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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
TEN JESENÍK TEN TO VÁLÍ...
V pátek 11. 10. 2013 proběhlo v naší obci slavnostní vyhodnocení soutěže
Vesnice roku 2013. Pozvání starosty obce přijali: ministr pro místní rozvoj
František Lukl, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, vrchní
ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, místopředseda Svazu měst
a obcí Josef Bezdíček, předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková, předseda
Folkórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, senátoři Jiří Lajtoch a Zdeněk Besta, poslankyně
parlamentu ČR Dana Váhalová a mnoho dalších významných hostů. Akce se dále zúčastnili
starostky a starostové okolích obcí, hodnotitelská komise, radní a zastupitelé naší obce, zástupci osadních výborů, občanských sdružení a spolků.
Po úvodní státní hymně v podání Edity Štecové za klavírního doprovodu Lucie Machýčkové
přednesli René Štec společně s Janou Maňasovou báseň Karly Románkové o Jeseníku nad
Odrou. V průběhu oslavy dále vystoupili: za doprovodu paní učitelek soubor dětí Mateřské
školy Jeseničánek, na klavír a ﬂétnu zahráli Bára Fusková a René Lušovský, dětský pevěcký
sbor Skřivánek pod vedením Zuzany Šimůnkové a Věry Brázdové a zazpíval a zahrál dětský
folklórní soubor Hanýsek ze Šakvic. Moderátory celého programu byli tajemnice soutěže
Miroslava Tichá a starosta obce Ratměřice Viktor Liška.

V rámci programu byly oceněny tyto obce:
Cena naděje pro živý venkov roku 2013 – obec Valšov, Moravskoslezský kraj
Ě Video Vesnice roku 2013 3. místo – obec Kasejovice, Plzeňský kraj
Ě Video Vesnice roku 2013 2. místo – obec Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj
Ě Video Vesnice roku 2013 1. místo – obec Mokrovousy, Královéhradecký kraj

Ě Putovní pohár Folklorního sdružení
Ě 3. místo – Obec Němčovice (Plzeňský kraj) – za podporu při uchovávání historického nářadí a nástrojů ve venkovním soukromém muzeu pana Jiřího Nového a snahu
o vytváření nových tradic v obci.
Ě 2. místo – obec Dolní Újezd (Pardubický kraj) – za podporu obce při uchovávání
nástrojů, nářadí, krojů a přístrojů našich předků v místním muzeu a snahu o zakládání
nových tradic v obci.
Ě 1. místo, Putovní pohár Folklorního sdružení – obec Šakvice – za podporu
DFS Hanýsek ze Šakvic, kvalitu udržování lidových krajových zvyků, krojů, písní a tanců. Za
vyhledávání nových přístupů k jejich zachování a zdokonalování v současném životě.
Ě Koláčovou cenu – ocenění celostátní komise v soutěži Vesnice roku 2013 – obec Vysoké Pole

Hlavní ocenění
Ě 3. místo v soutěži Vesnice roku 2013 – Obec Dolní Újezd
Ě 2. místo v soutěži Vesnice roku 2013 – Obec Holovousy
Ě 1. místo a titul VESNICE ROKU 2013 – Obec Jeseník nad Odrou
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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom znovu poděkovat Vám všem, občanům obce, spolkům a občanským sdružením,
podnikatelům, osadním výborům, zastupitelům obce a zaměstnancům obce, kteří jste se aktivně zapojili nejen do příprav, ale i prezentace a propagace obce a věříme, že budeme důstojně reprezentovat naši obec a vlast v evropském kole, které se uskuteční na jaře příštího roku.
Mgr. Tomáš Machýček, starosta

Na slavnostním vyhlášení se ﬁnančně podíleli vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku Ministerstvo
pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství, Moravskoslezský kraj, Spolek
pro obnovu venkova.

O SOUTĚŽI VESNICE ROKU…
Obec Jeseník nad Odrou se poprvé přihlásila do soutěže Vesnice roku v roce 2009 s chutí prezentovat
život na venkově především z té jeho lepší stránky. Dílčím cílem bylo ukázat obnovu a rozšíření zeleně
v intravilánu i extravilánu obce a péči o zeleň všeobecně. Krajská hodnotící komise nás ocenila zelenou
stuhou. Velikou radost z vítězství zkazila blesková povodeň, která během několika hodin zničila mnohé
z toho, co jsme léta v obci budovali nebo zrekonstruovali. Povodeň se paradoxně stala impulsem k posílení sousedských a mezilidských vztahů. Mezi lidmi se zvedla vlna vzájemné solidarity, soudržnosti,
a to vše přispělo k ještě většímu zapojení občanů do obnovy nejen svého majetku, ale celé obce, což
trvalo následující dva roky. Odměnou nám byla modrá stuha za bohatý kulturní a společenský život. Na
nejvyšší mety jsme nedosáhli, což bylo další motivací pro následující ročník. Věřili jsme, že opět máme
komisi co předvést, nabídnout a ukázat. Dobrovolně a spontánně přicházeli občané, zástupci spolků
i podnikatelé s nápady, jak co nejlépe prezentovat naši obec. Kde kdo chtěl přiložit ruku k dílu. Tolik
podaných rukou jsme naposledy viděli při pomoci po povodních. Při návštěvě krajské hodnotitelské
komise nám absolutně nepřálo počasí, ostatně jako v předcházejících ročnících. Přesto prezentace obce
proběhla za velkého zájmu obyvatel a získání zlaté stuhy Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013
bylo poděkováním našim obyvatelům za společnou práci. Následovala neskutečná euforie a ještě větší
nasazení při přípravě celostátního kola. Největším oříškem bylo, jakým způsobem zorganizovat prezentaci jednotlivých místních částí. Rozhodnutí představit všechny části obce ve sportovně rekreačním
areálu se ukázalo jako jedinečné řešení. Každá z pěti obcí se představila originálním způsobem, přesně
vystihla svůj charakter, zajímavosti, práci a činnosti sdružení a spolků, spolupráci s podnikateli. Vše bylo
umocněno zapojením členů komise v rámci prezentace činností spolků.
Účast v této náročné soutěži ještě více stmelila obyvatele v obci. Vítězství pouze utvrdilo, že
vzájemná spolupráce funguje a přináší radost a potěšení z dobře vykonané práce. K dobré náladě
v naší vesnici bezesporu přispělo vítězství v této soutěži, což je v tak trochu v mírném rozporu se
všeobecně špatnou náladou ve společnosti.
Úspěch naší obce probudil hrdost nejen spoluobčanů, ale také rodáků žijících v různých koutech
republiky i zahraničí. Ještě více se prohloubila symbióza – obyvatelé, část podnikatelského sektoru,
neziskový sektor, školská zařízení, neformální občanská sdružení, zastupitelé a zaměstnanci úřadu.
Co nám soutěž naopak vzala? Zaměstnancům úřadu a organizátorům spoustu energie a volného času, což bylo ovšem vykompenzováno nasazením a nadšením lidí, se kterým se do přípravy
této akce s námi pustili.

Jesenický zpravodaj 5 / 2013

3

Jako poslední bonus bereme ﬁnanční odměnu, která vyplývá z titulu vítěze soutěže a přispěje
k realizaci dalších investičních akcí v obci – rekonstrukce zdravotního střediska, dokončení zázemí
pro zaměstnance zajišťující údržbu veřejných prostranství a případně revitalizaci prostoru kolem
mateřské školy.
Mgr. Tomáš Machýček, starosta

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží zimní období a s tím spojena mimo jiné i údržba
místních komunikací a chodníků v našich obcích. Jako každoročně touto dobou Vás informujeme, kdo se postará o zasněžené cesty a chodníky při blížící se zimě.
Zimní údržbu místních komunikací bude provádět v Jeseníku nad Odrou, Polouvsí, Blahutovicích a Hraběticích, soukromý zemědělec Václav Hasal, v Hůrce soukromý zemědělec Petr
Dorazil. Tyto ﬁrmy zajišťují sjízdnost a schůdnost místních komunikací v závislosti na aktuálním
počasí. Posyp a údržbu chodníků provádí zaměstnanci OÚ. Průjezdnost silnic II. a III. třídy provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Zima umí být určitě krásná, ale také umí být pro nás lidi i krutá a to nejen na silnicích. Někteří
lidé, když sněží, tak jásají, jiní jsou mrzutí, ale taková příroda prostě je a my lidé se jí musíme
podřídit. Tímto nechci zlehčovat a omlouvat naše údržbové ﬁrmy, že nejsou v danou chvíli
u té či oné nemovitosti nebo vesnici, a že i přes veškeré nasazení techniky je při přívalech
sněhu velmi obtížné situaci zvládnout. Poděkování patří občanům, kteří ji chápou a řeší ji tím,
že uklidí komunikaci nebo chodník u svých dotčených nemovitostí. Zároveň vyzýváme majitele
vozidel, kteří parkují na úzkých místních komunikacích o ohleduplnost, neboť tyto vozidla často
brání zimní údržbě. Tito řidiči by si měli uvědomit, že porušují zákon o provozu
na pozemních komunikacích a ohrožují sebe i své spoluobčany v případě nutnosti zásahu
požárních jednotek, záchranné služby a svozu odpadu. Podobná situace nastává taktéž při skladování různých materiálů na komunikaci či v bezprostřední blízkosti. Na závěr mi ještě jednou
dovolte poděkovat všem těm, kteří se podílejí na zvládnutí kolikrát nelehké situace při zajištění
zimní údržby.
Libor Macháč, místostarosta

AKTUALITY ZE STAVEBNÍHO DENÍKU
V měsíci září proběhla kolaudace další části objektu Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou. Byla opravena elektroinstalace a vzduchotechnika
ve školní jídelně, značných změn doznala kotelna, opravily se omítky
a prostory byly vymalovány. Objekt se celkově zateplil, byla vyměněna okna a dveře, napojila se dešťová kanalizace, opravily se a zastřešily
všechny vstupy do budovy, došlo k rekonstrukci vnitřní kanalizace a rozvodů vody, nainstalovaly
se měřiče tepla. Tato akce byla ﬁnancována s přispěním dotace, kterou obec obdržela za získání
Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2012, a to ve výši 600 tis. Kč.
Zásadní změnou pro vzhled a využívání objektu MŠ v Jeseníku nad Odrou je dokončení
výstavby a předání 7 bytových jednotek, které byly vybudovány jako nástavba nad částí objektu
– školní jídelnou. I nadále se v přízemí objektu nachází zubní ordinace a kadeřnictví. Realizace akce byla spoluﬁnancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora výstavby
podporovaných bytů, dotací ve výši 3 850 tis. Kč. Podporovanými byty se dle tohoto programu rozumí vstupní byty, jejichž cílem je zajištění sociálního bydlení. Uzavření smluv o nájmu
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předcházel výběr uchazečů podle přísně stanovených pravidel Ministerstva pro místní rozvoj.
Noví nájemníci užívají byty od 1. října. V současné době Obec Jeseník nad Odrou disponuje 57
nájemními bytovými jednotkami.

Obec také získala nové prostory pro technické zázemí. Byla celkově zrekonstruována budova
ve vlastnictví obce vedle areálu AGRA. Vznikla zde dílna, sklad pro techniku, šatny a sociální
zázemí pro pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce. Budova je vytápěna teplem z bi-

oplynové stanice. Objekt je k dispozici všem spolkům a zájmovým sdružením pro svou činnost.
Rekonstrukce byla ﬁnancována prostřednictvím MAS Poodří za přispění Státního zemědělského
intervenčního fondu ve výši 1 305 tis. Kč.
Martina Peterková
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USNESENÍ
ze 46. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 8. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 46. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
plynárenského zařízení č. sml. SNM 02/503/2013/BVB s ﬁrmou SMP Net, s.r.o., Ostrava, Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 70200, IČ: 27768961 zastoupena na základě plné moci ze dne
2. 1. 2012 společností RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 27295567
na pozemek parc. č. 151/1, ostatní plocha v k. ú. Polouvsí

USNESENÍ
ze 47. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 3. 9. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 47. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy po celých pozemcích parc. č. 174/2 a 180/5
a po pozemku parc. č. 172 v rozsahu stanoveném Geometrickým plánem č. 251-69/2013 Ing.
Pavla Nipperta ze dne 22. 7. 2013, ověřeným katastrálním úřadem dne 26. 7. 2013 pod č. j.
1127/2013
Ě ukládá starostovi připravit vyhodnocení přijatých prohlášení žadatelů k nájemním smlouvám
k přidělení 7 bytových jednotek v budově ŠJ MŠ Jeseník nad Odrou
Ě bere na vědomí zápis ze schůze ﬁnančního výboru ZO Jeseník nad Odrou 3/2013
Ě ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemků parcela číslo 989/145, 989/146 a části 875
v k. ú. Jeseník nad Odrou
Ě ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku parcela číslo 317 v k. ú. Hůrka
Ě bere na vědomí žádosti o přidělení obecních bytů
Ě neschvaluje prezentace obce v deníku 5 + 2
Ě bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 19. 8. 2013
Ě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízené věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
č. 8800073794/3/BVB/P, č. 8800073798/2/BVB/P a č. 8800073802/2/BVB/P se SMP Net, s.r.o.,
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Ě bere na vědomí stav příprav na celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2013
Ě ukládá starostovi předat ZO žádost o zrušení koupě pozemku parcela číslo 180/1 v k. ú. Polouvsí
Ě neschvaluje žádost ﬁrmy ANLET, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6 o podporu neziskového
vzdělávacího projektu – časopisu Historický kaleidoskop
Ě schvaluje záměr výpůjčky pozemků parcela číslo 116/12 a 116/19 v k. ú. Jeseník nad Odrou
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USNESENÍ
ze 48. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 17. 9. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 48. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě na základě vyhodnocení přijatých prohlášení žadatelů o byt schvaluje Nájemní smlouvy bytových jednotek v budově ŠJ MŠ Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/20132/Z s ﬁrmou STAREST s.r.o., 742 31 Starý
Jičín – Vlčnov 133

USNESENÍ
ze 49. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 7. 10. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 49. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Smlouvu o rámcových obchodních podmínkách při prodeji zboží s Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně, Národní třída 13. 695 34 Hodonín
Ě schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Zateplení budovy zdravotního střediska v Jeseníku nad Odrou“ ﬁrmou ATRIS, s.r.o., 739 22 Soběšovice 270
Ě schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce budovy bývalého statku v Jeseníku nad Odrou“ ﬁrmou ATRIS, s.r.o., 739 22 Soběšovice 270
Ě schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování studie „Úpravy prostranství u MŠ v Jeseníku nad Odrou
včetně geodetického zaměření“ ﬁrmou ATRIS, s.r.o., 739 22 Soběšovice 270
Ě bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 18. 9. 2013
Ě ukládá starostovi předat ZO žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo 180/4 v k.ú. Polouvsí
Ě schvaluje ponechání přeplatku v rámci vyúčtování ztráty dopravců z provozování ostatní dopravní obslužnosti za rok 2012 na úhradu ztráty v roce 2014
Ě bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
Ě bere na vědomí odstoupení od smlouvy o pronájmu bytu
Ě schvaluje pronájem bytu
Ě bere na vědomí informaci o změně otvírací doby pošty v Jeseníku nad Odrou
Ě bere na vědomí informaci Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o zpracování
Studie DVT – Teplá, stanovení záplavového území Hůrka, Bernartice nad Odrou v úseku ř. km 0,00
– 4,247
Ě neschvaluje žádost Centra pro rodinu a sociální péči o.s., Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
Ě o ﬁnanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb
Ě neschvaluje žádost Střediska rané péče Tamtam, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc o ﬁnanční
příspěvek na zajištění poskytovaných služeb
Ě neschvaluje žádost pěveckého sboru Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ, Derkova 1, 741 11 Nový Jičín
Ě o ﬁnanční příspěvek na soutěž v USA
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Ě ukládá starostovi předat komisi životního prostředí žádost o ořez stromů
Ě ukládá starostovi předat komisi životního prostředí žádost o ořez stromů
Ě ukládá starostovi jednat o realizaci projektu „Založení nových krajinných prvků v obci Jeseník
nad Odrou“
Ě bere na vědomí informaci o přípravách slavnostního vyhlášení Vesnice roku 2013
Ě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12146/SOD ze dne 7. 9. 2012 na Nástavbu a stavební úpravy MŠ (akce rozpočtu b.j. 7 PB – VB Jeseník nad Odrou, č.p. 67)

USNESENÍ
z 15. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 11. 9. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ v Jeseníku nad Odrou
Ě schvaluje program jednání 15. schůze zastupitelstva obce
Ě určuje ověřovatele zápisu 15. schůze zastupitelstva obce Pavla Vahalíka
Ě určuje ověřovatele zápisu 15. schůze zastupitelstva obce Daniela Glogara
Ě schvaluje zápis z 14. schůze ZO
Ě bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 42, 43, 44, 45 a 46).
Ě schvaluje Darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Jeseník nad Odrou ve výši 50.000 Kč na
rekonstrukci společenské místnosti na faře
Ě schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 – příloha č. 1
Ě bere na vědomí zprávu o průběžném hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 31. 8. 2013
Ě revokuje usnesení č. 7/11 ze dne 14. 3. 2012
Ě revokuje usnesení č. 14/10 ze dne 12. 6. 2013
Ě bere na vědomí Odborný posudek projektové dokumentace – Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou
KM 0,000-2,850
Ě ukládá starostovi zajistit schůzku projektanta s vedením obce a zastupiteli a navrhnout řešení
rekonstrukce mostu u Hasalů a lávky u Machulů

P O Z VÁ N K A
na schůzi Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,

která se bude konat
ve středu 11. 12. 2013 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou.

8
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TOPÍTE TUHÝMI PALIVY?
Obecní úřad a komise životního prostředí upozorňuje občany na možnosti spalování materiálů v domovních kotlích a domácích krbech. Spalování pouze ekologických paliv je základním
předpokladem udržení čistoty životního prostředí a ovzduší.
Při spalování látek v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší s tepelným výkonem
do 0,2 MW, které nejsou předepsanými palivy výrobci kotlů či krbů, dochází ke znečišťování ovzduší!
Z těchto důvodů je každý občan podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných látek.
Provozovatel malého spalovacího zdroje (právnická i fyzická osoba) je povinen dodržovat
přípustnou tmavost kouře a pachové číslo (je-li stanoveno) a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Nedodržení tohoto ustanovení je přestupkem
dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, kdy hrozí pokuta až do výše 10.000,– Kč.
Pokud dochází k likvidaci odpadního syntetického materiálu (např. PET, PVC) spalováním
v domovních kotlích nebo krbech, vystavuje se provozovatel nebezpečí sankčního postihu,
neboť porušuje výše uvedený zákon o ochraně ovzduší.
KŽP a OÚ Jeseník nad Odrou

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
V měsíci červenci, září a říjnu oslavili své významné jubileum
tito naši spoluobčané:
Mitášová Milada
Mikulenka Josef
Šnajdárková Anežka
Holec Jaroslav
Vlček Stanislav
Kratochvíl Rudolf

Polouvsí
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oznamujeme všem rodičům dětí, narozených od jara letošního roku, že
slavnostní uvítání nových občánků naší
obce se bude konat 23. listopadu 2013
ve 14.00 hod. v obřadní síni Obecního
úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče
obdrží písemnou pozvánku. Zváni jsou
i prarodiče a ostatní příbuzní.
Komise pro občanské záležitosti
v Jeseníku nad Odrou

Blažková Božena
Ranšová Vlasta
Pongrácz Ján
Karaﬁátová Marta
Pavlík Vojtěch
Bayer Oldřich

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Hůrka
Blahutovice
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ZŠ
DEN OBCE
Dne 5. 9. 2013 k nám do Jeseníku nad Odrou přijela komise roku na druhé kolo soutěže
o vesnici roku. Podívali se do školy, kde si zazvonili na školním zvonku a přitom jim žáci ZŠ
zabubnovali. Navštívili pálenici a areál TJ. Tam se podívali do stánků, kde se dozvěděli mnoho
o našich spolcích a životě obce. Kolem půl jedné odjeli.
V sobotu 14. 9. 2013 jsme se dozvěděli, že jsme vesnice České republiky. Vyhlášení proběhlo v Luhačovicích. Byla to obrovská radost pro všechny.
Radek Machů

PODZIMNÍ JARMARK
V sobotu 12. října 2013
u kulturního domu se uskutečnila výstava a podzimní
jarmark. Byly tam stánky, ve
kterých se prodávaly různé
produkty. Ve stáncích byly:
perníky, školní výrobky,
byliny, ozdoby a dřevěné
výrobky. Děti ze školy prodávaly pečený čaj, dýňový
džus, tašky a hlavně bylinky
z Kouzelné zahrady. Potěšilo nás, že lidé měli o naše
výrobky velký zájem. V kulturním domě byla prezentace vesnic a výstava historických věcí, fotograﬁe apod.
Také zahrádkáři měli pěknou výstavku a hodně druhů ovoce. Líbili se nám i podzimáčci dětí
z MŠ v Polouvsí.

Veronika Štecová

VÝUKA V LESE
Ve středu 25. 9. 2013 se žáci učili ve Valčovicích na střední průmyslové lesní škole.
Byli jsme rozděleni do skupin. Naše skupina pomáhala uklízet odřezané větve. Soutěžili
jsme holky proti klukům. Učili jsme se také poznávat zvířata žijících v lese. Naučili nás také
měřit délku a objem stromu. Ukázali nám, proč se staví oplocenky.
Potom jsme sbírali hřiby.
Obcházeli jsme jezírka, která zadržovala vodu.

Mirek Jurčák
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KULTURA (Proběhlé akce)
TRADIČNÍ PODZIMNÍ JARMARK
I letos se již tradičně konal v naší obci podzimní jarmark pořádaný Obcí Jeseník nad Odrou, kulturním střediskem ve spolupráci s ČSOP, ČZS, ČVS a místními dobrovolníky v sobotu
12. října 2013.
Počasí si s námi hezky pohrálo. I když to ráno vypadalo, že nám začne pršet, počasí se
nakonec umoudřilo a sluníčko krásně hřálo a přilákalo spoustu návštěvníků. Stejně jako loni
nám vesele vyhrával CIMBÁL JÁNOŠ, lidé se bavili, prozpěvovali si známé písně a někteří si
také skočili taneček. Jarmarku se zúčastnilo dvacet stánkových prodejců, kteří nabízeli vše,
na co si jen vzpomenete.
Nejdelší fronty se stály u stánku se zabíjačkou, kterou si letos vzal na starost pan Fárek. Bohužel se stala nemilá věc, že některým se zabíjačka zkazila dříve, než stihli dojít domů a za to
se omlouváme, přestože každý ze zúčastněných prodejců odpovídá za kvalitu svého výrobku.
Dalším prodávajícím, který zajišťoval něco k snědku a pití byli manželé Petr a Šárka Blažkovi.
Po jejich bramborových plackách a svařáku se jen zaprášilo. Vedle se zase stála řada u paní
Vlasty Červené na medovinu, křížaly, marmeládu a jiné zajímavé produkty domácí výroby.
Skvělý gulášek, který lákal svou lahodnou vůní pro naše bříška připravil pan Libor Macháč. Na
velké oblibě získal také mošt manželů Sládečkových.
K vidění zde byly nejrůznější ručně zpracované výrobky např. šperky, přáníčka, konopná
kosmetika, dřevěné nádobí a hračky, sušené vazby, panenky ze šustí, ptačí budky a jiné. Letos
zde měly velké zastoupení i produkty, které se mohou pyšnit známkou „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“. Řadí se mezi ně například Yvona Vítková, která nám spolu se
svou dcerou přijely ukázat techniku ručního zdobení skleněných ozdob. Dále k nám zavítala
paní Eva Gilarová se svými ručně zdobenými perníčky. Chybět samozřejmě nemohl ani místní
včelař pan Miroslav Křenovský prodávající již tradičně med, perníčky a dortíčky.
Pytlíčky se sušenými bylinkami, něco k snědku a pečený čaj si pro nás připravily také děti
ze základní školy. Hrabětickými specialitami jako byly např. sladké pochoutky z řepy se zase
pochlubili sourozenci Jurčákovi. Zastoupení zde měly letos také místní seniorky, které napekly koláčky a jiné laskominy, i po těch se jen zaprášilo. Velkou část ze zmíněných výrobků
navíc obstarali naši místní obyvatelé a řemeslníci, na což jsme náležitě pyšní, jako jsou např.
Tereza Valošková, Marie Kelnarová, Františka Rolná a také děti Základní školy v Jeseníku nad
Odrou.
V podání Sociálního družstva Jiřinka bylo připraveno soutěžní pásmo pro děti od 3 do
12 let s názvem VODNÍK, ČERT A ŘEMESLO MLYNÁŘSKÉ a také střelba z kuše. Nechyběla
samozřejmě ani paní Jiřina Boková se svým drátkováním, ve kterém je celorepublikovou přebornicí.
V kulturním domě bylo možné shlédnout již tradiční výstavu ovoce a zeleniny pořádanou
ČZS, výstavu prací našich ratolestí z MŠ v Jeseníku nad Odrou a Polouvsí a ZŠ v Jeseníku nad
Odrou. Součástí letošního jarmarku byla také výstava uspořádaná na počest získání titulu
„VESNICE ROKU 2013“. Jednalo se o prezentaci místních spolků a historie obce, která byla
obohacena kronikami, do kterých bylo možné nahlédnout a starožitnými předměty.
Ještě jednou jménem všech pořadatelů děkuji všem zúčastněným prodejcům i návštěvníkům a opět za rok se na Vás těšíme.
Bc. Zuzana Závorková
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VOZATAJSKÉ ZÁVODY
V sobotu, 28. září 2013 Zámecká jízdárna ve
spolupráci s Chovateli koní MSK a Obcí Jeseník
nad Odrou pořádala závody družstev v parkurovém skákání a vozatajském ježdění.
Za krásného podzimního počasí mohli návštěvníci shlédnout zajímavý a atraktivní závod, který
by touto akcí chtěl navázat na dřívější tradici, která
byla ukončena před více než čtyřiceti lety. Součástí
odpoledne byla i možnost prohlídky stájí, bohaté
občerstvení, pečené selátko aj...
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OSADNÍ VÝBORY
HŮRKA
O PUTOVNÍ POHÁR MS HŮRKA
V sobotu 28. září se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem soutěž
v brokové střelbě na asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích
a zúčastnilo se 25 střelců. Vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bažantnice.
Vítězem letošního rok se stal pan Adam Divín z Hladkých Životic. Vladimír
Pantůček z Hůrky získal třetí místo.
Po oﬁciálním ukončení soutěže trubačem, následovala volná zábava.

POZVÁNKA DO HŮRKY:
Soutěžní výstavka obrázků
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka a místní maminky pořádají v neděli 2. 11. 2013 od 16.00
hodin soutěžní výstavku dětských malovaných obrázků. Zúčastnit se mohou všechny místní
děti a mládež. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií podle věku na mladší a starší. Každý
z malířů obdrží drobnou pozornost a nejzdařilejší díla budou oceněna.

Hůrka, sál školy

Podzimní lampionový průvod obcí
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 9. 11. 2013 od 17.00 hodin
podzimní lampionový průvod obcí nejen pro děti. Trasa povede od školy přes koupaliště zpět
do areálu školy, kde bude připraveno občerstvení a táborový oheň.

Hůrka, areál školy

Myslivecký hon
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 7. 12. 2013 od 8.00 hodin tradiční myslivecký
hon na drobnou zvěř. Občerstvení zajištěno.

Hůrka, areál školy

Výroční členská schůze SDH Hůrka
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi, která se
uskuteční v sobotu 14. 12. 2013 od 18.00 hodin v sále bývalé školy v Hůrce.

Hůrka, sál školy

Štěpánská poslední leč v Hůrce
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá ve čtvrtek 26. 12. 2013 od 8.00 hodin tradiční Štěpánskou poslední leč s večerní živou hudbou. Na vaši hojnou účast se těší myslivci.

Hůrka, areál školy
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POLOUVESKÁ VESMÍRNÁ MISE
Za velmi malé pozornosti veřejnosti (což bylo záměrem) se uskutečnila první
vesmírná mise „Polouveské (Halbendorfské) badatelské skupiny pro výzkum
vesmíru“. K tomuto účelu jsme si zapůjčili nevyužitý raketoplán od NASA
a v sobotu 14. září 2013 v 18:23 SEČ proběhl bez jakýchkoli potíží historicky
první start vesmírného plavidla z katastru naší obce. Aktuálně máme zprávu o úspěšném
mezipřistání na doposud neobjevené hvězdě, která byla tedy neprodleně pojmenována HALBENDUS. Ze země je pozorována zcela výjimečně a to pouze a výhradně z „Astronomické
observatoře Halbendorf“.
Další skvělou zprávou je, že posádka přislíbila návrat do zahájení tradičního SOUSEDSKÉHO JARMARKU a současně potvrdila, že přiveze i ojedinělý stylový suvenýr, kterým
vhodně doplníte sbírku Polouveských podivuhodností.

Pozvánku na tento jarmark naleznete na obvyklých místech. Samozřejmě, že zde budou
k mání také tradiční výrobky místních řemeslníků, dát si můžete skvělý sousedský svařák,
ochutnat bramboráky a možná i něco navíc. Součástí bude i Mikuláš pro děti a hudební
vystoupení „Andělského sboru“. Tak neváhejte a (tentokrát již) v sobotu 30. listopadu
dojděte...

Osadní výbor v Polouvsí
pořádá zájezd do Krakova
dne 14. 12. 2013 odjezd v 6.30 h od Restaurace u Aničky
program volný – možnost návštěvy Wawelu – královský hrad a vánočních trhů
cena 250 Kč/osobu, občané Polouvsí 150 Kč / osobu
Závazné přihlášky se registrují od 1.11. – 30.11.2013 u p. Zicháčka
v Polouvsí 98 nebo na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou u p. Štece

14
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DRAKIÁDA V POLOUVSÍ
Ve středu 25. září jsme z podnětu místní školky uspořádali první veřejnou
Drakiádu. Hromada dětí i dospělých se sešla v 16:00 u školky a odtud se pak
se šlo trochu výše na kopec. I přesto, že foukalo velice úsporně, se zdařilo
všechny draky vyslat do povětří. Pravda, byly i obavy, zda se všichni do setmění vrátí, protože při rozběhu zmizeli v dáli za horizontem. Naštěstí se neztratil nikdo a tak
mohly být dětem rozdány sladké odměny a medaile. Dospělí se odměňovali průběžně sami
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vzájemně „z vlastních zdrojů“ a tak není divu, že se rozcházeli až po setmění. Pro zájemce byl
rovněž zajištěn stylový rozvoz od domu k domu. Z této akce plyne poučení – příští Drakiádu
určitě v pátek.

16

Jesenický zpravodaj 5/ 2013

190 LET KAPLE SV.
MARTINA V POLOUVSÍ
Návesní kaple sv. Martina z roku 1823 již
190 let slouží občanům Polouvsí k prožívání víry, ztišení a modlitbám. Kaple
se nachází u č. p. 64 bývalé hasičárny.
Stavba je půlkruhová s věžičkou a zvonem. V interiéru kaple se nachází dřevěný oltář, nástěnný obraz sv. Martina od
malíře J. Šustka z roku 1988, černý kříž
a obrazy sv. Josefa, Panny Marie a Pána
Ježíše. Kaple byla několikrát postižena
povodní a opravována, naposled v roce
2010. V blízkosti kaple stojí pískovcový
volutový kříž z téhož roku s reliéfem Panny Marie Bolestné.
Přijďte s námi oslavit toto výročí kaple mší sv., kterou bude v pátek 8. 11.
2013 od 16.30 h sloužit farář P. Ladislav Stanečka.

RŮZNÉ – PŘÍSPĚVKY Z OKOLÍ, HZS,PČR

4. ROČNÍK WESTERNOVÝCH ZÁVODŮ S DOSTIHEM
U PŘÍLEŽITOSTI 29. ROČNÍKU JÍZDY EVROPSKÉHO PONY
EXPRESSU V SUCHDOLE NA ODROU – AREÁL SOKOLÁK.
V sobotu 17. 8. 2013 se v rekreačním areálu Sokolák konal IV. ročník westernových závodů
s „Dostihem na čtvrt míle“ u příležitosti 29. jízdy Pony expressu s otevřenou Post Ofﬁce
Pony Expressu. 29. jízda ze směru Slovenko a Polsko měla dne 19.8.2013 v 9.30 hodin cíl
před muzeem Pony Expressu v Suchdole nad Odrou a pokračovala na západ napříč Českem na hraniční přechod Dolní Poustevna a dále přes Německo s cílem ve městě Zwolle
v Holandsku.
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Předaní zdravice od primátora Bratislavy a primátora Žiliny

Jen pro zajímavost, v roce 2014 budeme v Suchdole nad Odrou slavit již 30. ročník Pony
Expressu a cíl ze všech směrů bude 16. 8. 2014 právě zde, v Suchdole nad Odrou. Pořadatelé na
tento významný den Pony Expressu chystají bohatý westernový program a tímto vás i srdečně
zvou 16. 8. 2014 na dojezd spojený s oslavami Pony Expressu na Sokoláku
v Suchdole nad Odrou.

Vraťme se k westernovým závodům 17. 8. 2013. Za pomoci členů a přátel WK se změnila
louka za areálem Sokolák na závodiště a prostor Sokoláku byl upraven pro zábavu a doprovodný, převážně westernový program.
Již v 10 hodin se začali sjíždět prodejci občerstvení, westernových suvenýrů a oblečení,
cukrové vaty, ale hlavně první závodníci, kteří se hned hlásili k prezentaci na závody.
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Samotné závody začaly ve 13.30 hodin, do soutěží se přihlásilo 33 koní. Závodilo se ve
4 disciplinách na čas. Pomocí zlepšené komunikační techniky, hlavně kvalitních vysílaček
a stopek, mohly být velmi přesně změřeny dosažené časy závodníků v jednotlivých soutěžích,
výsledky nejlepších umístěníviz. následující výsledkové tabulky:

HLAVNÍ ZÁVODY
KLÍČOVÁ DÍRKA
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Krista Kunzová

Vilík

00:06,14

16

2.

Nikola Kostková

Garison

00:06,23

11

3.

Markéta Lašáková

Sisi

00:06,25

14

čas

číslo jezdce

TYČE
umístění

jméno jezdce

jméno koně

1.

Markéta Lašáková

Sisi

00:26,83

14

2.

Lenka Mahušková

Gaston

00:27,27

20

3.

Jaroslav Hrabal

Pepis Nugets

00:28,13

26
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BARELY
umístění
1.

jméno jezdce

jméno koně

Krista Kunzová

Vilík

čas

číslo jezdce

00:19,17

16

2.

Lenka Mahušková

Gaston

00:19,27

20

3.

Markéta Lašáková

Sisi

00:19,76

14

čas

číslo jezdce

DOSTIH 200 m
umístění

jméno jezdce

jméno koně

1.

Marťas

Mixi

00:16,07

8

2.

Krista Kunzová

Vilík

00:16,10

16

3.

Krista Kunzová

Lou

00:16,44

5

DOSTIH 200 m
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Marťas

Mixi

00:16,07

8

2.

Krista Kunzová

Vilík

00:16,10

16

3.

Krista Kunzová

Lou

00:16,44

5

čas

číslo jezdce

01:10,80

20

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
umístění
1.

jméno jezdce

jméno koně

Lenka Mahušková

Gaston

2.

Markéta Lašáková

Sisi

01:10,97

14

3.

Krista Kunzová

Vilík

01:16,67

16

VEDLEJŠÍ ZÁVODY:
ZÁCHRANA
umístění
1.

jezdec

zachraňovaný

Markéta Lašáková

Martin Richter

jméno koně

čas

Sisi

00:10,06

2.

Krista Kunzová

Martin Richter

Lou

00:10,07

3.

František Hatlapatka

Maňas

Maja

00:10,77

jména koní

čas

SPŘEŽENÍ
umístění

vozka

1.

Lucka Pečonková

Malec

2.

Pepa Havrlant

Béďa Kuchař

3.

–

–

Sir Lancelot, Lucka

00:31,89

Džína, Topík

00:38,62

–

–
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Vytoužené krásné westernové sedlo, které bylo ﬁnální cenou závodů, získala po konečném součtu časů ze všech soutěží Lenka Mahušková s koněm Gaston. V každé soutěži byli
vítězní závodníci odměněni poháry, kokardami a drobnými dárky od Western klubu.
Návštěvníci se celý den mimo sledování závodních disciplín mohli pohupovat v rytmu
country, o což se zasloužil zvukař Petr a plně si užívat zajímavý doprovodný program. Bylo
možno se svézt na bryčce i koních, soutěžit v hodu podkovou, obdivovat westernovou
show manželů Rárových a jejich džigitovku Zorro, nechat si bičem ustřelit z ruky růži, zažít pocit desperáta, chyceného do lasa kovbojem westernové skupiny Back&Braun, nebo
se naučit základní country taneční kroky pod vedením taneční country skupiny Stopaři
z Opavy.
Od 19. hodin začala volná zábava, o zábavný country večer se postarala kapela CIZINCI
z Kopřivnice a taneční skupina Stopaři. Ve 22 hodin korunovalo westernový den losování tomboly, kde 1. cena byl digitální fotoaparát. Večerní zábavu zpestřila i Ohňová show kamaráda
Jirky Vlče Martínka ze Studénky. V dobré náladě se spokojení návštěvníci bavili a tančili až do
časných ranních hodin.
Dostih s celým doprovodným programem se opravdu vydařil. Za krásného počasí se pobavily jak děti, tak dospělí, závodníci a účinkující vysoce hodnotili dobrou organizaci. Letošní ročník opět předčil v mnohém ten loňský, který měl také velký divácký ohlas, takže do
příštího roku máme laťku pěkně vysoko. Western klub touto cestou děkuje Městysi Suchdol
nad Odrou, Agrosumaku a.s. za poskytnutí louky na závodění i ﬁnanční pomoc na nákup
cen, kynologům Suchdol nad Odrou za poskytnutí zázemí, dále děkujeme PAMETU s.r.o.,
NC Line s.r.o., tiskárně REGE - Morčinko, MUDr. Zdeňkovi Přecechtělovi, Pepovi Ležákovi,
ﬁrmě Automaty Kavamat Vending s.r.o. za poskytnutí doprovodného vozidla jezdcům Pony
Expressu, manželům Rárovým a taneční skupině STOPAŘI za beneﬁční vystoupení, návštěvníkům, závodníkům, členům a přátelům WK za další prima akci. Fotky z celého dne najdete na:
http://www.westernklub.rajce.idnes.cz a na www.westernklub.cz

Těšíme se na další spolupráci, WESTERN KLUB o.s.
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O M LU VA
Členové petičního výboru Hynčice se na žádost ﬁrmy
Biostorm OMLOUVAJÍ za tvrzení obsažené v petici, podle něhož má
,, většina obyvatel podezření na možné úplatky, které vedení obce mohlo
dostat od investora“. Text byl součástí petice proti BPS stanici v Hynčicích,
jež kolovala také ve vaší obci.

TOPENÍ A KOMÍNY
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna
již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné
požadavky platné v České republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy
revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
Ě před jejím uvedením do provozu,
Ě při každé stavební úpravě komína,
Ě při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
Ě před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
Ě po komínovém požáru,
Ě při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
Ě revizním technikem komínů
Ě specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
Ě revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních
konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti
stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí
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nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty
čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné

Činnost

Celoroční
provoz

Sezonní
provoz

Kapalné

Plynné

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečisťujících
částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou.
Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je
možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné,
omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů.
Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin
ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů.
Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového
tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za
bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje
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HASIČI PŘICHÁZEJÍ S KAMPANÍ VARUJÍCÍ PŘED
NEBEZPEČNÝMI PLYNY A POŽÁRY V DOMÁCNOSTECH
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou
kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propanbutanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“
události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si
vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem
plynu se stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů
z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého
bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných
a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými
osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech
v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav
nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem
brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch
s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného
plynu v průměru jednou denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití
(vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na
webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných
plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotograﬁe a také
o otevřený seznam ﬁrem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné
doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech.
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje
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PRACOVNÍ DOBA
ČESKÉ POŠTY

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

–
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30

15.15 – 17.00
–
14.00 – 16.45
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

INZERCE

Kadeřnice Bára
( 731 319 572
Zůstaňte v pohodlí svého domova,
stačí zavolat a já přijedu za Vámi.
Veškeré kadeřnické služby.
Barbora Knápková
Bernar ce nad Odrou 29
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KALENDÁŘ AKCÍ
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