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Maškarní ples v Jeseníku nad Odrou, 4. 3. 2017

Koncert Evy Kriz Lifkové, 17. 3. 2017

Akce v Polouvsí, JARO 2017

Maškarní ples Blahutovice, 18. 3. 2017

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:

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)

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

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:
Jeseník nad Odrou: Pondělí
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. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 6. 2017
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Hospodaření obce k 31. 3. 2017
ROZPOČET
23 564 000,00 Kč
4 999 800,00 Kč
400 000,00 Kč
2 251 802,00 Kč
31 215 602,00 Kč

SKUTEČNOST
5 910 501,62 Kč
1 703 389,26 Kč
20 000,00 Kč
1 124 189,00 Kč
8 758 079,88 Kč

PLNĚNÍ V %
25,08 %
34,07 %
5,00 %
49,92 %
28,06 %

Běžné výdaje po konsolidaci
27 268 886,00 Kč
Kapitálové výdaje
8 173 940,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 35 442 826,00 Kč

5 267 713,70 Kč
2 427 191,03 Kč
7 694 907,73 Kč

19,32 %
29,69 %
21,71 %

Zapojení zůstatků na BÚ
5 951 843,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-1 724 619,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ
4 227 224,00 Kč

-899 732,25 Kč
-428 676,38 Kč
265 233,48 Kč
-1 063 175,15 Kč

-15,12 %
24,86 %

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

18 329 200,75 Kč
137 160,57 Kč
18 466 361,32 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

14 498 657,08 Kč

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

-25,15 %

Mgr. René Štec

USNESENÍ
ZE 40. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 1. 3. 2017 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 40. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje záměr pachtu pozemku parc. č. 279/6 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje sazebník za poskytování informací od 1. 3. 2017
• bere na vědomí Výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2016
• schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Jeseník nad Odrou za rok 2016 ve výši
237 297,10 Kč z hlavní činnosti a 31 696,61 Kč z hospodářské činnosti
• schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 268 993,71 Kč do rezervního fondu
Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou
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• schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Jeseník nad Odrou za rok 2016
• schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Jeseník nad Odrou za rok 2016 ve výši
10 907,85 Kč
• schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 10 907,85 Kč do rezervního fondu Základní školy v Jeseníku nad Odrou
• schvaluje účetní závěrku Základní školy Jeseník nad Odrou za rok 2016
• ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku parcela číslo 985/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje zakoupení a instalaci vodoměrů a měřičů tepla v obecních bytech a domech od
firmy ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
• schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstranění odpadu s AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
• ukládá starostovi předat ZO Darovací smlouvu na převod dlouhodobého majetku s Regionem Poodří, 742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
• ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o bezúplatném převodu technického zhodnocení
dlouhodobého majetku s Regionem Poodří, 742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
• ukládá starostovi předat ZO prodej automobilu Fiat Ducato, RZ 7T3 7278, rok výroby
2004, vin ZFA24400007411644
• schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 44 v k.ú. Hůrka
• schvaluje finanční dar ve výši 2 000,– Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
• schvaluje vyhlášení dotačního programu na podporu zájmových činností v Jeseníku nad
Odrou v roce 2017
• schvaluje zpracování průkazů energetické náročnosti budov v ceně 101 188,– Kč bez DPH
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
• schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016
• ukládá starostovi připravit GP na zřízení služebnosti chůze, jízdy a vedení inženýrských sítí
na pozemku p.č. 989/66 a 795/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s itself s.r.o., Pálavské
náměstí 4343/11, 628 00 Brno stavby „Uložení optického vedení – Valašské Meziříčí –
Nový Jičín, Jeseník nad Odrou (napojení na páteřní trasu)“
• ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Uložení optického
vedení – Valašské Meziříčí – Nový Jičín, Jeseník nad Odrou (napojení na páteřní trasu)“
s itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno
• schvaluje dokončení akce „Stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí firmou VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín v ceně 456 994,62 bez DPH
• schvaluje technický dozor investora stavby „Oprava MK v Polouvsí na parcele č. 151/1,
33 a 34“ firmu TIZZI ENGINEERING s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž v ceně
200 000,– Kč bez DPH
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• schvaluje finanční dar Škole života o.p.s., Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín ve výši
2 000,– Kč
• schvaluje Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Oprava MK v Polouvsí
na parcele č. 151/1, 33 a 34“ jako nejvýhodnější nabídky podle zadaných kritérií fa
COLAS CZ, a.s. Praha, pob. Ostrava, Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČ: 26177005
• schvaluje Smlouvu o dílo zakázky „Oprava MK v Polouvsí na parcele č. 151/1,
33 a 34“ s firmou COLAS CZ, a.s. Praha, pob. Ostrava, Sládkova 14, 702 00 Ostrava,
IČ: 26177005, na částku 4 927 459,36,– Kč bez DPH

USNESENÍ
Z 11. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 8. 3. 2017 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 11. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Segeťu
• schvaluje ověřovatele zápisu p. Taťánu Staňkovou
• schvaluje Zápis z 10. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 36, 37, 38, 39)
• bere na vědomí Zápis z 13. schůze finančního výboru – příloha č. 2
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017 – příloha č. 3
• bere na vědomí informaci o změně schváleného rozpočtu obce na rok 2017, která byla
provedena na základě vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 450 (dle GP parc. č. 450/2) o výměře 1399 m2
a pozemku parc. č. 447 o výměře 47 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 130.140 Kč + náklady spojené s převodem
• schvaluje směnu pozemků parc. č. 454/1 o velikosti 27 m2, parc. č. 859 o velikosti 62 m2,
parc. č. 860 o velikosti 22 m2, parc. č. 861 o velikosti 15 m2 v majetku Obce Jeseník nad
Odrou, nacházející se v katastrálním území Starojická Lhota za pozemek parc. č. 325/12
o velikosti 834 m2 v majetku Obce Starý Jičín, nacházející se v katastrálním území Polouvsí.
Doplatek 17.700 Kč bude uhrazen Obcí Jeseník nad Odrou
• schvaluje prodej pozemků parc. č. 180/4 a části parc. č. 180/5 (dle GP parc. č. 180/9)
v k. ú. Polouvsí s výhradou předkupního práva pro Obec Jeseník nad Odrou do doby kolaudace rodinného domu za 360.640 Kč + DPH v zákonné výši
• schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 647/1 o výměře 478 m2 a parc. č. 648 o výměře
329 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 56.490 Kč + náklady spojené s převodem
• schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1008/132 o výměře 4945 m2 v k. ú. Jeseník nad
Odrou za 123.625 Kč + náklady spojené s převodem
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• ukládá radě obce zajistit ocenění id. ½ pozemku parc. č. 985/2 o výměře 1644 m2 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
• schvaluje Darovací smlouvu na převod dlouhodobého majetku „Informační místa k zastavení v obcích Regionu Poodří“ s Regionem Poodří, 742 54 Bartošovice 1
• schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu technického zhodnocení dlouhodobého majetku s Regionem Poodří, 742 54 Bartošovice 1
• schvaluje prodej automobilu Fiat Ducato, RZ 7T3 7278
• schvaluje dar ve výši 150.000 Kč na opravu střechy kostela a ciferníku věžních hodin Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 63
• bere na vědomí Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.12.2016
• schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 4
• ukládá místostarostovi zpracovat studii s finančním vyčíslením opravy dětského bazénku
v Hůrce včetně smlouvy o majetkoprávním vyrovnání s majitelem pozemků

AKTUALITY ZE STAVEBNÍHO DENÍKU
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá VÝSTAVBA CHODNÍKU V JESENÍKU NAD ODROU, v části od
centra obce směrem ke „Stodolní“, pod řadovkou. Akci na základě výběrového řízení realizuje hranická firma DEMSTAV group, s.r.o. Délka budované pěší komunikace je 136,68 m v šířce 1,80 m. Cena za dílo činí 597 193,– Kč vč. DPH. Obec požádala o poskytnutí finančního
příspěvku Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 351 tis. Kč. Předpokládaný termín
ukončení realizace akce je do konce měsíce května.
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OPRAVA MK V JESENÍKU NAD ODROU – LOKALITA DOLNÍ MLÝN
Další komunikací, která se
letos dočká žádoucí opravy,
je cesta podél mlýnských
rybníků do kolonie v lokalitě Dolní Mlýn. V tuto chvíli
je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Předpokládané náklady činí
800 tis. Kč. Na spolufinancování je schválena dotace
z Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje
2017 (RRC/01/2017) ve výši
253 tis. Kč. Realizace proběhne po ukončení výběrového řízení, pravděpodobně v měsíci červenci 2017.

OPRAVA MK V POLOUVSÍ
Letošní největší investiční akcí je oprava místní komunikace v Polouvsí. Jedná se o tzv. „horní ulici“ mezi rodinnými domy, která mj. slouží jako příjezd k mateřské škole. Opravena
bude cesta v celkové délce 1039 m při šířce
3,5–4 m. Součástí realizace akce je také oprava
stávající jednotné kanalizace, která je vedena
podél této místní komunikace a slouží z velké
části k odvedení dešťové vody z komunikace.
Na tuto kanalizaci jsou napojeny i přilehlé objekty RD (svody ze střešních okapů, přepady
ze septiků apod.). Stavba byla předána k realizaci dne 4. 4. 2017. Předpokládaný termín
ukončení je do konce měsíce července 2017.
Na základě výběrového řízení byla cena za
dílo vysoutěžena na částku 5 962 225,83 Kč
vč. DPH a uzavřena smlouva o dílo s firmou
COLAS CZ a.s. Dne 22. března 2017 proběhlo k této realizaci akce veřejné projednávání
s místními občany. Oprava bude vzhledem
k přístupnosti k nemovitostem velmi náročná,
a proto vedení obce děkuje za shovívavost.
V případě problémů v této souvislosti je možno
se přímo obracet na stavbyvedoucího, p. Jedličku, tel. 733 780 346.
Martina Peterková
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INFORMACE PRO OBČANY
V měsíci květnu a červnu proběhnou dlouho plánované a očekávané opravy
komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Jedná se o úsek mezi Bernarticemi nad Odrou a Hůrkou, dále v Jeseníku nad Odrou, a to od regulační
stanice U lip přes centrum obce ke mlýnu. Na tuto opravu bude navazovat
úsek před Mankovicemi směrem od mlýna. Práce v rozsahu frézování, lokální plošné opravy,
čištění povrchu vozovek, spojovací postřik, pokládka ložní vrstvy a pokládka obrusné vrstvy
bude probíhat většinou za plného provozu, dojde však k jistým omezením, o kterých budete
průběžně informováni dopravním značením.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oznamujeme rodičům, kterým se narodily děti koncem roku 2016 a na jaře letošního roku, že
slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 27. května 2017 ve 14.00 hodin v obřadní
síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče obdrží i osobní pozvánku k vítání.
Za KPOZ Jeseník nad Odrou Petr Šnajdárek

NAŠE OBEC UŽ MÁ 2000 OBYVATEL!
Naše obec překročila v lednu tohoto roku hranici 2000 obyvatel. Dvoutisící občankou naší obce
se stala paní Jana Pancová, která se i se svojí čtyřčlennou rodinou přistěhovala do naší obce
v lednu letošního roku. Vyhlédli si zde rodinný domek, který se stal jejich srdeční záležitostí,
zalíbila se jim i naše obec a tak domek koupili a rozhodli se zde zapustit kořeny, vychovávat
své dvě děti a postupně se zapojit do společenského života v naší obci. Na obecním úřadě
proběhlo také neformální seznámení paní Pancové a její rodiny s panem starostou a ostatními
zaměstnanci úřadu. Starosta obce přivítal celou rodinu do naší obce a předal jim dárkový koš.
Jsme rádi, že se naše obec rozrůstá a že je také atraktivním bydlením i pro mladé rodiny
z okolí.

Žákům, kteří mají na 1. stupni (1. – 5. třída) samé jedničky a na 2. stupni (6. – 9. třída) samé jedničky nebo
vyznamenání předá starosta obce za výborný prospěch ve škole knihu.

Prezence žáků bude probíhat od 13.30 hodin.

v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou.

ve 14.00 hodin

se uskuteční v pátek 30. června 2017

Setkání žáků s vyznamenáním
se starostou obce
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MŠ

MŠ Jeseník nad odrou
VSTUPTE S NÁMI PERNÍKOVÝMI VRÁTKY DO POHÁDKY
tak zněl úvodní název našeho únorového projektu – práce s literární pohádkou. Děti se ve
třídě „Berušek“, prostřednictvím společných či individuálních činností v jednotlivých koutcích
aktivit seznamovaly s klasickou českou pohádkou „O perníkové chaloupce“. Učily se rozlišovat dobro a zlo. V navazujících činnostech děti poznávaly hlavní postavy, jejich vlastnosti,
upevňovaly si děj pohádky. Děti byly také vedeny k tomu, jak se mají správně zachovat, když
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se ztratí rodičům například v obchodě
nebo na ulici. Aby byl projekt všestranný,
zařadily jsme do něj kromě pracovních
a výtvarných činností také jiné další, které motivovaly děti k práci, rozvíjely jejich
představivost, fantazii a osobnost v dalších oblastech, jako je oblast poznávací
a rozumová, dramatická, pohybová, hudební, jazyková a děti tak vtáhla hlouběji
do děje.
Nejvíce se dětem líbila hra „Na Ježibabu“,
vyrábění různých lektvarů a létání na koštěti. Děti také velmi zaujala výroba perníkové chaloupky a zdobení perníčků, které
nám ochotně napekla a s výzdobou pomohla jedna šikovná „pekařka“ z řad našich maminek
paní Petra Vaculíková. Vůně perníčků se nesla celou školkou. Tímto paní Vaculíkové ještě
jednou děkujeme za příjemnou návštěvu, která děti obohatila vlastními zážitky při zdobení
perníčků. Na závěr projektu jsme se pohádku učili dramatizovat a už teď se těšíme, až ji rodičům předvedeme.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA
V měsíci březnu jsme si povídali o zvířatech. Děti si rozšiřovaly poznatky o všech druzích zvířat (mláďatech),
získávaly povědomí o jejich vývoji, prostředí, ve kterém
žijí. Rovněž jsme u dětí vzbuzovaly pozitivní vztah ke
všem živým bytostem.
V tomto tématu využíváme především toho, co nám
nabízí naše vesnice. To jsou vycházky do blízkého okolí – k místním hospodářům, do lesa. Vypravili jsme se
podívat na prasátka, koníky, králíky, kočičky, slepice,
kačeny, husy a spoustu dalšího zvířectva. Dokonce jsme
měli možnost navštívit právě narozená jehňátka. Za
milé přijetí děkujeme manželům Bordovským.
Na konci března měli rodiče s dětmi možnost navštívit farmu
v Blahutovicích.
Celý den
si s námi pohrávalo aprílové počasí, ale naštěstí
se nakonec umoudřilo a dopřálo nám i trochu
toho sluníčka. Děti si prohlédly spoustu hospodářského zvířectva, které na farmě chovají.
Velkým zážitkem pro děti byla jízda na koních.
Paní Licková připravila pro děti soutěžní kvíz
a poschovávala po farmě koníčky, se kterými
si děti na závěr uspořádaly závody. Na farmě
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jsme se také setkali s naší bývalou školnicí paní Rolnou a svou účastí nás potěšila i bývalá
paní ředitelka Karla Románková. Snědli jsme koblížky, které děti ten den v MŠ napekly, a po
příjemně stráveném odpoledni jsme se vydali na cestu domů. Děkujeme za pozvání a určitě
se na farmu někdy rádi znovu přijedeme podívat.

HURÁ DO DIVADLA
V měsíci březnu jsme navštívili
hned dvě divadelní představení.
Nejdříve jsme se vydali do Oder
na loutkové divadlo „O třech
medvíďatech“. Ještě větším zážitkem, než návštěva divadla, byla
však pro děti jízda autobusem.
Také do našeho KD přijelo divadlo s pohádkou „Když jde kůzle
otevřít“, na kterém jsme nemohli
chybět. Kůzlátka naštěstí, i přes
veškerou snahu, lstivému vlkovi
neotevřela a tak se děti mohly radovat ze šťastného konce.

11
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BYLA ZIMA MEZI NÁMI A TEĎ UŽ JE ZA HORAMI
S příchodem jara jsme společně se školáky vynesli zimu ze vsi. Mařenu, kterou si děti v družině
vyrobily, se paní učitelce ze školy, i přes větrné počasí, podařilo zapálit. Pozorovali jsme, jak ji
zástupce školáků z mostu zahodil do Luhy a pak už jsme se jen dívali, jak ji proud unáší pryč.

p. učitelky Kristýna a Petra

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
V měsíci únoru jsme se seznámili s další pohádkovou knihou. Tentokrát jsme si vybrali zimní
příběh „Kubula a Kuba Kubikula“ od Vladislava Vančury. Děti se dozvěděly, kdo to byl medvědář, rychtář nebo dráb. Povídali jsme si o povahových vlastnostech pohádkových hrdinů,
rozlišovali jsme dobré vlastnosti a špatné. Seznámili jsme se se strašidlem Barbuchou, které
vzniklo ze strachu. Mluvili jsme o strachu, čeho se bojíme a jak strachu čelit. Celý měsíc jsme
postupně nacvičovali hudebně-pohybové vystoupení, které jsme předvedli rodičům, na malém pohádkovém posezení.
Téma měsíce března se jmenovalo „Pojďme do pohádky za zvířátky“. Povídali jsme si o domácích, lesních i mořských zvířatech, o zvířátkách na louce, u rybníka i v zoo. Děti si rozšiřo-
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valy poznatky o všech druzích zvířat, o jejich
mláďatech, o vývoji zvířat a o prostředí, ve
kterém žijí.
Poslední březnový den jsme se s dětmi a rodiči připojili k „Vítání jara a vynášení Mařeny“. Společně jsme, s místními i přespolními
obyvateli, za zpěvu a hlomozu hudebních nástrojů donesli Mařenu k potoku. Zapálili jsme
ji a vhodili do vody. Jaro jsme přivítali nazdobením vrbových proutků barevnými pentlemi.
Také jsme využili pozvání na jarní výstavu do
Blahutovic, kde jsme obdivovali spoustu různě
nazdobených kraslic, zvířátka ze dřeva, látky,
papíru a slámy. Dětem se výstava moc líbila.
p. učitelky Anička a Tereza

ZŠ
ŠKOLA NANEČISTO
Blíží se čas zápisu dětí do první třídy. Každoročně se s těmito dětmi setkáváme a hrajeme si
na školu. Budoucí školáci si naši školu prohlédnou a poprvé se posadí ve školní lavici. Přitom
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si povídáme, seznamujeme se a děti plní jednoduché úkoly. Věříme, že tato setkávání jsou
prospěšná a usnadní dětem přechod z mateřské školy do základní. Těšíme se, že se setkáme
u zápisu, který se letos uskuteční 12. dubna.
V měsíci březnu se ve škole recitovalo. Děti se naučily pěkné básničky, které nejprve přednášely před svou třídou, a ti odvážní se s nimi představili ve školním kole. To se uskutečnilo
v úterý 28. března na Den učitelů. Soutěžící recitovali před porotou – maminkami a vyzkoušeli si, že je to daleko obtížnější, než před dětmi. Vítězové byli odměněni pěkným dárkem
– poukázkou na nákup knih, které věnoval Spolek rodičů.

ČECHY LEŽÍ U MOŘE
V úterý jsme se zúčastnili zajímavého představení v divadle v Novém Jičíně. Bylo tak zajímavé,
že zaujalo všechny diváky. Herci nám představovali život pod vodou od samého počátku.
Ihned na začátku nás obklopila tma. Herci nejdříve popisovali, jak vznikla neživá příroda, potom jak se v mušli narodil člověk a pak se utvářela živá příroda. Začala hrát famózní hudba,
připlavali rejnoci, žraloci, velryby, medúzy a delfíni. Vše bylo doprovázeno úžasnými efekty:
stínováním, dramatickou hudbou. Celý příběh byl vypracovaný, zvláštní, kolem doslova vládla
podmořská atmosféra. Z divadla jsme odcházeli hodně spokojeni.
Lucie Langerová

PODĚKOVÁNÍ
Téměř po 16 letech jsem v rámci své praxe dostala možnost se opět vrátit do školy, kde jsem
začínala jako malá holčička. Kdysi jsem v této škole sedávala v lavici jako žáček a dnes jsem se
postavila před tabuli jako začínající paní učitelka. Během mého pětiletého působení jsem měla
možnost navštívit mnoho typů škol. Školy plnoorganizované, malotřídní i alternativní. Ovšem
ani na velkých plnoorganizovaných školách jsem se nesetkala s takovým vybavením, jako měla
tato malá škola v Jeseníku nad Odrou. Škola disponuje moderními pomůckami do všech předmětů a nejen to, v každé třídě je také dataprojektor s možností používat moderní techniku a výukové programy. V 1. třídě se dokonce nachází Smart Board, která dětem umožňuje pracovat
s interaktivní tabulí pomocí elektronických fixů. Díky těmto možnostem jsem mohla do výuky
pro děti zařazovat také zábavné, ale přitom i naučné aktivity. Škola má i další přednosti, mezi
které bych zařadila čtenářské dílny, velice dobře vybavenou družinu, dopravní výchovu a neochudí děti ani o činnosti jako je plavecký výcvik, či kulturní vzdělávání. Nejen že má škola i přes
svou velikost takovéto vybavení a možnosti, ale působení na ní pro mě bylo velice příjemné. Na
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této skutečnosti se podílel hlavně přívětivý a milý přístup učitelů ke mně. Hned první týden jsem
byla seznámena s možnostmi školy a velice vřele přijata. Učitelské povolání není jednoduché
a mnohdy jsem ze školy chodila velmi unavená, ale vždy s příjemným pocitem a úsměvem na
rtech. Za možnost být součástí této školy mockrát děkuji.
Nikola Lušovská

VYNÁŠENÍ MAŘENY
Jako každý rok na jaře i letos děti naší
školy společně se školkáčky přivítaly jaro.
V průvodu jsme za doprovodu hudebních
nástrojů zpívali tradiční lidové písně a říkadla. A že jich už známe hodně! V čele
průvodu nesl Mařenu Lukáš Vaculík i přes
to, že podle tradice figuru nosila nejsilnější dívka. Naše Mařena byla ozdobena
kraslicemi, pentlemi a látkou. Celý průvod
šel tradičně k Obecnímu úřadu, kde děti
přezpívaly písničky a říkanky o Mařeně.
Společně jsme pak odešli k mostu, Mařenu jsme hodili do Luhy a jaro jsme přivítali písní ,,Vrby
se nám zelenají“. Všichni už se těšíme na svátky jara – Velikonoce.
Žáci 5. třídy

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI V JESENÍKU NAD ODROU
Milé odpoledne prožily děti v Jeseníku nad Odrou na tradičním maškarním plese, který se
konal v sobotu 4. března 2017 v sále Kulturního domu. Letos se plesu zúčastnilo rekordních
158 návštěvníků.
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Program připravila Kája Lušovská se svými asistentkami a hudbu jim pouštěl Libor Macháč ml.
Pro děti měla Kája přichystány zábavné hry a soutěže a každý si za svou snahu odnesl nějakou
drobnůstku. Program se dětem i dospělým moc líbil J.
V baru byly jako každý rok k zakoupení zákusky, chlebíčky a jiné dobrůtky pro děti a jejich
doprovod.
Jsme rádi, že je o tuto akci zájem a příští rok se těšíme na shledanou J.
Za kolektiv pořadatelů Martina Šlosarová

KOUZELNÉ VEČERY S EVOU KRIZ LIFKOVOU
A MILANEM DVOŘÁKEM V JESENÍKU NAD ODROU
Celý rok se vždy těšíme na březnové setkání s francouzskými šansony v Jeseníku nad Odrou.
Poprvé jsme přijely do zdejšího Kulturního domu již v roce 2012. Paní Eva nám pokaždé
nabídne něco nového – hudební nápad, který nám přiblíží krásnou Francii a její úžasné šansony. Pokaždé nás uchvátí svým sametovým mezzosopránem a laskavým vystupováním. Je to
zpěvačka, které nechybí mladistvý šarm a zápal pro příběhy vyjádřené v písních nejslavnějších
francouzských zpěváků, jakými byli Edith Piaf, Ch. Aznavour, G. Bécaud, J. Brel, Y. Montand
nebo B. Sylva či Ch. Dumont. O hudební doprovod se stará zkušený a profesionální klavírista
Milan Dvořák, dnes již životní partner Evy Kriz Lifkové. Dříve doprovázel také Hanu Hegerovou a dosud i Evu Pilarovou.
Sólovou dráhu zahájila paní Eva Kriz v Praze jako interpretka černošských spirituálů a gospelů
v souborech Erastus a Spirituál kvintet. Mnohaleté studium zpěvu v Paříži jí umožnilo sólově
účinkovat ve Francii a vstřebávat francouzskou hudební kulturu. Od svého návratu do Prahy působí jako sólistka a autorka komponovaných hudebních pořadů věnovaných převážně
francouzskému šansonu.
Za svou pedagogickou činnost na Francouzském lyceu v Praze a za příkladnou celoživotní
práci v šíření francouzské písně v ČR byla letos vyznamenána. Dne 10. února 2017 jí byla
udělena Francouzským velvyslanectvím hodnost rytíře nazvaná Řád akademických palem s insigniemi Francouzské republiky.
Poděkování si zaslouží i organizátorky krásných večerů, které se vždy postarají nejen o přátelskou atmosféru v naplněném sálu, ale i o pohoštění a květinovou výzdobu. Držíme palce
i krásnému přátelství – Eva Kriz má v Jeseníku n. O. spolužačku, na kterou nezapomíná – je
to Marie Heraltová.
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Příznivci francouzského jazyka, Francie a jejích šansonů jsou za takovéto hudební večery velmi vděčni a nebudou váhat přijet za rok znovu i z větší dálky.
Marie Hromádková, Mořkov
Marcela Janyšková, Nový Jičín
Jarmila Colledani, Nový Jičín
Alice a Jessie C. Aguilarovy, Nový Jičín

POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
SE AKCE USKUTEČNÍ V JINÉM TERMÍNU.

POŘÁDÁ KD JESENÍK N.O.
A TJ SLAVOJ
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VÝSTAVA OBRAZŮ PAVLY HÁJKOVÉ
v ZÁMKU v JESENÍKU NAD ODROU
V prostorách Zámku v Jeseníku nad Odrou můžete navštívit výstavu obrazů (olejomalby a kresby) PAVLY HÁJKOVÉ.
Otevírací doba:   pátek 17:00 – 22:00   sobota 13:00 – 23.00   neděle 13:00 – 22:00
Pavla Hájková se narodila 22. 12. 1950 ve Vražném. Vystudovala střední ekonomickou školu
v Přerově (1966 – 1970). V roce 1975 – 1978 studovala dějiny kultury, umění a psychologie
v Praze. Deset let byla členkou výtvarné skupiny Jaroměř se sídlem v Novém Jičíně. Zúčastňovala
se četných seminářů a soustředění v oboru výtvarném, ať už interiéru nebo malování v terénu
(Zděchov 1985), čímž si prohlubovala rozhled v oboru výtvarném. V roce 1987 získala ocenění
výtvarné komise v Rožnově. V roce 1989 se malířka Pavla Hájková osamostatnila a od té doby již
pořádala řadu výstav i celoročních, nejvíce v galerii Helga v Třinci, zámcích-Bartošovice, Trnávka,
Klímkovice a další. Ateliér malířky se nachází v poklidném prostředí, kde žije obklopena přírodou, odkud čerpá inspiraci. Pavla Hájková je výtvarnicí, malířkou olejomaleb, kreseb portrétů,
kytic, zátiší, krajinek a replik s nádechem eufonie. Její malby, obzvláště kresby, se vyznačují
křehkostí a jemností. K vyjádření uměleckého záměru používá různých kombinovaných technik
tzv. AMBASÁŽE. V olejomalbách se setkáváme se zajímavým laděním barev, jež mají magickou
moc. Její emocionální fond, v němž se fantazie doplňuje se záměrností, účinně řídí tvoření, které se otevírá v co nejširší tematické škále. Olejomalby Pavly Hájkové jsou známy nejen v České
Republice, ale mnohé již vycestovaly do USA – Kalifornie, Florida, Hawai, Severní Carolina, Irska,
Německa a Austrálie.

Více informací na: www.atelierhajkova.cz

POZVÁNKY DO HŮRKY
OSLAVA SV. FLORIANA
7. května 2017
Starý Jičín

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU MATEK
7. května 2017
Hůrka, sál KD

21

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

HASIČSKÁ SOUTĚŽ – ŽÁCI

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE

21. května 2017
Hůrka, areál koupaliště

17. června 2017
Hůrka, areál bývalé školy, sál KD

KÁCENÍ MÁJKY
27. května 2017
Hůrka, areál bývalé školy

POLOUVSÍ
Co se událo u nás od posledně? No zase něco. Tak například po krátké únorové oblevě jsme přijali usnesení o obnově kluziště. Nasadili jsme tedy nejen
paže silných mužů, ale opět i techniku. Pak přišla na řadu hadice a zalití největších hrbolů. Protože to bylo dosti málo, museli jsme se i uchýlit k použití
speciálního supertajného kouzla (které můžeme udělat nanejvýš jednou za sto let) a plochu
jsme porovnali radikálněji. Pak bylo možno již plochu užívat. Měla sice nějaké mouchy, ale to
nevadilo a tak jsme sezonu o pár dní prodloužili.
V neděli odpoledne, 5. března, jsme zakončili sezonu ledního pétanque. Krasojízdu po holé
ploše bývalého kluziště provedl (tentokrát na kolobutách) opět José „Džegr“ Ondryhal čímž
považujeme tuto zimní sezonu za uzavřenou.
Poté jsme se přesunuli na letní hrací plochu
a po přípitku výtečným šumivým nápojem jsme
zahájili klasickou hru v pétanque. Šlo to výborně, počasí bylo přívětivé, nálada výborná. Do
pravidelných nedělních setkání ještě nějaký čas
sice scházel, ale to nevadilo. Počasí přálo, hrát
se dalo, tak je škoda toho nevyužít. Nyní se již
hraje pravidelně, každou neděli od 16:00 hodin.
Hřiště funguje, tak neváhejte. Vše potřebné je
k dispozici.
Polouveská pétanquová reprezentace navíc stihla ještě v únoru opět navštívit Heřmanice. Místní hráči totiž pořádali další pétanquový turnaj,
tentokrát o putovní pohár starosty. Sestavili jsme
proto dva týmy (Luboš, Pepa K., Radim a Marcela, Pepa O., David). Vyrazili jsme autokarem krátce po osmé hodině ranní se zpěvem na rtech. Po
řádné registraci celkem sedmi týmů se okolo deváté začalo hrát. Hrála se indoorová verze a hrál
každý s každým. Tentokráte jsme se zachovali
charakterně a pohár jsme ponechali domácím.
Ale medaile za druhé i třetí místo jsme už pochopitelně získali my.
V pátek 31. března vyrazil od místní školky poněkud hlučný průvod. Vynášela se totiž Morena.
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Za lomozu a zaříkávání byla Morena přinesena k Luze, zde zapálena a utopena. Zima nás
opustila a my si užíváme jara.
Také pak, po neodbytném naléhání manželek a partnerek, byli nuceni místní zpěváci opět
se začít scházet na zkouškách Polouveského příležitostného sboru. Museli se pochopitelně
velmi přemoci. Příležitost pro vystoupení určitě nějaká bude, jen ji nalézt a správně uchopit...
Tak třeba se sejdeme na některé z dalších akcí, či jen tak – příležitostně.

Rď

Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“

POZVÁNKY DO POLOUVSÍ
OSADNÍ VÝBOR POLOUVSÍ PRO VÁS PŘIPRAVUJE
V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCH TYTO AKCE:
22. dubna 2017
29. dubna 2017
6. května 2017
13. května 2017
29. května 2017
30. května 2017
31. května 2017
1. června 2017
2. června 2017
3. června 2017
18. června 2017
5. srpna 2017

JARNÍ BRIGÁDA
Pálení čarodějnic a stavění MÁJE
spolu s MŠ Polouvsí DEN MATEK
JARNÍ TURNAJ V PÉTANQUE
Pohádky pod dubem
Pohádky pod dubem
Pohádky pod dubem
Pohádky pod dubem
Pohádky pod dubem
DEN DĚTÍ
DEN OTCŮ se soutěží o nejlepší GULÁŠ na ohni
Polouveský den

Sledujte nás na FB www.facebook.com/sousedepolouvsi/, kam přidáváme podrobnosti J.
Každou neděli od 16 hodin hrajeme na profi J hřišti v Polouvsí PÉTANQUE, vemte s sebou
bábovku a víno a přidejte se – hrát Vás naučíme. Vhodné pro všechny věkové kategorie od 5 let.
Těšte se na nás – my se na Vás také těšíme.

OV Polouvsí

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

23

BLAHUTOVICE
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
V sobotu 18. 3. 2017
od 15.00 hodin se
v kulturním sále v Blahutovicích
pořádal 1. dětský maškarní ples.
Velice mile osadní výbor překvapil obrovský zájem nejen místních dětí ale i přespolních. Celým
maškarákem nás provázela Kája
Lušovská, za což jí ještě jednou
děkujeme. Připravila pro děti
krásné soutěže, písničky a děti
i dospělí se výborně bavili. Vylosovali jsme z přítomných dospělých porotu, která vybrala tři
nejkrásnější masky a čtvrtou čertici. Po soutěžích došlo na dětskou tombolu, a děti se
těšily z vyhraných cen. Osadní výbor připravil ve spolupráci s místními pekařkami zákusky, na místě se celé odpoledne smažily palačinky
s ovocem a vůbec vládla
výborná atmosféra mezi
všemi přítomnými. Musíme
také poděkovat manželům
Kotoučových za překrásné
prvosenky, které vyzdobily náš sál. A samozřejmě
i všem ostatním sponzorům
a místním kamarádům, kteří neváhají pomoci s těmito
akcemi.
za osadní výbor
Blahutovice Iveta Jančálková
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RŮZNÉ
SDH HŮRKA – výcvik na vodě
V sobotu 8. dubna 2017 absolvovala jednotka dobrovolných hasičů z Hůrky výcvik na vodě.
Výcvik zaměřený především na koordinaci plavby na raftu a záchranu tonoucího z vody, proběhl na jezu u mlýna v Bernarticích n. O. Hasiči si vyzkoušeli pohyb v ochranných oblecích
(tzv. suchých oblecích) ve vodě a s použitím prostředků určených pro záchranu z vody, provedli nácvik záchrany tonoucího. Dále si členové jednotky zdokonalili techniku plavby na
raftu, která byla zakončena sjezdem přes Bernatský jez. Cílem dopoledního cvičení bylo také
vyzkoušet si vzájemnou spolupráci hasičů v družstvu od příjezdu na místo výcviku, chystání
potřebných věcí a zahájení samotných „záchranných“ prací.
Za SDH Hůrka, Ing. Tomáš Sládeček

Pálení klestí a spalování travního
a dřevního odpadu
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává
starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých
místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za
jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro
hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo
při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi pouštějí
do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale
ohrožují takovýmto jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito
aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění
jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí
další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby
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byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do
okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit
buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844
nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy,
kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,– Kč. Rovněž po celý rok
platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti, a měli
by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm
na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vyhledávají ke
svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až
do výše 25 000,– Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku
požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!

INFORMACE POLICIE ČR PRO CYKLISTY
Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni cyklisté. Z toho ve
dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu. K takovému skutku došlo také v obci
na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce
vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na zem.
Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat, připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní
kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava
má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:
•
•
•
•

zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
přední odrazkou bílé barvy,
odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,
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• dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového
účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno proti-šlapací brzdou nemusí být
vybavena přední brzdou,
• volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
• matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
• zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
• zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel
po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:
• účinné blatníky,
• zvonek,
• kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná
jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout
povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se
však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních
prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je
vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou
vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl
být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám,
přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela
jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl
zapomenout na nulovou
toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě
kontroly se cyklista pod
vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát,
komisař

28

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

29

30

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

31

32

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

LAK
ALO
P
T
A
Y
K
L
Á
Y
INZERCE
NU
NDÁ
TÁK
A
E
E
L
M
L
A
Y
Y
K
K
K
Í
ZIT
NÍ DES DÁŘE STOLN ÍRY KALK
Č
A
T
N
REZE NÉ KALEN
NÍ PAP TALOG
S
I
P
O
N
D
KA
Y
ÁSTĚ NÍ OBÁLKY
K
Á
T
E
NUÁ
L
A
Y
M
V
K
O
Y
T
I
T
K
OŠ
KA VIZ NTAČNÍ DES ŘE STOLN
V
Á
N
D
OBJE ACE PREZE
ENDÁ ÍRY KAL
L
A
K
É
K
I
PUBL TY NÁSTĚNN DOPISNÍ PAP TALO
PLAKÁ VNÍ OBÁLKY Y LETÁKY KA EZEN
POŠTO NÁVKA VIZITKPUBLIKACE PRALEN
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY KA
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TALO
A
Ě

E-shop tisku

123x87.indd 1

4/28/14 8:53:15 AM

33

Jesenický zpravodaj 2 / 2017

a.s.

Bono auto a.s.
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Nabízím VČ při zaměstnání vedenou z domova. Příjem 8–12000 měs.
www.podnikejzdomova.cz/urbánkova1

