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

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

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

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

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

Vodovod a kanalizace:
Technické služby:
Separační dvůr:

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

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:

Jeseník nad Odrou: Pondělí
Středa
Blahutovice:
Úterý

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

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

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

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat
stanovisko vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 4. 2021
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODAŘENÍ OBCE JESENÍK NAD ODROU
ZA ROK 2020
V roce 2020 skočilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 16 435 tis. Kč. Obec obdržela 23 805 tis. Kč na dotacích (včetně kompenzačního bonusu). Daňová výtěžnost se snížila oproti r. 2019 o 5,36 %, tj. o 1 654 tis. Kč
a činí na 1 obyvatele 14,8 tis. Kč. Obec na vykrytí výpadku daňových příjmů obdržela
kompenzační bonus z MF ČR ve výši 2 465 tis. Kč.
Z investičních akcí bylo dokončeno Hřiště v Polouvsí vč. rozvodů elektřiny (2 043 tis. Kč),
Rozšíření vodovodu v Jeseníku nad Odrou (317 tis. Kč), zahradní domek u víceúčelového hřiště v Jeseníku nad Odrou (71 tis. Kč), odvhlčovače zdiva v KD Jeseník nad Odrou
(150 tis. Kč). V r. 2020 došlo k rozhodnutí o prodeji povodňových rodinných domů ve výši
9 397 tis. Kč.
Z rozpracovaných akcí zbývá realizovat a dokončit Cyklostezku Jeseník nad Odrou, Lávku
u Machulů, Rozhlednu v Blahutovicích, Most přes Luhu u Hasalů, Protipovodňová opatření – Poldr Jeseník nad Odrou, Stav. úpravy zázemí tenisového hřiště, Novostavbu srubu
v Hraběticích, Stavební úpravy střechy kult. domu v Jeseníku, Vodní trkač v Hraběticích,
Rekonstrukce kulturního domu a restaurace v Jeseníku nad Odrou, Bytový dům Blahutovice 51, Úpravy obecních ploch v Blahutovicích, Rekonstrukci hřbitova v Jeseníku, Multifunkční objekt – Blahutovice 13, Nový chodník v Jeseníku, Rekonstrukci veřejného osvětlení, Dřevěnou lávku přes Luhu v Jeseníku.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2020:
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM

29.224.230,00 Kč
5.597.087,00 Kč
10.436.940,00 Kč
23.805.358,00 Kč
69.063.615,00 Kč

29.213.131,62 Kč
5.355.471,74 Kč
10.436.940,00 Kč
23.805.357,90 Kč
68.810.901,26 Kč

99,96 %
95,68 %
100,00 %
100,00 %
99,63 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

36.327.664,00 Kč
30.967.240,00 Kč
67.294.904,00 Kč

21.498.721,11 Kč
30.876.967,94 Kč
52.375.689,05 Kč

59,18 %
99,71 %
77,83 %

Zapojení zůstatků na bank. Účtech
74.000,00 Kč -14,532.587,72 Kč
Splátky úvěru na kanalizaci
-1,842.711,00 Kč
-1,842.710,85 Kč
Přenesená daň. povin. DPH		
-59.913,64 Kč
FINANCOVÁNÍ
-1.768.711,00 Kč -16.435.212,21 Kč

100,00 %
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Zůstatky na běžných účtech
Zůstatek na účtu sociálního fondu
Zůstatek v pokladně
Finanční prostředky celkem
Nesplacený úvěr na kanalizaci

29.019.397,27 Kč
132.324,44 Kč
52.588,00 Kč
29.204.309,71 Kč
7.793.842,18 Kč (splatný v r. 2024)
Mgr. René Štec

USNESENÍ Z 27. SCHŮZE RADY OBCE
ZE DNE 21. 12. 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schvaluje Program 27. schůze rady obce
schvaluje prodej přípojek inženýrských sítí k RD Jeseník nad Odrou č. p. 320
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2022 – 2023
schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace na rok 2021
schvaluje Dodatek ke smlouvě o realizaci přeložky vodárenského zařízení – hydrantu
stavby „6114 – MORAVIS – VTL PLYNOVOD, úsek TU 175 Hynčice – RU 013 Libhošť“, „SO 04.4.2 Přeložka hydrantu v km 144,30“
schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s Mgr. Miroslavem Pizurem, Nové
Sady, Zikova 606/10, 779 00 Olomouc
schvaluje Dodatek č. 1 Licenční smlouvy „k užívání softwarové aplikace pro tvorbu
a evidenci usnesení zastupitelstva obce“ s Mgr. Miroslavem Pizurem, Nové Sady, Zikova 606/10, 779 00 Olomouc
schvaluje výkon činnosti Autorského dozoru a činnosti koordinátora BOZP na akci
„Energetické úspory BD Blahutovice č.p. 51“ společností ASA expert a.s., Lešetínská
626/24, 719 00 Ostrava
ukládá starostovi zajistit technický dozor investora akce „Energetické úspory BD Blahutovice č.p. 51“
ukládá starostovi zajistit zpracování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky „Energetické úspory BD Blahutovice č.p. 51“
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017787 Jeseník
nad Odrou, p.č. 700/1,NNk s firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2 702 00
Ostrava
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 209 v k.ú. Blahutovice
schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování vodního díla č. 68/SOP/NJ/2020/
D5 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo stavby „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ s firmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
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• schvaluje obřadní dny v roce 2021
• bere na vědomí informaci starosty a místostarosty obce o investičních akcích roku
2021
• schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobových míst
• pověřuje p. Martinu Šlosarovou uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8019748/VB/001, Jeseník – Hůrka, p.č. 61/2,NNk s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

INFORMACE O POČTU OBYVATEL
K 31. 12. 2020
POČET OBYVATEL: 1963
Jeseník nad Odrou:

1112

narození:

9

Hůrka:

346

úmrtí:

30

Polouvsí:

241

odstěhovaní:

45

Blahutovice:

206

přistěhovaní:

36

Hrabětice:

58

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby upřednostňovali platby převodem, popř. bezhotovostní platební
styk. Pro komunikaci s pracovníky Obce Jeseník nad Odrou upřednostněte, prosím, telefonický nebo e-mailový kontakt. Přehled kontaktů je v každém vydání zpravodaje na
zadní straně nebo na zadní straně kalendáře, který vydává obec.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 9. 12. 2020 výši poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu 540,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2021.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet č.
1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2020 a pokud Vám nebyl přidělen, můžete
se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz,
nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1337.
Dle OZV si můžou poplatníci, kteří se nezdržují déle jak 1 rok na území obce, zažádat
o osvobození od poplatku. Formulář je k dispozici na webových stránkách Obce Jeseník
nad Odrou. Toto potvrzení se musí podávat každý rok.
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POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2021 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2021.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2020 a pokud Vám
nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem
krenovska@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1341.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ JESENÍK NAD ODROU
Roztrhla se peřina, sněžit nám už začíná… 
Letošní zima na sebe nechala docela dlouho čekat, ale přeci jen jsme se dočkali. Začátkem
nového roku si děti užily hojné sněhové nadílky. Na zahradě mateřské školy postavily
sněhuláka a jiné stavby ze sněhu, velkou radost měly z bobování a dalších her se sněhem.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka a i letos jsme jim donesIi do lesa různé dobroty, se
kterými si jistě až do jara vystačí.
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MŠ POLOUVSÍ
Co se děje v naší školce?
Začátkem prosince nás navštívil hodný pan Mikuláš. Přišel i s čertem, který naštěstí vyletěl z kůže, ještě než stačil odnést nějakého nezbedu. Všechny děti pak za písničku dostaly
malou dobrotu.
V předvánočním čase jsme si s dětmi upekli vanilkové rohlíčky, vyrobili ozdoby, nazdobili
stromeček, vytvořili přáníčka i dárečky pro rodiče. Při plnění vánočních andělských úkolů
a tónech koled jsme očekávali, zda objevíme i pod školkovým stromečkem nějaký dárek.
Ježíšek na nás nezapomněl a tak se děti mohly radovat ze spousty nových hraček.
V lednu a únoru se nám školka proměnila v pohádkovou. Pohádkou „O rukavičce“ jsme
zahájili měsíc leden. Děti se seznámily nejen se samotnou pohádkou, ale i s lesními zvířátky. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o jejich životě, zimování, péči o ně. Vyrobili jsme si
také loutky zvířátek a pohádku zahráli. Nezapomněli jsme ani na ptáčky a sypali jim pravidelně do krmítka. I přes vrtošivé počasí si děti postavily sněhuláka a zadováděly na sněhu.
Únorem nás provázela Zlatovláska, princ Bajaja a Kocour v botách. Děti pomáhaly Jiříkovi
sbírat perly a Bajajovi přemoci draka. Vyrobily si korunky i masky draka. Holčičky se pak
proměnily v princezny a kluci v prince nebo draky. Konal se i závod rytířů na koních.
Pohádkovou zimu jsme si prostě užili.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLIČKY
Tak jako všude i naši ZŠ navštěvují momentálně jen žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní školáci
se vzdělávají distančně. Denně probíhá on-line výuka, které se účastní všichni žáci. Děti
doma využívají vlastní ale i školní digitální techniku, která jim byla zapůjčena hned po uzavření školy. Hotové práce odevzdávají prostřednictvím školního elektronického systému
a také každý pátek do boxů před školou. Většina školáků je při vzdělávání on-line velmi
aktivní, chová se ukázněně a své samostatné práce má vzorně vypracované. Tímto bych
chtěla poděkovat všem zúčastněným za výbornou spolupráci a pevně věřím, že se děti
brzy vrátí zpátky do školy.
Blíží se doba zápisu do 1. ročníku. Zatím však nevíme, zda bude probíhat prezenčně či
elektronicky. Informace k zápisu budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.
A jaké jsou přednosti naší malé
školičky? Škola se nachází v bezpečné, klidné části obce, všichni se
zde známe a vzájemně si pomáháme. Máme blízko k přírodě – staráme se o dvě školní zahrady, které
nám slouží k relaxaci a k pěstování
rostlin. Tyto rostliny si ve své nové
školní kuchyňce sami zpracováváme. Děti si z nich připravují saláty,
pečou dorty a zkouší další recepty.
Součástí zahrady je i hmyzí hotel. K pozorování hmyzu z našeho
hotelu a rostlin z vlastní zahrádky máme zakoupeny mikroskopy
a jiné pomůcky. K pozorování počasí využíváme meteostanici, která je také součástí vybavení školní zahrady. I přesto, že
jsme škola malá, disponujeme nejmodernější digitální technikou. Ve třídách máme interaktivní tabule, nové laptopy a tablety. Novinkou je keramická pec. Zatím ale z důvodu
koronaviru nemohla být využita. Ke sportu využíváme víceúčelové hřiště u školy a tělocvičnu. Jezdíme plavat na plovárnu v Novém Jičíně a také jsme se účastnili lyžařského
výcviku na Vaňkově kopci. Připravena je i pětidenní škola v přírodě ve Velkých Karlovicích.
Zapojujeme se aktivně do dění v obci – připravujeme si kulturní vystoupení, prodáváme
na jarmarku, pořádáme svůj školní ples. Pomáháme dětem utvářet pozitivní vztahy k sobě
navzájem a k místu, kde žijí se svými nejbližšími.
Více o dění ve škole můžete sledovat na našich webových stránkách www.zsamsjeseniknadodrou.cz.

Mgr. Miroslava Coufalíková
ředitelka školy
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli ve Školní družině. Bohužel s námi nyní nejsou naši spolužáci a kamarádi z 3. a 4. ročníku. Ale prvňáčci a druháčci v družině nezaháleli a celý měsíc leden si báječně užili.
Jedno lednové ráno si děti v ranní družině vyzkoušeli, jaké to je, když nefunguje elektřina
a drželi „černou hodinku“ J. Při svíčkách jsme si s dětmi hezky popovídali a moc se nám
ta chvilka líbila.
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Celý měsíc leden jsme věnovali prospěšné a naučné činnosti – poznávali jsme „Ptáčky u krmítka“ a „Zvířátka u krmelce“. Touto cestou moc děkujeme panu Ing. Petru
Fárkovi, za poskytnuté krásné materiály a fotomateriály, které nám do družiny věnoval a ze kterých jsme s dětmi mohli čerpat. S dětmi jsme společně nainstalovali
na okenní parapety dvě krásná krmítka a jedno krmítko máme před okny družiny.
Společně jsme pro ptáčky vyrobili krmení ze sádla a slunečnic a děti denně ptáčky
přikrmují. Děti také společně vyzdobily družinu svými kresbami.
Dále nás po měsíc leden provázelo rčení „V zdravém těle zdravý duch“. Každé ráno
před odchodem do školy si děti připravily veselou rozcvičku, která hezky nastartovala den. Po příchodu do družiny jsme si společně s dětmi připravili zdravou svačinku,
ke které jsme vždy přizvali naší paní ředitelku M. Coufalíkovou a paní Fárkovou. A že
se děti opravdu moc snažily – společně zvládly (za dohledu paní vychovatelky J)
pudink s ovocem, ovocné a zeleninové saláty a dokonce děti zvládly i banánovou
buchtu. Také si každý den děti pochutnávají na zdravém ovoci a zelenině – mlsají
jablka, hrušky, mrkvičku a také doplňují vápník dobrým čerstvým mlékem. A touto
cestou chválím všechny děti, protože byly opravdu moc šikovné a zvládly všechny
kuchyňské činnosti s přípravou spojené. Děti si společně při svačince popovídaly, jak
pomáhají maminkám v kuchyni a jaká jídla již s pomocí zvládnou připravit.
A nezahálíme ani ve sportovní zdatnosti. Vždyť na čerstvém vzduchu a na sněhu je
úplně nejlépe. A tak si děti zařádily na sáňkách a bobech, postavily krásné sněhuláky
a udělaly spoustu sněžných andělíčků.
A děti také nezahálely v rukodělných a výtvarných činnostech – nakreslily krásné obrázky ptáčků a zvířátek, z dřevěných komponentů vyrobených panem I. Kachlem dohotovily sněhuláčky, na které si zhotovily i barevné bambulky, na okna děti vyrobily
hezké závěsné mráčky se sněhovými vločkami a zvládly i výrobu Eskymáků. Všechny
děti jsou moc šikovné a výrobky zdobí nejen družinu, ale i prostory školy.
Celý leden nám bylo v družině moc hezky a už se těšíme na další měsíce, které nás
čekají.
Bc. Terezie Kachlová
vychovatelka
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SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Uplynulý rok se překulil do dalšího a všichni čekáme, co bude dál. Sezona se zatím nerozjela a tak nezbývá, než venku pilně trénovat navzdory
počasí. Někteří větrají koule téměř pravidelně a jiní zase vyčkávají doma
u kamen na lepší časy. Junioři si chodí individuálně zatrénovat nejen na
hřiště s koulemi či balonem, ale udržují si také kondici například na běžkách. Letos je čeká obhajoba skvělých výsledků a přejme jim spoustu možností poměřit si
síly s juniorskou konkurencí odjinud.
Koncem roku se opratě trošku uvolnily a tak stihl Luboš s Rozárkou poslední turnaj sezony, který se konal v Ořechu u Prahy. I když kalendář ukazoval 5. prosince, tak je čekal slunečný den a počasí lepší než na leckterém z letních turnajů (vzpomeňme Polouveský májový...). Po čtyřkolovém „švýcaru“ skončili s jedinou výhrou na 41. místě (celkem 45 týmů).
Ovšem byl to nejlepší tým s juniorem J. Jako bonus si v mezičase prohlédli i výstavu
vyřezávaných betlémů.
Také jsme na základě tréninkových výsledků určili držitele naší slavné trofeje KRTCUP pro
následující období. Krtek bude bydlet nadále na stejné adrese – dosavadní držitel Lukáš
Ondryhal ji předal do vedlejšího pokoje – tátovi Josému J.
Jak si stojíme v Českém žebříčku na konci sezony je patrné z tabulky. Naše výsledky
nejsou špatné a junioři stále drží laťku. Většinou podávají skvělé výkony a mezi juniory
se drží na skvělých pozicích. Sára nadále tvrdošíjně drží první příčku mezi holkama. Láďa
Vašíček se usadil dokonce v prestižní první stovce, tak snad mu to vydrží.
Pokud se pokusíme nějak zabilancovat, tak to (navzdory zdání) není úplně marné. Asi
nemá cenu nějak lamentovat nad uplynulým divným rokem. Sice to za moc nestálo jak
sportovně, tak všeobecně. Ale podívejme se na to z té lepší stránky. V tomto podivném
roce jsme uspořádali náš úplně první turnaj do ČAPEK, což je nepochybně další milník
našeho klubu.
Letos jsme také konečně repasovali putovní trofej do Polouveské ligy, která nyní
vypadá důstojně a hlavně se dá do ní nalít nějaký mok J. Polouveští junioři udělali
díru do světa na juniorském Mistrovství
ČR. Řady našich členů se rozrostly o dva
hráče (a na Nový rok přibyl ještě o jeden),
takže nás je nyní sedmnáct.
A v neposlední řadě „jsme získali“ nádherný areál, který nám budou určitě
všichni závidět. Tak si není ani vlastně
nač stěžovat … Jak my petanquisté víme,
každá mince má dvě strany.
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No a i na letošní rok máme spoustu plánů
a jsme připraveni udělat maximum pro jejich naplnění. Kromě jiného pochopitelně
chceme sehrát co nejvíce turnajů všech
kategorií a máme také ambici nějaký ten
turnaj i uspořádat.
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Na co vše se vás tedy budeme letos snažit nalákat?
27. března 2021
BRIGÁDA NA HŘIŠTI
(pro členy i nečleny Klubu se určitě nějaká práce najde ...)
11. dubna 2021
POLOUVESKÝ JUNIORSKÝ TURNAJ
(celorepublikový turnaj juniorů pod záštitou Asociace, přijďte se podívat, jak to koulí mládežníci)
5. června 2021
POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ DVOJIC
(zapsán do Termínové listiny ČAPEK, vítáni jsou i hráči bez licencí, či diváci)
23. října 2021
POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ TROJIC
(zapsán do Termínové listiny ČAPEK, vítáni jsou i hráči bez licencí, či diváci)
24. října 2021
KRT CUP 2021
(10. ročník zakončovacího turnaje o dechberoucí trofej, přátelský, systém supermele,
určeno i pro ty, co vůbec netuší, o co jde J)
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Polouveská liga 2021
Tradičně budou dvě kola:
jarní 		
od 1. 4. 2021 do 20. 6. 2021
podzimní
od 1. 7. 2021 do 11. 10. 2021
(Liga je rovněž otevřena veřejnosti, propozice budou včas zveřejněny)
Termíny se mohou změnit a všechny akce se budou (či nebudou) konat s ohledem na aktuální situaci ... sledujte prosím vývěsky, náš FB a web, kde se dozvíte aktuální informace.
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

RŮZNÉ
JSDH JESENÍK NAD ODROU – HŮRKA
Zpráva o činnosti za rok 2020
Rok 2020 byl nejen pro hasiče, ale i pro všechny naše spoluobčany plný nemilých překvapení. Nikoho by začátkem roku nenapadlo, jak moc nás všechny ovlivní virové onemocnění
Covid-19. Společenský život v obci se prakticky nekonal, oproti tomu počet výjezdů jednotky
SDH Hůrka dosáhl na konci roku svého historického maxima a to 24 zásahů. Naštěstí jsme
nemuseli řešit žádnou událost, která by se týkala tohoto onemocnění.
V roce 2019 – 9 zásahů, 2018 – 9 zásahů, 2017 – 14 zásahů, 2016 – 7 zásahů, 2015 – 18
zásahů, 2014 – 23 zásahů.
Nejvíce nás v loňském roce zaměstnaly zásahy spojené s přívalovými dešti a tím vzniklé povodně, nebo záplavy a to s přestávkami od června do října.
Níže jsou v krátkosti popsány největší události, které se udály v roce 2020 na území katastru
obce Jeseník nad Odrou, při kterých jsme pomáhali občanům s jejich zvládnutím.
V úterý 3. března patnáct minut před pátou hodinou ranní jsme byli povoláni do Blahutovic
k požáru stodoly. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří stodola o rozměrech cca 35 x 15
metrů a plameny je zasažen celý objekt. Na místo se sjížděly jednotky z okolí a prvotní zásah
byl zaměřen hlavně na ochlazování okolních objektů, protože hrozilo rozšíření požáru i mimo
hořící budovu. Na lokalizaci požáru se podílely jednotky SDH obcí Suchdol n.O., Starý Jičín,
Odry, Fulnek a jednotka HZS Nový Jičín. Naše jednotka zůstala na místě až do páté hodiny
odpoledne, kdy byl požár zcela zlikvidován. U tohoto požáru zasahovalo celkem 10 hasičů
z Hůrky. Tento požár nebyl na tom samém místě jediný, za týden 10. března jsme byli povoláni k požáru traktoru. Z vyšetřování PČR a HZS ČR byl odhalen trestný čin – žhářství.
Loňský rok byl co do srážkového úhrnu nadprůměrný a to jsme jako hasiči poznali na vlastní
kůži. Po jarních dlouhotrvajících deštích, kdy jsme začali pomáhat občanům obce s následky
červnové velké vody, jsme s pomocí plynule pokračovali až do října. Během tohoto období
jsme vyjížděli k deseti událostem spojených s povodní nebo záplavou. Všechny tyto mimořádné události se udály na toku Luhy v Jeseníku n.O. popř. v Polouvsí.
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Nejvíce jsme byli zaměstnáni v pátek 26. června o půl páté odpoledne. Po vydatném dešti
spojeném s velkým krupobitím, jsme byli povoláni operačním střediskem HZS do obce.
Po příjezdu bylo zjištěno, že se do obce valí voda z okolních polí. Kanály nestíhaly vodu
odvádět a ta se hromadila v centru, kde ohrožovala hlavně kulturní dům a okolní domy
v centru. Dále se vytvořila laguna na komunikaci od centra obce směr Polouvsí. Jednotky
na místě prováděly čištění kanálů a odčerpávala se voda. Abychom dostali vodu zpět do
koryta, musela se na několika místech překopat hráz Luhy, tím došlo k poklesu hladiny
a komunikace směr Polouvsí byla zprůjezdněna. Dále jsme prováděli monitoring potoka,
odčerpávali vodu ze sklepů a rozváželi pytle s pískem občanům, kteří nás o pomoc požádali.
Na zvládnutí této mimořádné události jsme nebyli sami, ale pomohli nám kolegové z okolních JSDH – Starý Jičín, Suchdol n.O., Odry, Fulnek, Hodslavice, na místě také zasahovaly
jednotky HZS Nový Jičín a Bílovec. Druhý den jsme opět vyrazili do obce, kde byly dokončeny některé čerpací práce a úklid komunikací.
Oproti červnovým záplavám jsme se v říjnu setkali s klasickou povodní, na kterou se občané obce mohou víceméně připravit, protože předpověď počasí byla jasná a voda pomalu stoupala. To se událo 14. října, kdy jsme na žádost starosty obce prováděli monitoring Luhy ať už v samotném Jeseníku a Polouvsí, ale také řeky Odry a to ve Mlýně. Luha
v ten den dosáhla 3. povodňového stupně (stavu ohrožení). Naštěstí se počasí umoudřilo
a voda začala klesat a nezanechala za sebou větší škody na majetku občanů.
Nejen voda nás v loňském roce zaměstnala, ale také vítr a s tím spojené vyvrácené nebo
zlomené stromy. K tomuto typu události jsme vyjížděli šestkrát. Většinou šlo o stromy
nebo větve bránící průjezdnosti komunikací. Pomáhali jsme také s odstraněním vrby, která se zlomila u vstupní brány na místní hřbitov.
Na závěr z výčtu zásahů máme i jednu kuriozitu, pomáhali jsme se sundáním kočky ze
stromu. To se stalo 29. června v Hůrce.
Loňský rok byl pro většinu z nás opravdu neobvyklý, hlavně situací točící se kolem „pandemie“ koronaviru. Na tento typ mimořádné události jsme nebyli připraveni, ani hasiči ani
občané obce. Na ostatní mimořádné události jsme připraveni, vybaveni a budeme v rámci
našich možností nápomocní spoluobčanům. Snad bude rok 2021 lepší než předchozí
a vše se brzy vrátí do starých kolejí.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Jarní prázdniny klepou na dveře
Prvním únorovým dnem odstartují v částech České republiky jarní prázdniny. Část dětí plynule naváže na pololetní prázdniny, někteří si na ně ještě chvíli počkají. Tak či tak, děti čeká
odpočinek od online výuky, ty menší od výuky prezenční. A hlavně prázdniny znamenají
méně povinností a více času na odpočinek, hry, výlety s rodinou a zábavu s kamarády.
Přesto nezapomínejte na pár základních pravidel:
• neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte informaci o tom, že jste sami doma nebo v kolik
hodin se rodiče vrátí domů
• pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za sebou řádně uzavřít okna a dveře
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• při odchodu zanechte rodičům vzkaz kam a s kým jdete ven
• klíče od bytu nenoste viditelně
• dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro chodce (vždy se rozhlédnout vlevo, vpravo
a ještě jednou vlevo)
• buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy, a proto buďte vybaveni reflexní páskou, kterou
si v případě potřeby umístíte na oblečení
• k hrám využívejte místa na to určená – cesta není hřiště, k hrám slouží místa k tomu určená
• i když bude mrznout, nebruslete na neznámých zamrzlých vodních tocích a rybnících, led
může být velmi slabý
• k sáňkování jsou vhodnější místa než kopce, které končí uprostřed silnice, auto by nemuselo stihnout zabrzdit včas
Jestliže se chystáte i s rodiči na hory:
• před odjezdem sledujte předpověď počasí, při déle trvajícím sněžení může hrozit sesunutí
lavin
• nenechávejte ve vozidle na parkovišti své cennosti viditelně (tablet, notebook na zadním
sedadle vozidla), mohly by Vám zbýt akorát oči pro pláč
• neopouštějte vyznačené turistické nebo lyžařské trasy
• mějte vždy nabitý mobilní telefon pro případ, že byste se ztratili (v takovém případě je
vhodné ihned volat na linku 158)
• také s sebou mějte dostatek jídla a pití, a hlavně vhodné oblečení – myslete na své zdraví
A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po internetu:
• nezapomínejte na to, že vše co jednou zveřejníte na internetu, již nelze vrátit
• neposkytujte informace osobního charakteru cizí osobě, kterou neznáte
• nesdělujte nikomu svá hesla
• pozor na zveřejňování svých fotografií
• nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes internet s neznámou osobou!
Užijte si jarních prázdnin tak, abyste na ně mohli jen v dobrém vzpomínat.
nprap. Karla Špaltová
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence

Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedům… K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí.
A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují žádné finanční náklady?
• Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou záležitost, ujistěte se,
že jsou všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče neschovávejte do
květináče nebo pod rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří nebo mít tyto opatřeny tzv.
koulí, i když se doma nacházíte. Policie České republiky řešila případy, kdy pachatel odcizil
věci z domu i v přítomnosti obyvatel.
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• V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl pachatel použít
k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům podmínky
k vloupání.
• Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může v některých případech
potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi nebo v blízkosti zdí,
umožní pachateli pracovat skrytě.
• Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže vlastníte cenné věci, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte do bankovního sejfu. Pořiďte fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla.
• Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do rodinného domu, ihned volejte linku
158. Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále v objektu.
Rovněž můžete znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při následném vyšetřování.
• Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve Vašich
rekreačních objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral poštovní schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo
žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově dostupné
digitální spínací hodiny, které v nastavených intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio
apod. O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec ne na sociálních sítích. Pachatelé jsou čím dál více sofistikovanější a z fotografií umístěných na internetu,
získají informace o cennostech, které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i orientace
v prostoru jim mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je projekt
Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem: ZABEZPEČTE SE!
CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní aplikaci
s názvem „Zabezpečte se!“
Detailnější informace:
https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další eventuality.
Dále též viz https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
Videospoty k popsanému tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I
https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68
Být vidět se vyplatí
Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba si připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. Zákon ukládá
chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či město. Aby mohl řidič včas reagovat, měl
by Vás vidět z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede
ještě poměrně dlouho vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, stejně
tak počasí. Obecně se dá říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na vzdálenost 55 m, ve
žlutém oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na vzdálenost 18 m. V případě užití
reflexních prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost 200 m, což je adekvátní doba na včasnou
reakci řidiče vozidla.
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Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je
pohybující se část těla blíže ke středu vozovky.
Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se již vyrábí oděvy
s všitými reflexními prvky, které ovšem ne vždy
pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout
vozidlo, jelikož má řidič za nepříznivého počasí
neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních prvků za snížené
viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně „Nebuďte neviditelní“.
Nový spot k problematice najdete zde:
https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.
facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr
Pouhý průzor nestačí!
Většina řidičů si svá vozidla připravuje na zimní období již v měsíci říjnu. Ovšem pouhé přezutí pneumatik
nepostačí, je důležité dodržovat další
zákonem stanovené povinností. Některé z nich Vám v tomto článku připomeneme.
Řidiči by neměli řídit vozidlo, na němž
jsou nečistoty, námraza nebo sníh,
které zabraňují výhledu z místa řidiče
vpřed, vzad a do stran. V praxi to znamená, že nejenže je potřeba očistit všechna okna vozidla,
ale také sundat námrazu ze světlometu, sníh na střeše i na kapotě. „Tankový průzor“ určitě není
správným řešením. Než budete vyjíždět, je vhodné si zkontrolovat stěrače, zda nejsou přimrzlé
ke sklu. Stěrače plní důležitou roli v bezpečné jízdě, s tím souvisí i doplnění nemrznoucí směsi
a dalších nezbytných kapalin.
Na vozovku by nemělo vjíždět vozidlo, na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl
ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Nebezpečné jsou také situace, kdy
dochází k uvolnění kusů ledu či sněhu z nákladních vozů, které pak mohou způsobit vážné
dopravní nehody.
V zimním období se prodlužuje brzdná dráha a řidiči by neměli podceňovat bezpečný odstup
minimálně dvou vteřin. Stejně tak by měli i chodci zvýšit obezřetnost, nevrhat se bezhlavě
na přechod a být dostatečně vidět. Buďte ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu,
obzvláště v tomto zimním počasí.
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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Den bezpečnějšího internetu
Bezpečné komunikaci v online prostředí se věnují při svých vzdělávacích aktivitách také moravskoslezští preventisté. V době kdy to epidemiologická situace ještě umožňovala, realizovali preventisté v loňském roce na devět desítek přednášek s tématem bezpečnější komunikace v prostředí internetu. Autoři zcela nového projektu policie Tvoje cesta onlinem moravskoslezským
preventistům vzdělávací program přiblížili už v lednu roku 2020 a ve stejný den projekt absolvovali i žáci jedné z ostravských škol. Detailněji k projektu viz https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx, https://www.policie.cz/clanek/pozor-predator.aspx. Přednášky projektu
Tvoje cesta onlinem byly v loňském roce pedagogy velmi žádány, v důsledku epidemie je i nadále
nabízíme distančním způsobem https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancni-formou.aspx. A právě v současné době online výuky, kdy děti tráví mnoho času v prostředí internetu,
je téma bezpečné komunikace víc než aktuální.
Nicméně bezpečnější komunikaci na internetu moravskoslezští preventisté učí děti také formou
hry. Jak se bezpečně chovat při online komunikaci děti zjistí v didaktických hrách „Učíme se
s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či ve hře „Kterak se obětí nestáti.“ Obě hry mohou
moravskoslezské školy v případě zájmu získat zasláním požadavku na email krpt.prevence@pcr.
cz. Pedagogům lze přiblížit detailní informace ke hrám v odkazech https://www.policie.cz/clanek/
kterak-se-obeti-nestati.aspx, https://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx.
Den bezpečnějšího internetu letos připadl na 9. února 2021. Další informace k tématu naleznete v odkazu https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-den-bezpecnejsiho-internetu.aspx. Na nástrahy internetové komunikace upozorňuje i zcela nový preventivní
spot (https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/456905328828659/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr), který byl poprvé zveřejněn právě 9. února 2021
v rámci projektu KYBERKINO na facebookovém profilu Policie ČR.
Internet nemá jen růžové, ale také stinné stránky. V dnešní moderní době je pro nás kyber
prostor velkým pomocníkem a naši každodenní součástí. Pro komunikaci používáme počítač,
konzoli, mobil, tablet. Denně na internetu s někým komunikujeme, něco fotíme, pracujeme s PC,
podnikáme, nakupujeme prostřednictvím e-shopů apod. Jenže abychom využili potenciál těchto
moderních technologií naplno a bez obav, musíme počítat s hrozbami, které nás v tomto on-line
prostředí mohou potkat. A co je nejdůležitější, naučit se těmto potencionálním hrozbám čelit.
Takzvaní “predátoři“ jsou ve střehu a všemi možnými způsoby nalézají nové a nové kličky, jak nás
mazaně po internetu okrást či podvést. Je to jejich “hrací pole“, kde se mnohdy stávají vítězi. Pohyb
na internetu je právě z tohoto důvodu hodně o zodpovědnosti, proto k němu tak přistupujte a myslete na prevenci pokaždé, když usedáte k počítači. Buďte obezřetní a ověřujte si mnohá zde zjištěná
fakta. Chraňte si své soukromí a věnujte čas zabezpečovacímu nastavení. Používejte antivirové programy. Pokud uzavíráte obchod s nějakou firmou, zjistěte si její pověst. Nesdělujte nikomu PIN kód
karty nebo jiných osobních dokladů, na které může být proveden podvodný tah. Nezasílejte nikomu
osobní fotografie, pomocí kterých Vás může začít někdo vydírat. Pokud máte děti, nezakazujte jim
práci s počítačovou technologii, ale mějte pod kontrolou jejich aktivity. Nastavte si společné pravidla.

V tomto pouhopouhém malém výčtu jsme nastínili hlavní problémy, se kterými se můžete na
internetu setkat a které můžete znát jako: Hoaxy, Sexting, Kybergrooming, Pishing, stalking, cyberbullying. Jsou Vám tyto názvy cizí? Odpovědi na ně můžete nalézt zde: www.e-bezpeci.cz
nprap. Lucie Galiová
vrchní inspektor oddělení prevence
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021
Vážení spoluobčané,
v letošním roce byla Tříkrálová sbírka úplně jiná. Díky vnějšním okolnostem, se tradiční koleda nemohla uskutečnit, a tak vám Kašpar, Melichar a Baltazar žehnali pouze online. Nechtěli jsme ale
zůstat jen u toho, a proto jsme alespoň roznesli tříkrálový pozdrav ve formě dopisu, a když to bylo
možné, napsali jsme požehnání na dveře.
Abychom vám dali i možnost přispět v hotovosti, domluvili jsme se s asistenty některých obcí na
rozmístění stacionárních pokladniček, které jste mohli najít na úřadech, v obchodech, v kostelích
nebo u asistentů.
Online koledování vyžadovalo nový přístup jak od nás, tak především od Vás dárců. Abyste podpořili
charitní dílo skrze Tříkrálovou sbírku, museli jste pomocí počítače poslat platbu na tříkrálový účet,
nebo se složenkou zajít na poštu. Tedy udělat krok navíc, abyste uskutečnili dobrý skutek. Nesmírně
si toho ceníme a výnos Tříkrálové sbírky využijeme, jak nejlépe dovedeme ve prospěch našich služeb, aby mohli sloužit našim potřebným spoluobčanům (seniorům, nemocným, opuštěným, v tísni).
Při psaní těchto řádků mi na mysl přicházejí slova Ježíše Krista: “Cokoliv jste učinili jednomu z těch
nejposlednějších lidí, mě jste učinili” Mat. 25,40. “Radujte se a prozpěvujte si, protože Vás v nebi
čeká velká odměna” Luk 6,23.
K dnešnímu dni máme vykoledováno 702 223 Kč. Z toho online 439 184 Kč a ze stacionárních
pokladniček 263.039 Kč. Což dělá 72 % oproti výtěžku z Tříkrálové sbírky z roku 2020. Je to úžasný
výsledek, za který Vám moc děkujeme.
Kompletní výsledky za celou Českou republiku naleznete na webu Tříkrálové sbírky:
www.trikralovasbirka.cz.
Za organizátory Tříkrálové sbírky s úctou a s vděčností

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Tříkrálová sbírka v Jeseníku nad Odrou v covidovém čase
Tradiční tříkrálovou sbírku i v Jeseníku nad Odrou letos nebylo možné vzhledem ke známým skutečnostem uskutečnit tradičním způsobem. Museli jsme tedy oželet návštěvu koledníků a přišli jsme tak
i o tradiční koledování s přáním Štěstí, zdraví dlouhá léta.
Podobně jako například ve školství bylo vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozhodnuto
uskutečnit sbírku „dálkově“ tzn., mohli jsme, a nadále můžeme, přispět do tříkrálové pokladničky
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prostřednictvím ON LINE pomoci internetu. Nicméně kromě toho byly v naší obci umístěny i dvě
zapečetěné pokladničky, kam mohli dárci přispět podobným způsobem jako dříve.
Jedna z pokladniček byla umístěna v našem kostele, druhá pak na obecním úřadě. Do těchto pokladniček bylo možné přispívat do 24. ledna 2021.
Poté byly pokladničky otevřeny, jejich obsah spočítán a poté zaslán na konto Charity Odry. Pokladnička na obecním úřadě obsahovala finanční dary ve výši 5 515 Kč, kostelní pak ve výši 4 845 Kč,
celkem tedy 10 360 Kč.
Pro zajímavost byla ke dni 9. 2. 2021 pro Charitu Odry v pokladničkách částka 263 039 Kč, ON Line
příspěvek činil 439 184 Kč.
Nadále pokračuje ON LINE sbírka, kdy je možné posílat finanční dary na pomoc potřebným, a to do
30. dubna 2021. Je možné použít buď odkaz www.trikralovasbirka.cz nebo zaslat dar přímo na účet
Tříkrálové sbírky: 66008822/0800, Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011.
Dovolte mi, poděkovat všem, kteří jste přispěli do letošní tříkrálové sbírky a to ať už jste zvolili formu
pokladniček nebo formou ON LINE. Věřím, že Bůh odmění vaši štědrost, i když to letos bylo bez
osobního přání od koledníků. Tedy aby i pro letošní rok platilo pro vás a váš dům Christos Mansionem Benedicet.
Na závěr bych rád poděkoval panu farářovi a taky pracovníkům obecního úřadu za vstřícnost při
umístění pokladniček a jejich spolupráci. Dále chci poděkovat všem, kteří pomáhali s roznášením
informačního dopisu lidem v naší obci.
Ing. Karel Glogar
koordinátor tříkrálové sbírky pro Jeseník nad Odrou

DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI POODŘÍ
MORAVSKÉ KRAVAŘSKO, O.P.S.
Sníh mizí, sněženky rozkvétají…
Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se
vám bude tajit dech?
Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze, protože přichází s každým jarem. Kam?
Do CHKO (Chráněné krajinné oblasti) Poodří.
Jak už vyplývá z názvu, životodárnou tepnou
této oblasti představuje řeka Odra, jejíž přirozeně meandrující tok je významným ekologickým prvkem moravskoslezského kraje.
(Poodří je jedno z mála míst v České republice, zachovávající si takřka přirozený vodní režim. Proto zde byla roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří, která se rozkládá na celkové ploše 82 km².)
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách řeky od března do dubna fascinující koberce sněženek, a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle silně aromatický česnek medvědí.
Našim tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky, kde se můžete vydat po Questing
trase v obci Sedlnice. Pokyny si můžete stáhnout na webech obce Sedlnice, či získat v Bartošovicích a Sedlnicích na informačním centru, a uprostřed lesů a luk plných bělostných kvítků si pak užít
spoustu legrace při plnění rozmanitých úkolů. A támhle se pasou ovce, nedaleko je bývalý mlýn,
šumí tu splav a zámek je na dosah… Tomu se říká pohlazení po duši!
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
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Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line

