silničního
provozu.
Objízdná trasa:
částečná uzavírka: od Jeseníku nad Odrou-Hůrky po silnici III/0489 směr Starý Jičín, dále
po silnici III/04816, I/48, I/57 směr Šenov u Nového Jičína a po silnici III/05715 směr Bernartice nad Odrou a Jeseník nad Odrou-Hůrka a dále od Jeseníku nad Odrou-Hůrka
po silnici III/0489 směr Jeseník nad Odrou, po silnici III/0485 směr Polouvsí, po silnici
III/0486 směr Starojická Lhota a po silnici III/04816 směr Starý Jičín nebo po silnici III/0488
směr Jeseník nad Odrou-Hůrka;
úplná uzavírka: objízdná trasa pro autobusy: od Jeseníku nad Odrou-Hůrka po silnici
III/0489 směr Jeseník nad Odrou, dále po silnici III/0485 směr Polouvsí, po silnici III/0486
směr Starojická Lhota a po silnici III/04816 směr Starý Jičín, nebo po silnici III/0488 směr
Jeseník nad Odrou-Hůrka.
Linková osobní doprava: úplnou uzavírkou dojde na 1 den k dotčení Linky 882616 Nový
Jičín-Starý Jičín Jeseník nad Odrou-Polom dopravce Transdev Morava s.r.o. bude vedena
po objízdné trase.
Obyvatelé budou během realizace průběžně o uzavírkách a objízdných trasách informováni.
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UKONČENÍ PROVOZU ZUBNÍ ORDINACE
V JESENÍKU NAD ODROU
A PODĚKOVÁNÍ MUDr. SILVII SVRČINOVÉ
31. května 2020 ukončila MUDr. Silvie Svrčinová provoz zubní ordinace v Jeseníku
nad Odrou.
Zdravotní karty pacientů, kteří si je nevyzvedli do 31. 5. 2020, jsou uloženy
na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě u p. Lenky Brusové, tel.
595 622 667.
Obec Jeseník nad Odrou děkuje paní zubařce za dlouholetou péči o chrup nejen
našich občanů a přeje do dalších let pohodu a pevné zdraví.

UPOZORN NÍ PRO OB ANY
ZAHRADNÍ ODPAD V KORYTĚ VODNÍHO TOKU LUHA
Technik Povodí Odry, s.p., VHP Skotnice upozorňuje občany Jeseníku nad Odrou,
aby zahradní odpad vzniklý na jejich zahradách neukládali (nevozili, neukládali,
neházeli) do koryta vodního toku Luha a na tělesa protipovodňových hrází.
V některých občanech, především starších ročnících, přetrvává pocit, že koryto toku
je smeťák , kde jednou za čas vše uklidí voda, ale při současné hydrologické a meteorologické situaci by ten úklid byl dost sporadický. Navíc je ukládání odpadu do
koryta toku v rozporu s platným vodním zákonem a při oznámení na příslušný vodoprávní úřad jej lze pokutovat až do výše 50 tis.
Dalším problémem, který vzniká uložením zahradního odpadu, je to, že je v daném
místě zlikvidován travní porost, který funguje jako opevňovací prvek a v případě,
že přijdou zvýšené průtoky je pak místo, které je zbavené travního porostu, daleko
náchylnější k vodní erozi a vzniku nátrží. Z provozního hlediska uložený odpad znesnadňuje provádění údržby sečení a je zvýšeným rizikem pro zaměstnance Povodí
Odry.
V případě, že se ukládání odpadu bude opakovat (v případě některých pobřežníků
je to chronické) a nepomůže ani žádost o okamžité odstranění, budeme nuceni
přistoupit k řešení této situace.
technik Povodí Odry, státní podnik, VHP Skotnice
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
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MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
Po dlouhé neplánované přestávce jsme se koncem května opět společně sešli
v naší školce. Abychom dohnali, co jsme zameškali, museli jsme si hlavně hrát.
Děti si užily společné hry s kamarády, soutěžily, a také si hodně povídaly. Moc
děkujeme rodičům a dětem za fotky a obrázky z období, kdy děti měly domácí školku (můžete si je prohlédnout na webových stránkách).
V měsíci červnu jsme si povídali o domácích zvířatech. Děti ví, jak se jmenují členové zvířecích rodin, i jaký užitek máme z hospodářských zvířat. Kreslily, modelovaly, vystřihovaly zvířátka ze statku. Potom jsme se přesunuli za
humna a povídali jsme si o hmyzu a životě na louce. Děti moc zajímal život
včel a motýlů. Na zahradě jsme pozorovali mravence, ploštice, ale také žížaly
a hlemýždě.
Teď jsou před námi letní prázdniny. Ti, kteří budou navštěvovat školku, se mohou těšit na indiány a divoká zvířata. S některými dětmi se uvidíme až v září
v novém školním roce a také mezi sebou přivítáme nové děti. Dětem, které
zasednou do školních lavic jako školáci prvňáci, přejeme hodně úspěchů ve
škole i v životě. Budeme moc rády, když si na nás vzpomenou a přijdou se pochlubit prvními úspěchy a prvními jedničkami.
Všem přejeme krásné léto.

Jesenický zpravodaj 3 / 2020

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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H RKA
DOBROVOLNÍ HASIČI DAROVALI KREV
Po roce se členové hasičského sboru zúčastnili darování krve. V rámci akce
organizované OSH Nový Jičín Daruj krev s dobrovolnými hasiči a předem
dohodnutém termínu úterý 26. května 2020 od 9.00 hodin se sešli v Transfuzním oddělení
nemocnice Agel v Novém Jičíně. Původní budova oddělení je nyní v rekonstrukci. Od začátku
roku je provoz přesunut do náhradních prostor naproti nemocnici pod Španělskou kaplí. Na
akci byl použit automobil Ford Transit o osádce 4 lidí. Další dva členové darovali krev v předešlých dnech. Velký dík všem, kteří se zúčastnili a pomohli dobré věci.

POZVÁNKY DO H RKY
KRÁLIKÁRNA/SDH HŮRKA – NOHEJBALOVÝ TURNAJ DRUŽSTEV
V sobotu 1. srpna proběhne v areálu koupaliště, tradiční nohejbalový turnaj družstev.
Hůrka, areál koupaliště
PUTOVNÍ POHÁR MS HŮRKA A MYSLIVECKÉ POSEZENÍ
Myslivecké sdružení Hůrka z.s. pořádá v sobotu 8. srpna od 13 hodin na střelnici za kopcem
tradiční brokové střelby na asfaltové holuby. Odpoledne v areálu školy a v sále KD, bude připraveno bohaté občerstvení. Přijďte se podívat a podpořit střelce. Srdečně zvou myslivci.
Hůrka, střelnice za kopcem, areál školy a sál KD
UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ – 56. VÝROČÍ
V sobotu odpoledne 15. srpna, bude uctěna památka leteckého neštěstí v Hůrce při které v roce
1964 zahynulo 10 mužů.
Hůrka, památník u zastávky
HORECKÁ TRAKTORIÁDA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka Vás srdečně zve na devátý ročník Horecké traktoriády, který se
uskuteční v sobotu 5. září od 13 hodin v areálu koupaliště v Hůrce. Můžete se těšit na spanilou
jízdu a dovednostní soutěžní úkoly pro závodníky. Přijďte se podívat, nebo rovnou přijeďte
soutěžit se svým strojem.
Hůrka, areál koupaliště
SOUTĚŽ V PITÍ TUPLÁKU A PŮLLITRU PIVA
Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na čvrtý ročník soutěže v pití tupláku a půllitru piva na čas.
Soutěž se uskuteční v sobotu 5. září na hřišti po ukončení traktoriády. Soutěž bude probíhat ve
dvou kategoriích muži tuplák piva a odvážné ženy půllitr piva.
Hůrka, areál koupaliště
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BLAHUTOVICE
ALEJ KE KAPLI A DÁL, ANEB JAK TO DOPADLO…
Máme za sebou dobu nelehkou, plnou obav a strachů o zdraví, blízké a seniory. Každý tento čas trávil jinak někdo prací na zahradě,
jiný učením s dětmi a spousta z nás prostě nemohla vybočit z pracovního procesu. Musím říct, že velmi často jsem vyrážela do přírody a čerpala dobrou náladu
z probouzející se přírody. Moje obvyklá cesta vedla ke kapličce a pramenu vody
u druhého lesíku (je to jedno ze zastavení u Františkovy cesty). V den boje za svobodu a demokracii na podzim roku 2018, jsme s osadním výborem a dobrovolníky
uspořádali 1. blahutovickou brigádu, kdy za asistence manželů Kotoučových byla
vysazena ovocná alej. Co si pamatuji, vždy tam rostly jeřabiny, ale stromy postupně
usychaly. V tuto chladnou podzimní sobotu jsme vysadili směs ovocných stromů,
a také lípu na počest 100 let od založení republiky na pozemek bývalé stolárny.
Musím konstatovat, že to byla povedená akce. Přišlo mnoho lidí, kterým opravdu
záleží na tom, jak to v obci vypadá, a chtěli podpořit dobrou věc. A tak vznikla tato
krásná alej na okraji obce Blahutovice. Každý se z ní může těšit, na jaře vůní květů
a na podzim snad časem i ovocem. Jen samotnou výsadbou stromků to však nekončí, o každý strom je nutné se starat, provádět pravidelný roční řez, kontrolovat
jejich stav, ochranu proti okusu a dbát v neposlední řadě i na řádné sekání trávy.
Už teď vím, že by bylo dobré uspořádat další brigádu na vyčistění okolí kapličky,
a také zde umístit novou lavičku.
Františkova cesta, je jedna z krásných procházek po naší obci, a rozhodně si ji nenechte ujít.
Musím však napsat, že jsou i místa, která mě zlobí, a prosím všechny, kterých se
to týká o zamyšlení. Proč vyvážejí bioodpad na kraj lesa, vždyť každý doma máme
kompostéry od obce na bioodpad, je možnost vyvážet zdarma do separačního
dvoru a jsou jistě i jiné možnosti.
A tak si někdy pomyslím: Má to cenu se snažit uklízet obec, sadit stromy, pořádat
pro děti akce .?
Věřím, že ANO. Podpořte naše úsilí, nebuďte lhostejní k přírodě, okolí a lidem!
Letos byla naplánovaná výsadba jabloní od Blahutovic směr Jeseník nad Odrou.
Všechny nás zaskočil Covid19, a zakoupené stromy bylo nutné vysadit. Po domluvě s místostarostou obce, stromy nasadila rychlá rota obce, a tímto jim velice
děkuji.
tentokrát sama za sebe Iveta Jančálková

16

Jesenický zpravodaj 3 / 2020

SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Dříve než jsme se stačili po zimě trochu probudit, tak se svět najednou zastavil. No a s tím i samozřejmě naše obvyklé zápolení
na pétanque turnajích. Turnaje byly zrušeny a tak jsme v rámci
možností osamoceně šmudlili koule někde v zákoutí. A tak jsme
všichni přívítali konečně možnost zúčastnit se čtvrtého ročníku
Presidentského turnaje regionu SOVA , kde se sešli nejen presidenti klubů, ale i jejich bodyguardi . Hostitelem se stal Valšovický klub, který si loni od nás odvezl
vítěznou trofej. Pochopitelně celý turnaj sice provázely přísné hygienické předpisy
a další nařízení naší vlády, ale přesto si všichni hru užili.
A jak to šlo nám? Noo ... v Presidentském poháru jsme ani letos nezklamali
a obhájili loňské páté (tudíž poslední) místo s několika kanáry . Ochranka se
pochlapila a vybojovala místo čtvrté J. Novinkou bylo hodnocení vzájemných zápasů mezi prezidenty a jejich bodyguardy. Navzdory vedení 2:0 nakonec presidenti
podlehli 2:3.
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V mezičase jsme si také pořídili opravdové dresy, ve kterých jsme konečně zase vyrazili i na bodovaný turnaj. První příležitostí po stopce , byl turnaj o Albrechtický
kahan. Hráli se jednotlivci a nás vyrazilo hned sedm. Byli s námi i dva starší junioři.
Obsadili jsme celou výsledkovou listinu odspodu až skoro nahoru. Téměř na vrchol
se vyšplhal Hasan, který ukořistil pro náš klub pohár za výtečné třetí místo ... díky.
Pohár byl již uložen do síně slávy .

A jak to šlo nám ostatním?
NAŠE VÝSLEDKY Albrechtický kahan (37 hráčů):
3. Radomír Vrzal
11. Luboš Rusek
16. Vladimír Vašíček
23. Lukáš Ondryhal
25. Josef Ondryhal
30. Radim Valošek
33. Sára Valošková

18
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Také jsme opět rozjeli Polouveskou
ligu , konkrétně jarní kolo, které
má uzávěrku již 20. června. Snad se
podaří všem deseti soutěžícím včas
odehrát všechny zápasy. Také jsme
v předtermínu usmažili společnou
vaječinu a začali se setkávat v neděli Pod Platany. Nyní se vrhneme do
kolotoče turnajů, z nichž jeden sami
pořádáme. 20. června se uskuteční
historicky první polouveský turnaj,
který je zapsán do Termínové listiny
a je bodován v celostátním žebříčku.
Snad vše klapne ...
Naše pozice v Českém žebříčku se poněkud změnily vlivem nemožnosti obhajovat
loňské výsledky. Junioři se drží stále v první juniorské dvacítce. Lukin poskočil dokonce na deváté místo a Sára je mezi holkama nadále první. Turnaje se rozbíhají
a snad i něco uhrajeme. Naše aktuální umístění je v tabulce.
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.

U

P íjmení

Jméno

Vaší ek
Ondryhal
Ondryhal
Valošek
Valošková
Koudelková
Rusek
Koudelka
Gráfiková
Valošek
Vrzal
Gráfik
Patala
Patalová

Vladimír
Josef
Lukáš
Radim
Sára
Magdaléna
Luboš
Josef
Marcela
Hugo
Radomír
Ji í
David
Kate ina

hrá
. 5.
CŽ
121
128
187
214
230
264
279
283
377
431
515
706
845
846

PK Polou
(966
Síla

Body

24.251
19.096
14.813
11.752
11.501
10.126
10.626
9.501
3.689
4.782
3.000
0.000
0.000
0.000

1298.739
1236.639
835.078
685.723
589.890
474.406
437.347
422.533
227.309
155.494
73.803
0.000
0.000
0.000

eb
6 junior
Z toho
Turnaj
bonusy
363
12
453
11
241
8
234
9
152
9
75
9
90
6
75
7
76
4
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0

Po adí
junio i

9
12

19
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
VÝSTAVA POLOUVESKÝCH HOLEK
AND LSKÁ SLAVNOST, ANEB KAM

ERT NEM ŽE…

Čas koronaviru v roce 2020 přinesl do každé rodiny nové zkušenosti. My jsme
se jím u nás doma promalovaly.
Začalo to tím, že naše Eví 20 let, autistická slečna s vážným dechovým onemocněním a vlastně nejohroženější druh v tomto čase, potřebovala po dobu
uzavření škol jasný režim a řád. Domluvily jsme se, že každý den nakreslí Anděla. Přidaly se i ségry, Káťa 6 let s Rozárkou 7 let, čímž vznikla výtvarná skupina
jak svět :-) Ze mě se stal zastrouhávač pastelek, vymývač štětců, snášeč barev
a jemný korektor a našeptávač
Anděly jsme rozesílaly přes WhatsApp babičkám, tetám, kamarádům, učitelům
a dělaly jsme to opravdu každý den. A pak jsme si večer vždycky četly, co nám
kdo odepsal a těšily jsme se na další den a dalšího Anděla. Byla to práce, radostná, se zpětnou vazbou, udržela nás při životě, nadšení a očekávání. Náměty šly s dobou samy, většinou jsme měly plán na několik dní dopředu, ale stalo
se i, že někoho z nás napadlo něco tak bombastického, že jsme plány odložily
a šly hned do úplně nové inspirace.
Takhle vznikl Anděl milovaný, Anděl, co věší prádlo, Anděl hraček, Anděl
v knihovně A spousta dalších, je jich něco přes 180. Slušná Andělská letka J.
S koncem nouzového stavu jsme malování opustily, protože jsme měly spoustu
dalších plánů, výlety, Pohádky pod dubem, úklid J... ale trošku se nám stýská
po té prazvláštní době. Pro nás to byla doba Andělů, rodinné blízkosti a spokojenosti.
A tak Vás zveme na výstavu našich Andělů, které holky namalovaly a nakreslily
v době koronaviru, na ANDĚLSKOU SLAVNOST, aneb kam čert nemůže…
Výstava potrvá od neděle 21. června 2020 do 18. září 2020 v Solné jeskyni Salza v Zašové.
Nechte nám tam vzkaz, my si ho přečteme a rády J.
Darča Rusková Neuwirthová... máma
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RŮZNÉ
POLICIE ESKÉ REPUBLIKY
EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ
MS kraj

zabezpečení bytů, domů či chat

nejen před dovolenou

S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne proti vloupání, který
letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští policisté připomenout důležitost
zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní
rady je žádoucí aplikovat během celého roku,
byť období dovolených je z pohledu uvedené kriminality rizikovější . Více k Evropskému dni proti vloupání zde: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani
-roku-2020.aspx.
…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upraveným předmětem otevřít
neuzamčené vstupní dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními
doklady, platebními kartami, finanční hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje
obdobné. Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za poslední dobu nemění. Převládá finanční hotovost, šperky z drahých kovů či menší spotřební
elektronika (notebooky, mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté různorodou formou působí na širokou veřejnost při
osvětě a předávání preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením
uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či realizaci přednášek nebo mediální výstupy. I přes uvedené
nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního
charakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti uvedeného charakteru je
projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představený
veřejnosti již v roce 2018, který byl v dalších letech aktualizován. V rámci něj
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mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která rovněž prošla vylepšením (více na: https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:
Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.
Neupozorňujte na svou nepřítomnost,
například na sociálních sítích.
Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít mechanické prvky, případně zapnout
alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na
zahradě apod.).
Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie,
myslete na pojištění.
Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách
www.stopvloupani.cz

HASI I HZS MSK, ÚZEMNÍ ODBOR NOVÝ JI ÍN
LÉTO A PRÁZDNINOVÝ ČAS
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci
mimo školní lavice již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit. A proto
se již většina z nich těší na letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči
anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost
nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti budou
mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem
experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku, moc
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dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle
zapomene na rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také
děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít
si opéci si špekáček do přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady
pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ,
že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo oheň je dobrý sluha, ale zlý pán .
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě
může být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za
bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro
úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé
pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů
doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu,
závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších pří-
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padech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své
děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem
i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta.
Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte
koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy
mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti
na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat,
že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí
hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

MIKROREGION ODERSKO
USILUJE O POSÍLENÍ P ÍV TIVOSTI VE EJNÉ SPRÁVY
V LENSKÝCH OBCÍCH
Mikroregion Odersko nově realizuje projekt zaměřený na strategické uchopení
komunikace obecních úřadů s veřejností a využití nových komunikačních prostředků.
Do projektu Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko se zapojila většina členských obcí Mikroregionu Odersko, a to Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník n/O, Kunín, Luboměř, Mankovice, Spálov a Vražné, pro které bude během roku 2020 zpracována komunikační strategie, která prakticky
navrhne, jak by komunikace obce s občany, a i naopak občanů s obcí mohla
probíhat pohodlněji a efektivněji.
V rámci projektu se pak v roce 2021 zapojené obce mohou těšit na nové webové stránky, které odpovídají standardům a nárokům současnosti, elektronické
úřední desky či vychytaný vizuální styl.
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Foto: Projednání komunikační strategie v obci, Mikroregion Odersko

Tento projekt s názvem Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko byl podpořen
v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 6.172.815 Kč.
Celkové předpokládané náklady činí 6.497.700 Kč.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko
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TURISTICKÁ OBLAST POOD Í
PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ POODŘÍM
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti takzvaný Vandrbuch (pohádkový pas). Až navštíví pět
skřítků, splní jejich úkoly a budou mít
Vandrbuch vyplněný, mohou se těšit
na divadýlko. Malí návštěvníci získají na
třinácti pohádkových místech již při návštěvě skřítka malého prstového maňáska nebo jiný drobný dárek. Celá soutěž
probíhá od července do srpna 2020.
A víte, že naši skřítkové mají už i své
vlastní pohádky, které najdete na YouTube Pohádkové Poodří a www.PohadkovePoodri.cz ? Bližší informace, soutěže a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na FB Pohádkové Poodří a www.poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl inančně podpořen ROP Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a nově z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A ČR-Polsko.

OTEVŘENÉ CHRÁMY V POODŘÍ
Církevní památky jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny. Kostely a kaple často jen
mineme na náměstích a návsích. Podél cest a uprostřed polí jsou rozeseta Boží muka.
U studánky nebo u křížku v lese si chvíli odpočineme po dlouhé pěší túře. To vše najdeme v Poodří, které ukrývá nenápadné přírodní i kulturní klenoty. Údolí řeky Odry, bývalé břidlicové doly a přívětivý ráz oderské krajiny nadchne milovníky přírody. Zájemcům
o kulturu, historii a sakrální umění přijde vhod návštěva Muzea Oderska a kaple sv. Rodiny v Odrách kostela sv. Jakuba ve Spálově, nedalekého poutního místa Panny Marie
ve Skále či kostela Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou. Prohlídky
kostelů s průvodcem jsou součástí projektu Otevřené chrámy, který připravilo Biskupství
ostravsko-opavské za inanční podpory Moravskoslezského kraje. Aktuální informace
o otevírací době všech 33 kostelů a věží najdete na www.doo./otevrenechramy.cz

KOVÁŘI KOVAJÍ, DĚTI TVOŘÍ ANEB CO, JAK A ČÍM SE DĚLÁ!
HRADEC NAD MORAVICÍ 1. 8. 2. 8. 2020
Děti společně se skřítky z Pohádkového Poodří zažijí den plný zábavy a soutěží, kterými
je provedou mistři kovářského řemesla. Vyzkouší si práci kováře, podkováře, měditepce
a ražení mincí. Odnesou si spoustu dárků, sladkostí, vlastních výrobků a hlavně zážitků.
Na již sedmém ročníku KOVÁŘSKÝCH SONÁT se během dvou dnů prostřídá u kovadlin bezmála na sedm desítek kovářů, kteří předvedou svoji uměleckou kovářskou
tvořivost a překvapí vykovanými exponáty na téma CESTA DO PRAVĚKU . Přijeďte se
přesvědčit!
www.kovarskesonaty.cz
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PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ POODŘÍM
Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území
Mikroregionu Odersko, Regionu
Poodří, Bílovecka a města Fulnek,
Studénka a Klimkovice. Oblast, ve
které působily mnohé významné
osobnosti, je bohatá na přírodní
atraktivity i historické objekty, je
protkána bohatou sítí cyklotras
a stezkami pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc
zabydlely pohádkové bytosti.
Naši skřítkové našli svůj domov ve třinácti objektech po celém Poodří Moravském
Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž bude léčit zvířata a stromy, v tamním zámku bude na malé i velké návštěvníky čekat
víla, které se říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům
Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích
obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky
v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, pro změnu skřítci
Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte v informačním centru ve
Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a Plamínka, pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu
venkovského života a zemědělství ve Skotnici. Svého
skřítka
Větroplacha
má i Balerův
větrný mlýn
ve Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli
v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Rodinku
roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka,
malá Dorotka či Jozífek. Skřítků je tam však mnohem více, sklepení se jimi jen hemží a stačí se pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing trasu Bludička Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla
Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek
v nivách řeky Odry. Brzy se do Klimkovic bude stěhovat za kamarádkou veverkou Augustinkou i náš
cestovatel Floriánek Všudybyl J.
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PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ POODŘÍM
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti takzvaný Vandrbuch (pohádkový pas). Až navštíví pět skřítků, splní jejich úkoly a budou mít Vandrbuch vyplněný, mohou se těšit na divadýlko. Malí návštěvníci získají na třinácti pohádkových
místech již při návštěvě skřítka malého prstového maňáska nebo jiný drobný dárek. Celá
soutěž probíhá od července do srpna 2020.
A víte, že naši skřítkové mají už i své vlastní pohádky, které najdete na YouTube Pohádkové Poodří a www.PohadkovePoodri.cz ? Bližší informace, soutěže a zajímavosti ze
života skřítků můžete sledovat na FB Pohádkové Poodří a www.poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl inančně podpořen ROP Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a nově z Fondu mikroprojektů 2014 2020 v Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A ČR-Polsko.
Bc. Pavlína Ambrosch,
ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s.
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