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Váno ní koncert Sk iVánku 5. 1. 2020
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SlaVnoStní Setkání V praze 29. 1. 2020

Maškarní pleS pro d ti V JeSeníku n.o. 8. 2. 2020

blatutoVický pleS, 8. 2. 2020

obecní Ú ad JeSeník nad odrou
www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

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

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

604 588 459
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.
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Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 4. 2020
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Hospoda ení obce Jeseník nad odrou za rok 2019
V roce 2019 skočilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 4 555 tis. Kč. Obec obdržela 3 505 tis. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se
zvýšila oproti r. 2018 o 7,47 %, tj. o 2 145 tis. Kč a činí na 1 obyvatele 15,5 tis. Kč.
Z investičních akcí bylo dokončeno technické zhodnocení (TZ) veřejného osvětlení v Jeseníku
nad Odrou a v Polouvsí (100 tis. Kč), TZ sklepních prostor objektu MŠ Jeseník (90 tis. Kč),
rozšíření vodovodu v Jeseníku (655 tis. Kč), rekonstrukce ředitelny a sborovny v ZŠ Jeseník
(273 tis. Kč), zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník (3 786 tis. Kč), rozšíření komunikace,
parkoviště, chodníky v lokalitě „Bytovky“ v Jeseníku (3 021 tis. Kč), přeložka elektrické sítě
nízkého napětí na parkovišti u bytovek v Jeseníku (330 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, Nové rozvody
elektřiny na hřišti v Polouvsí, Rekonstrukce kulturního domu a restaurace v Jeseníku nad
Odrou, Hřiště Polouvsí a Rozšíření vodovodu na pozemek 834/2 v Jeseníku.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2019:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČET
30.895.150,00 Kč
5.121.880,00 Kč
4.633.600,00 Kč
3.504.529,00 Kč
44.155.159,00 Kč

SKUTEČNOST
30.866.949,93 Kč
5.061.574,00 Kč
4.633.494,00 Kč
3.504.528,50 Kč
44.066.546,43 Kč

PLNĚNÍ V %
99,91 %
98,82 %
100,00 %
100,00 %
99,80 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

28.464.789,00 Kč
15.690.370,00 Kč
44.155.159,00 Kč

23.939.257,40 Kč
15.571.915,18 Kč
39.511.172,58 Kč

84,10 %
99,25 %
89,48 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech
Splátky úvěru na kanalizaci
Přenesená daň. povin. DPH
FINANCOVÁNÍ

1.802.858,00 Kč
-1,802.858,00 Kč

-1,946.877,10 Kč
-1,802.857,80 Kč
-805.638,95 Kč
-4.555.373,85 Kč

0 Kč

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatek na účtu sociálního fondu
Zůstatek v pokladně
Finanční prostředky celkem

14.451.590,01 Kč
146.311,98 Kč
73.820,00 Kč
14.671.721,99 Kč

Nesplacený úvěr na kanalizaci

9.636.553,03 Kč

100,00 %

Mgr. René Štec

2

Jesenický zpravodaj 1 / 2020

usnesení ze 13. scH ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 19. 12. 2019 V kanceLÁ I sTarosTY
od 14.00 Hod.
schvaluje Program 13. schůze rady obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019 dle přílohy
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2021- 2022
schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace na rok 2020
schvaluje odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace
schvaluje Příkazní smlouvu na přípravu a realizaci zadávacího řízení na stavební práce
projektu „Rozhledna Blahutovice“ s irmou J2V services s.r.o., K. H. Máchy 1323, 277 11
Neratovice
schvaluje Smlouvu o dílo č. 201912/001/TDI na výkon inženýrské činnosti – TDI na realizaci
projektu výstavby „Rozhledna Blahutovice“ s Ing. Petrem Jakubíkem, V Zahradách 290,
751 11 Radslavice
schvaluje Smlouvu o dílo se společností ETEM ENERGO s.r.o., Skalní 1088, 753 01 Hranice
na zpracování energetického managementu projektu „Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
schvaluje obřadní dny v roce 2020 dle přílohy
schvaluje Miroslava Jurčáka, Hrabětice 301, 741 01 Nový Jičín odborným lesním hospodářem lesů ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou s platností od 1.1.2020
schvaluje odměnu za výkon odborného lesního hospodáře obecních lesů
schvaluje podání žádosti o souhlas s plánovanou těžbou porostu 1A13 v lokalitě Dolní
Mlýn na Správu Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz
schvaluje Ceník poplatků a služeb na rok 2020 dle přílohy
ukládá starostovi svolat 15.1.2020 pracovní jednání zastupitelstva obce
neschvaluje záměr směny pozemků p. č. 388/3 za pozemek p. č. 30/2 vše v k. ú. Blahutovice
schvaluje zpracování „Studie multifunkčního objektu Blahutovice č. p. 13“ irmou ASA
expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 412 a 417/1 v k. ú. Hůrka
ukládá starostovi svolat zastupitelstvo obce dne 15.1.2020 z důvodu schválení podání
žádosti o dotaci na MMR ČR akce „Sportovní areál Polouvsí“
ukládá starostovi projednat na pracovním jednání zastupitelstva obce dne 15.1.2020 rekonstrukci chodníků na hřbitově v Jeseníku nad Odrou
schvaluje inanční dar 5 000,– Kč Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., Derkova 969/3,
741 01 Nový Jičín, IČ: 65472250
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usnesení ze 14. scH ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 5. 2. 2020 V kanceLÁ I sTarosTY
od 16.00 Hod.
schvaluje Program 14. schůze rady obce
neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 2280 a 2281 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje inanční dar 5 000,– Kč Českému svazu včelařů, z.s., Základní organizace Jeseník
nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 159
ukládá místostarostovi informovat statutární zástupce neziskových organizací a spolků působících na území obce Jeseník nad Odrou o možnosti podání individuální žádostí o poskytnutí dotace nebo daru z rozpočtu obce na rok 2020
neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020 společnosti Andělé stromu života p.s., Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín
schvaluje Smlouvu o dílo JNO20_SOD s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava na tvorbu a správu GIS obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ na stavbu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“
schvaluje výpověď z nájmu pozemků p. č. 1103, 1116/3, 1116/5, 1116/6, 1116/7, 1116/9,
1116/10, 1116/15, 1118, 1119, 1120 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou Českému rybářskému
svazu , z. s., Místní organizace Nový Jičín, Gen. Hlaďo 18, 741 01 Nový Jičín
schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 1103, 1116/3, 1116/5, 1116/6, 1116/7, 1116/9,
1116/10, 1116/15, 1118, 1119, 1120 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 412 a 417/1 v k. ú. Hůrka za cenu 5 Kč/m2 ročně
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu *** na vybudování vodovodní přípojky
schvaluje inanční podporu pořádání plesů a karnevalů v obci Jeseník nad Odrou
bere na vědomí informaci o jednání starosty obce s projektantkou rekonstrukce bytového
domu Blahutovice č. p. 51
ukládá starostovi zpracovat podmínky pro udělení souhlasu k povolení stavby „Polom –
Suchdol n.O., BC“
schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019
schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy Moravskoslezského kraje Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 akce „Multifunkční objekt Blahutovice č.p. 13“
schvaluje inanční dar ve výši 3 800,– Kč Společnosti přátel Poodří, z.s., Oblá 11, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory
schvaluje inanční dar ve výši 3 000,– Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
schvaluje Smlouvu s agenturou Kraj pro život s.r.o., 8. května 59, 787 01 Šumperk na
vystoupení O5 a Radeček na Slavnosti obce dne 15. 8. 2020
schvaluje Smlouvu o zabezpečení uměleckého výkonu – MUSIC MEDIA PARTNERS s.r.o.,
Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice na vystoupení Terezy Maškové na Slavnosti
obce dne 15. 8. 2020
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usnesení z 15. scH ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 19. 2. 2020 V kanceLÁ I sTarosTY
od 17.00 Hod.
schvaluje Program 15. schůze rady obce
rozhodla v souladu § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení, o zrušení zadávacího řízení akce „Rozhledna Blahutovice“ z důvodu hodného zvláštního zřetele, a to ekonomického důvodu

usnesení z 8. zasedÁní zasTupITeLsTVa
obce Jeseník nad odrou
konanÉHo dne 15. 1. 2020 V zasedací MísTnosTI
oÚ V Jeseníku nad odrou od 16.00 Hod.
schvaluje program 8. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem Zápisu z 8. schůze zastupitelstva obce p. Václava Hasala
určuje ověřovatelem Zápisu z 8. schůze zastupitelstva obce Ing. Karla Glogara
schvaluje doplněný Zápis ze 7. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 13)
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt Sportovní areál
Polouvsí, včetně spoluinancování

popLaTek ze psa
Poplatek ze psa v roce 2020 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2020.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet č.
1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2019 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.

popLaTek za koMunÁLní odpad
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 04. 12. 2019 OZV č. 1/2019 o místních
poplatcích. V roce 2020 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 500,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.
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 2019 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.
V místních částech Hůrka a Polouvsí mají občané možnost zaplatit poplatky hotově,
a to v místních knihovnách, v době jejich provozu (viz. zadní strana zpravodaje).
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oMezení proVozu poŠTY Jeseník nad odrou
Pošta bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 25. 3. 2020 od 14:00 do 16.30 hodin
z provozních důvodů.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty Nový Jičín 1,
K Nemocnici 206/11, Nový Jičín, v rámci otevírací doby (Pondělí – Pátek 8:00 – 18:00 hodin,
Sobota 8:00 – 12:00 hodin).

VesnIce roku
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova slaví své výročí, 25 let!!
U této příležitosti proběhlo 29. 1. 2020 slavnostní setkání zástupců vítězných vesnic ročníku 1995 až 2019 s panem prezidentem Milošem
Zemanem – prezident České republiky a také s panem premiérem Andrejem Babišem, a to
i za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů soutěže, v čele s ministryní pro místní rozvoj Klárou
Dostálovou.
Někteří zastávají funkci starosty třicet let, někteří první rok a někteří jen 29 dní. Všechny
ale spojuje to stejné – vytvářet pro své občany místo pro život!
Naše obec se stala Vesnicí roku 2013, proto se setkání účastnil i náš pan starosta Mgr. Tomáš
Machýček s místostarostou Liborem Macháčem.

odcHod do d cHodu – pod koVÁní
V listopadu loňského roku jsme se rozloučili se zaměstnankyní paní Ilonou
Sládečkovou.
Tímto paní Sládečkové děkujeme za dlouholetou výbornou spolupráci
a přejeme jí spokojené a ve zdraví prožité dlouhé roky na zaslouženém důchodu.
Kolegové z OÚ Jeseník nad Odrou
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MŠ
MŠ Jeseník nad odrou
Ve středu 29. ledna se vypravili předškoláci z Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou na návštěvu do místní Základní školy. Děti se do „velké školy“ velmi těšily a byly zvědavé, co je
tam čeká.
Po příchodu se děti přezuly do papučí a přesunuly se k prvňáčkům do třídy. Na úvod jsme
si společně zazpívali. Děti ze školy prozradily předškolákům, na co se do školy mohou těšit.
Školáci ukázali dětem, kolik písmenek se už za ten půl rok naučili a jak jim jde psaní. Na závěr
jsme se naučili pěknou říkanku a ukázali si, co umí interaktivní tabule. Po hodině jsme se přemístili do družiny, kde je mile přivítala paní vychovatelka. Děti se seznámily s prostory družiny
a prohlédly si hračky. Protože už nám nezbylo moc času, abychom si s nimi pohráli, nabídla
nám paní vychovatelka, že můžeme do družiny znovu přijít a pohrát si tam i se školáky.
Děkujeme paní učitelce Fuskové a paní vychovatelce Kachlové, které nás ochotně přijaly.
Návštěva školy byla pro předškoláky velikou motivací a jistě všechny děti z naší školky půjdou
v září do školy s nadšením.
Tak zase někdy příště ve škole nebo třeba u nás na zahradě!
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ZŠ
co se d Lo V zÁkLadní ŠkoLe?
Začátek školního roku zahájili žáci 4. a 5. třídy exkurzí do Prahy. Vydali se vlakem společně s rodiči. Během dne navštívili historická místa, která znají nebo budou znát z hodin
vlastivědy a českého jazyka. První kroky v Praze vedly na Václavské náměstí, odtud pak
metrem na Pražský hrad, do chrámu sv. Víta. Prošli také všechna nádvoří Hradu, podívali
se na původní základy chrámu z 9. století. U Lorety si poslechli známou zvonkohru. Poté
se pěšky vydali přes zahrady na Petřín, kde vystoupali na věž a rozhlédli se do kraje, ale
také se zde pobavili v zrcadlovém bludišti. Přes zahrady seběhli ke Karlovu mostu, na
Staroměstské náměstí, kde postáli u orloje. Poslední zastávkou byla expozice motýlů,
kde si prohlédli cizokrajné motýly a seznámili se s jejich vývojem. Unaveni, ale spokojeni
a zdrávi se večer vrátili domů.
Počátkem října proběhlo tradiční podzimní tvoření s rodiči. Chystali jsme bylinkové pytlíčky,
zdobili květináčky ubrouskovou technikou, krájeli jablka na pečený čaj, zdobili sklenice a lžičky FIMO hmotou a vytvářeli pěkné podzimní dekorace s přírodninami. Všechny výrobky jsem
pak nabídli ke koupi v našem stánku na podzimním jesenickém jarmarku.
18. října se celá škola vypravila k rybníku pokochat se krásnou podzimní přírodou, ale hlavně
podívat se na výlov ryb, který tam právě probíhal. Největší radost děti měly z malých okounů
a línů, na které si mohly vlastnoručně sáhnout a podržet si je.

8

Jesenický zpravodaj 1 / 2020

Počátkem listopadu jsme dostali možnost účastnit se dokončovacích prací na naší nové environmentální zahradě. Po krátkém návodu pana zahradníka jak vysadit mladý stromeček, se
děti chopily lopatek a rýčů a s nadšením se pustily do výsadby.
Vysadily si několik ovocných stromů, keřů i okrasné keříky kolem
nově vybudovaného altánu. Ukončily tak dobudování zahrady.
Nyní se už můžeme těšit na jaro na pěstování rostlinek ve vyvýšených záhonech, pozorování hmyzu na louce i v broukovišti i na
odpočinek v altánu. Zahrada obsahuje i spoustu dalších prvků
např. expozici hornin a nerostů, ukázky dřeva, odlitky stop zvěře
a meteostanici, kde se děti naučí měřit vodní srážky. Teď už nám
zbývá jen přečkat zimu a hurá na zahradu.
14. 11. navštívili žáci naší
školy Svět techniky v Ostravě. Vstup do tohoto centra byl uhrazen z peněz, které
pro tento účel poskytla Outlet Arena Moravia. Děti byly
nadšené, že se mohly do tohoto naučného centra podívat a vyzkoušet si fungování
staré i moderní techniky.
Celý prosinec byl v duchu vánočních příprav. Do školy přišel Mikuláš se svou družinou,
zpívali jsme při příležitosti
rozsvícení obecního vánočního stromečku, proběhly vánoční besídky ve třídách a také jsme se vydali do lesa, abychom
zvířátkům věnovali něco na zub.
V lednu nás navštívil psycholog z PPP z Ostravy, aby nám pohovořil o šikaně a kyberšině.
Celý jeden vyučovací den věnovali žáci naší
školy projektu „Život v oceánu“. Všichni školáci měli možnost vidět krásný 3D ilm o mořské
fauně i lóře. Prvňáčci vypisovali z knih názvy
mořských živočichů, které následně výtvarně zpracovali. Druhá třída zhlédla prezentaci
o znečišťování mořských vod a dalším dopadu
na lidstvo. Ve dvojicích pak skládali obrázek
mořského světa a z nastříhaných písmen tvořili
názvy moř. Rostlin a živočichů. Třeťáci luštili
osmisměrky k danému tématu, na PC vyhledávali informace o vybraných druzích rostlin a živočichů, ve skupinách informace zpracovali a prezentovali. Děti si odnesly spoustu nových
informací nejen o životě v oceánu, ale také o jeho znečišťování a o možnostech jeho ochrany.
Za ZŠ Mgr. Miroslava Coufalíková
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Jeseník nad odrou
XXVI. OBECNÍ PLES
V sobotu 11. ledna 2020 byla v Jeseníku nad Odrou zahájena plesová sezóna. V sále kulturního domu se konal dvacátý šestý Obecní ples.
Stejně jako poslední dvě sezóny zahrála vynikající plesová kapela Rivieras show band, která
opět předvedla skvělou celovečerní show.
Dalším z bodů programu bylo vystoupení Jakuba Hrubého a Johanky Chovancové z tanečního klubu Fokus Nový Jičín, kteří spolu tancují od června 2019 a mají třídu B v latinskoamerických tancích. Zajímavostí je, že Johanka je loňskou absolventkou tanečních, takže opravdu za
krátký čas se krásně vypracovala a musela zvládnout složitější sestavy.
Další špičkové taneční vystoupení předvedl taneční pár Tomáš Gál a Sabina Karásková, kteří
společně tančí pátým rokem, a to za taneční klub LR COSMETIC Dance Team Ostrava. Jsou to
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vícemistři České republiky. Dvojnásobní mistři České republiky kategorii družstev. Sabina má
již tři tituly mistryně České republiky v hlavní kategorii. Aktuálně se nachází v TOP 30 párech
světového žebříčku. Společně soutěží téměř každý víkend po celé Evropě, kde se pravidelně
umisťují na inálových příčkách. Kromě aktivního soutěžního tance jsou rovněž tanečními
trenéry, jejichž svěřenci jsou ve věkovém rozmezí od předškolního věku po dospělé taneční
páry. V poslední době také roste zájem o svatební tance, kde Sabina s Tomášem sestavují
choreograie tzv. na míru.
V hlavním baru bylo připraveno alko i nealko občerstvení a vynikající víno z vinného sklípku
z Velkých Bílovic manželů Osičkových.
Z jídla si mohli hosté vybrat hovězí guláš, který opět uvařil pan místostarosta se svojí manželkou , vepřové a kuřecí řízky, které usmažily paní kuchařky ze školní jídelny a minichlebíčky
z jídelny paní Kocourkové.
Jako každý rok byla připravena bohatá tombola.
Počet návštěvníků byl podobný jako v loňském roce a hosté plesu se bavili až do brzkých
ranních hodin.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným, kteří podpořili tuto akci. Poděkování patří i těm,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci plesu.

Martina Šlosarová, KD Jeseník nad Odrou

SPONZOŘI XXVI. OBECNÍHO PLESU 11. 1. 2020
Obec Jeseník nad Odrou
Manželé Macháčovi
Martin Červený
Relcom s.r.o.
Manželé Vrbovi
Rybáři Blahutovice
Lenka Drdová
Ludmila Kocourková
Manželé Míčkovi
Manželé Peterkovi
Kamenictví Jaroslav Langer
Kamenictví Antonín Langer
Zuzana Býčková – Vojvodíková
MS Hůrka
Roman Škuca
Remi Bike Centrum
UAX
Lesy Beskydy a.s.

MUDr. Radovan Marek
Manželé Machýčkovi
MUDr. Silvie Svrčinová
Roman Prokl
Drahomíra Špačková
Miroslav Martinát
UNIMA – KA s.r.o.
Ing. Ladislav Segeťa
Lukáš Chudý
Ing. Jiřina Segeťová
Vlastimil Machula
IMF soft s.r.o.
Libor Palička
Prodol Plus s.r.o.
MUDr. Josef Šrámek
Josef Pavlík
Manželé Glogarovi
Alium Agro s.r.o.
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Veronika Tvarůžková

Agro Jesenicko a.s.

Jaroslav Tihelka

Oděvy Synková

Manželé Pantůčkovi

Rybářství Král

Ruskovi.cz

TJ Slavoj Jeseník Odrou

Martin Pavel

Tenis Club Jeseník nad Odrou

MS Blahutovice

Alois Pešák

Hasiči Hůrka

Koberce Trend

Bedřich Šlosar

Mgr. Jana Beinhauer, PhD.

Sates Morava s.r.o.

Health Care Centrum Olomouc

Manželé Graikovi

Radim Kyselý

AVE a.s.

ARPEX s.ro

Swietelsky s.r.o.

Geodetické práce Ing. Filip Nippert
!!! DĚKUJEME !!!

pozVÁnkY do Jeseníku nad odrou
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H rka
ŠTĚPÁNSKÝ HON S POSLEDNÍ LEČÍ
Ve čtvrtek 26. prosince se uskutečnil hon na drobnou zvěř v Hůrce. Hon byl
zahájen v 9 hodin na hřišti u bývalé školy. Po projití honitby a slavnostním
ukončení honu se všichni odebrali do sálu kulturního domu na tradiční poslední leč. Podával se výborný dančí guláš. Od 18 hodin začal hrát k poslechu i tanci p. Zelina.
Vrcholem večera bylo losování bohaté tomboly s kančím kusem v hlavní ceně. Velký dík patří
všem sponzorům za ceny a hostům za výbornou atmosféru.

VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 18. ledna od půl deváté začal prodej vepřových specialit, kterým byla završena
třídenní usilovná příprava myslivců a Martina Fuska. Fronta vybíravých zákazníků narůstala.
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Před jedenáctou hodinou bylo opět prodáno. I přes opětovný navýšený počet výrobků se na
všechny nedostalo. Horečtí myslivci děkují za chválu a pozitivní reakce.

O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU
V sobotu 18. ledna měla proběhnout v sále kulturního domu v Hůrce soutěž O Nejlepší horeckou pálenku. Pro nízký zájem soutěžních vzorků, byla soutěž zrušena. Vlastníci již přihlášených vzorků se sešli u „kulatého“ stolu v místní hospodě, kde každý soutěžící obeznámil
vzorek pálenky přítomné porotce a čekal na osobní ohodnocení. Všechny vzorky letos skončily na prvním místě, jen pálenka od p. Vlastimila Bajzy byla nej… .

ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH JESENÍK NAD ODROU – HŮRKA
ZA ROK 2019
Jednotka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jeseník nad Odrou – Hůrka má k dnešnímu datu
19 členů. Skládá se z velitele jednotky, tří velitelů družstva, pěti strojníků a deseti hasičů.
Zásahy
V loňském roce byla jednotka povolána operačním střediskem k 8 zásahům, dále bylo provedeno jedno taktické cvičení.
Předchozí roky
Rok 2018 – 9 zásahů, rok 2017 – 14 zásahů, rok 2016 – 7 zásahů, rok 2015 – 18 zásahů.
3. 3. 2019 (16:05) – zásah k požáru suché trávy podél silnice v Blahutovích.
4. 6. 2019 (21:17) – požár větve stromu ve výšce cca 15 metrů v Jeseníku nad Odrou.
1. 8. 2019 (18:40) – technická pomoc, zlomená vrba spadla na kabely telefonního vedení
v Blahutovicích.
13. 8. 2019 (18:14) – technická pomoc, odstranění spadlého stromu z kabelů telefonního
vedení v Polouvsí.
17. 8. 2019 – technická pomoc, asistence u ohňostroje při obecních slavnostech.
31. 8. 2019 (13:30) – taktické cvičení, požár a dálková doprava vody v Hůrce.
22. 10. 2019 (01:12) – technická pomoc, odstranění zlomené větve přes komunikaci.
11. 11. 2019 (13:02) – technická pomoc – čištění kanalizace v Polouvsí.
18. 11. 2019 (16:39) – požár sazí v komíně v Jeseníku nad Odrou, č. p. 103.
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Taktické cvičení u příležitosti 110 let SDH Hůrka
V sobotu 31. 8. 2019 se u příležitosti oslav 110 let založení sboru dobrovolných hasičů
v Hůrce uskutečnilo taktické cvičení hasičských jednotek.
Tématem cvičení byla „Dálková doprava vody jednoduchým hadicovým vedením“. Tento
způsob dopravy vody na požářiště je v dnešní době málo využívaný, převažuje dálková
dopravy vody cisternami, tak pro zpestření oslav byl tento způsob velmi vhodný.
Námětem cvičení bylo, že v obci byl zpozorován požár na Soutorovém statku (Horecký
dvůr z roku 1833). Zúčastněné jednotky měly za úkol vytvořit hadicové vedení z požární
nádrže k místu požáru. Délka trasy hadicového vedení byla 1300 metrů s převýšením
16 metrů. Na předem domluvené cvičení dorazilo 8 jednotek SDH obcí – Bernartice
nad Odrou, Palačov, Janovice, Jičina, Starojická Lhota, Petřkovice, Vražné a jednotka
z Hůrky.
Taktické cvičení započalo v 13.30 hodin od hasičské zbrojnice za zvuky sirén. Jednotky
se rozjely na svá stanoviště. Naše jednotka zaujala první místo u požární nádrže a motorovým čerpadlem PS12 tlačila vodu do celého vedení. Po trase byly ostatní jednotky
rozmístěny ve vzdálenosti 150 – 200 metrů od sebe, ale vždy tak, aby na sebe hasiči
viděli. Na konci hadicového vedení byla druhá naše jednotka, která už hasila balík slámy
z cisterny, která byla doplňována vodou z hadicového vedení.
Na celou trasu dálkové dopravy vody, bylo použito 65 hadic B. Jedna hadice B pojme
82 litrů vody, tzn., že v celém vedení bylo asi 5 330 litrů vody. Od vyhlášení poplachu do
plnění naší cisterny na místě požáru uplynulo jen něco málo přes 15 minut.
Po dokončení cvičení se všechny jednotky sešly v areálu školy, kde proběhlo krátké
zhodnocení a poděkování zúčastněným jednotkám.
Odborná příprava
V průběhu roku probíhá odborná příprava členů jednotky podle plánu, který vydává GŘ HZS
ČR. Mimo toto školení se velitelé účastní COP (cyklická odborná příprava) velitelů JPO V., ta
probíhá jednou ročně v délce 8 hodin pod vedením příslušníků z HZS MS, ÚO Nový Jičín.
Odborná příprava uskutečnila 5. 4. 2019 v Sedlnicích.
Dne 13. 4. 2019 se členové jednotky zúčastnili už pátým rokem výcviku „Práce na vodní
hladině“. Místo výcviku bylo již tradičně na jezu u mlýna v Bernarticích.
Dne 16. 5. 2019 se strojníci Daniel Glogar a Tomáš Sládeček zúčastnili kurzu bezpečné jízdy
v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava. Po teoretické části proběhla část praktická a to jízda
za ztížených podmínek s cisternou na vodě, asfaltu a na smykové desce.
CAS 15 MAN
V říjnu loňského roku skončila pětiletá záruční doba na nástavbu cisterny. Během této záruční doby byl opraven naviják vysokotlaku, prasklá přívodní roura z nádrže k čerpadlu, display
couvací kamery, 2 x výměna manometru nízkého tlaku a oprava krytu a držáku autobaterií.
Na závěr bych chtěl poděkovat členům jednotky a sboru, kteří se podílejí na pořádání akcí
a zástupcům obce za vzájemnou spolupráci.
velitel JSDH Hůrka Tomáš Sládeček
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pozVÁnka do H rkY
TÁBORÁK S PÁLENÍM ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádá v sobotu 25. 4. 2020 v areálu bývalé
školy v Hůrce Táborák s pálením čarodějnic. 17.00 hodin bude akce zahájena zapálením
ohně. Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.
Hůrka, areál školy
OSLAVA SV. FLORIANA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na slavnostní mši a průvod na oslavu sv. Floriana patrona hasičů. Již 31. ročník se uskuteční v neděli 3. 5. 2020 v kostele sv. Václava na
Starém Jičíně od 7.45 hodin.
Starý Jičín – Vlčnov, kostel a hasičská zbrojnice

pozVÁnkY do poLouVsí
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JARNÍ BRIGÁDA
Osadní výbor v Polouvsí Vás zve na jarní brigádu, která se uskuteční
v sobotu 18. 4. 2020. Sraz bude v 8:30 u kulturního domu v Polouvsí. S sebou dobrou náladu, nůžky, hrabě ….. Občerstvení zajištěno.
Akce se koná jen za příznivého počasí.

bLaHuToVIce
BLAHUTOVICKÝ PLES
Osadní výbor Blahutovice pořádal v sobotu 8. února 2020 již 10. Blahutovický ples v kulturním domě. K tanci i poslechu hrála kapela REMIX z Valašského Meziříčí. Během večera jsme měli možnost vidět mažoretky Minipanenky Hranice a přímo nás nadchlo vystoupení mladé taneční dvojice Kristýny
Grégrové a Lukáše Hoška.
Doufám, že si všichni pochutnali na připraveném občerstvení – dančím gulášku
a chlebíčcích. Nesměla chybět bohatá tombola a o půlnoci se losovaly tři ceny ze
vstupenek. Tímto děkujeme všem sponzorům a přátelům, kteří nám jak finančními
dary, tak věcnými dary pomohli ples uspořádat. Doufáme, že to byl pro všechny
příjemný večer a těšíme se opět na další ročník Blahutovického plesu.
Iveta Jančálková
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SPORT
pÉTanQue kLub poLouVsí
Rok se překulil a už to zase začíná. První letošní turnaj (zatím v teple
tělocvičny s gumovými koulemi) se konal v sobotu 18. ledna v Albrechticích. Sešlo se devatenáct týmů z okolních klubů, ale nechyběli
ani hráči ze Slovenska a Polska. My jsme měli ve startovním poli čtyři
dvojice. Byli s námi i dva junioři (Sára a Hugo) a jedna neklubová hráčka. Hrálo se na čtyři skupiny, do KO8 se nám tentokrát postoupit nepodařilo. Nakonec
jsme se seřadili ve druhé polovině výsledkové listiny ... ale tak je to rozjezd po vánoční
lenošení a snad se postupně zlepšíme.
NAŠE VÝSLEDKY (Ozvěny Vánoc – Albrechtice):
10. Radomír Vrzal, Sára Valošková
13. Josef Koudelka, Vladimír Vašíček
16. Magdalena Koudelková, Helena Korčáková
18. Hugo Valošek, Radim Valošek
Druhou únorovou sobotu se naše devítičlenná výprava vydala do nedalekých Všechovic,
kde svůj tradiční soft turnaj pořádali kolegové z Valšovic. Sjelo se šestnáct dvojic ze
čtyř klubů. Hrálo se v místní tělocvičně. Radim s Marcelou jeli obhajovat loňské zlato
a Luboš s hostujícím Arnoštem se chystali potvrdit třetí místo. Dále nechyběli dva starší
junioři (nejmladšího sklátila choroba), čtvrtý tým utvořila Magda s naším příznivcem Jardou a Josého doplnil Honza Bukovčík z Albrechtického klubu. Turnaj proběhl jako vždy
v naprosté pohodě, bylo o nás vzorně postaráno a po výtečném obědě jsme si stihli dát
i dvacet :-).
A jak nám to šlo? Radim s Marcelou dělali, co mohli, ale ve finále nakonec (po velké chybě) podlehli zkušeným matadorům z Albrechtic – Kamilu Vajčovcovi a Jardovi Ševčíkovi.
Tak se tentokrát museli spokojit s pohárem za druhé místo, ale ani to není k zahození.
O poznání hůře dopadli obhájci třetího místa.
NAŠE VÝSLEDKY (Soft turnaj Všechovice):
2. Marcela Gráfiková, Radim Valošek
5. Josef Ondryhal, Jan Bukovčík (PAK Albrechtice)
10. Luboš Rusek, Arnošt Pokorný
11. Lukáš Ondryhal (J), Sára Valošková (J)
14. Magdalena Koudelková, Jarda Knápek
Jinak jsme toho zatím více nestihli, sezona se nám rozbíhá a tak si dopřáváme trochu
oddechu. Ale nijak nezahálíme a pravidelně trénujeme soft pétanque v sále.
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Volnějsí období jsme také využili k Výroční členské schůzi, kde se sešli nejen členové
klubu, ale také naši příznivci a přátelé. Nejdřive jsme projednali, co bylo třeba a pak se
i pobavili při pétanque a ping – pongu.
Do nové sezony nám třeba držte palce ...
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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VÝsLedkY T íkrÁLoVÉ sbírkY
V Jeseníku nad odrou, H rce, poLouVsí,
bLaHuToVIcícH a Hrab TIcícH
K výše uvedené informaci o výsledcích Tříkrálové sbírky v celé oblasti, kde působí Charita
Odry, ještě připojujeme sdělení o vybraných částkách v místních částech naší obce – tj. v samotném Jeseníku nad Odrou, Hůrce, Polouvsí, Blahutovicích a Hraběticích:
Jeseník n.O
Hůrka
Polouvsí
Blahutovice
Hrabětice
Celkem

30 179,00 Kč
16 707,00 Kč
6 985,00 Kč
5 389,00 Kč
1 662,00 Kč
60 922,00 Kč

Letošního rekordního výsledku (oproti minulému roku asi o 4 tis. Kč více) bylo dosaženo,
milí sousedé, díky vaší mimořádné štědrosti. Moc děkuji a věřím, že požehnání, které
koledníci přinášeli, vás bude provázet celý letošní rok.
Nesmím zapomenout poděkovat i těm osmnácti velmi ochotným vedoucím skupinek,
kteří naše koledníky doprovázeli. Děkujeme i panu faráři, který skupinkám před odchodem požehnal. A to přímo u betlému v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Díky patří i obecnímu úřadu za spolupráci.
A na závěr poděkování téměř padesáti koledníkům, bez nichž by tříkrálové koledování
nebylo možné a úplné. Díky a Bůh vám žehnej.
Ing. Karel Glogar, Koordinátor sbírky pro Jeseník nad Odrou

pod koVÁní
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.

ZLATÝ KŘÍŽ 1. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 160 bezpříspěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Tomáš Juřica
Radek Tomčák
Těmto našim občanům patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.
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MIkroreGIon odersko rozŠI uJe nabídku sLuŽeb pro sVÉ
LenskÉ obce

Od 1. ledna 2020 Mikroregion Odersko realizuje projekt zaměřený na posílení strategického řízení a plánování v rámci území Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím zpracování strategických a analytických dokumentů.
Mikroregion Odersko během let 2020 a 2021 zpracuje obcím, které o to projevily zájem, strategické a analytické dokumenty, jako jsou rozvojové plány obcí a mikroregionu jako celku,
audity implementace evropského nařízení – GDPR a také podrobné evidence obecního majetku, tedy tzv. pasporty, které pomohou získat obcím přehled o jejich majetku včetně jeho
technického stavu. Tyto informace obcím pomohou v majetkoprávních otázkách, určování
investičních či údržbových záměrů a priorit.
Tento projekt s názvem Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 4.675.187,5 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 4.921.250 Kč.
Mikroregion Odersko i nadále pro své členské obce zajišťuje služby v oblastech veřejné správy, školství, cestovního ruchu, projektového řízení a poradenství či veřejných zakázek. Slouží
jako sdílená administrativní kapacita, pro menší členské obce a zároveň jako pojící článek
v oblastech možných společných postupů.
Mezi nejčastěji využívané služby patří dotační poradenství včetně vypracování žádostí o dotace či administrace projektů a veřejných zakázek. V roce 2019 Mikroregion Odersko zpracoval
14 žádostí o dotaci na individuální projekty členských obcí a společné projekty mikroregionu
v celkové výši 36 mil. Kč.
Do Mikroregionu Odersko patří obce Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník
n/O, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov a Vražné.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko

poLIcIe r
„ZPOMAL, PROSÍM“
Ms kraj – vyhodnocení výtvarné a literární soutěže
…řidič osobního vozidla, při projíždění pravotočivé zatáčky, nepřizpůsobil rychlost
jízdy povětrnostním podmínkám a na mokré vozovce dostal s vozidlem smyk. Následně přejel do protisměru jízdy, kde levou stranou vozidla narazil do dalšího osobního
vozidla, přičemž střetem došlo k odhození obou vozidel mimo komunikaci…

Jesenický zpravodaj 1 / 2020

29

Za období prvních jedenácti měsíců evidují policisté v Moravskoslezském kraji více než devět
tisíc nehod. Téměř v devíti stech byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost.
Do celostátní výtvarné a literární soutěže s názvem „ZPOMAL, PROSÍM“, kterou vyhlásil Tým
silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky, se mohly zapojit všechny školky či
školy nejen v našem kraji.
A právě letošní téma soutěže předznamenalo výběr místa slavnostního předání ocenění vítězům. Dnes dopoledne proběhlo v budově dálničního oddělení Ostrava slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola, jemuž předcházel v minulém týdnu výběr oněch 12 nejlepších (3 v každé
ze 4 kategorií). Úkol to byl opravdu nelehký, neboť výkresů i literárních děl byly desítky. Ceny
dětem předali zástupce moravskoslezské dopravní policie kpt. Mgr. René Klímek, Zdravotní
pojišťovny MV Ing. Eva Nádvorníková a krajský koordinátor BESIPu Bc. Pavel Blahut. Oceněné
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děti i jejich rodiče si rovněž mohli prohlédnout pracoviště, techniku či služební vozidla „dálničních“ policistů. Byť je dnes pátek třináctého, pro desítku dětí a jejich rodiče bylo dnešní
slavnostní dopoledne díky policistům dálničního oddělení Ostrava v čele s vedoucí npor. Mgr.
Gizelou Chládkovou velmi pozitivním zážitkem.
Díla dětí, která se umístila na 1. – 3. místě v každé z kategorií, postupují do republikového
inále. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem za účast v soutěži.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

TVOJE CESTA ONLINEM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace prostřednictvím internetu. Častý
je obrázek skupiny dětí, trávící čas sice společně na jednom místě, nicméně vzájemně nekomunikující slovem, nýbrž prostřednictvím telefonů tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný čas ve svém pokoji či v přítomnosti dospělého, se může velmi jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel na
počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně však přistoupí k manipulaci
s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní fotograie…
Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou. I v našem regionu jsme v předchozích
měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, kdy se obětí staly děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního jednání inicioval také
speciální preventivní program, který napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již
nastala, jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům. Výukový
program Tvoje cesta onlinem je proto připraven se základními bezpečnostními radami jak
rodičům, tak žákům druhého stupně základních škol.
Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna 2020 zhruba sedm desítek moravskoslezských preventistů se základními informacemi seminářů Tvoje cesta onlinem. Výuka zahrnula jak
program určený dětem, tak rodičům (a samozřejmě další dospělé populaci). A autoři projektu již
oslovili i první žáky v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli posluchači šesté třídy ostravské
základní školy Gen. Píky. Hned následný den však program Tvoje cesta onlinem zhlédlo víc jak
800 dětí novojičínských základních škol. Projekt byl prezentován dne 14. ledna 2020 v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvoleno pro start projektu v regionu vzhledem k četnějšímu počtu
prověřovaného trestního jednání, kdy se obětí staly děti (při srovnání s dalšími územími regionu).
Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské
policie konkrétními případy, které řešili v uplynulé době právě v našem regionu. Žáky obě
prezentace zaujaly, reagovali vlastními zkušenostmi či zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně
o klíčové téma pro děti.
Posluchači se tak například dozvěděli rozličné preventivní rady a doporučení, jak poznat „predátora,“ jak zabezpečit mobilní přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak
býti na síti bezpečně…
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již představen v závěru loňského roku jedním z autorů plk.
PhDr. Ondřejem Moravčíkem s avizací zahájení programu v úvodu roku 2020 (https://www.
policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx)
Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí.
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že
odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu se
za posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru.
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Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při vystupování na sociálních
sítích jsou obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si
píší se svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři.
Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují
a jakých veřejně dostupných informací využívají. Policejní preventisté budou zároveň dětem
dávat i doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci
s osobou na internetu všímat.
Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče, proto v rámci projektu budou připraveny i semináře a besedy s veřejností, na kterých se dozví to podstatné
– co děti na sociálních sítích dělají, jak tam komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich
preference. Jinými slovy projekt bude rodičům zodpovídat otázky, které je trápí a na které se
stydí svých potomků zeptat.
Policie ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé obchodní bance, a.s.,
která se dlouhodobě věnuje vzdělávání žáků základních a středních škol a v práci s těmito
cílovými skupinami má zkušenosti. Jako banka, která většinu služeb nabízí i v digitalizované
podobě, známe rizika pohybu v online světě a víme, jak důležité je dodržování bezpečnostních pravidel. Proto jsme náš úspěšný program inančního vzdělávání ve školách rozšířili o digitální bezpečnost a prevenci rizik na internetu. Policii ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří
mají v této oblasti největší zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme v Česku unikátní spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí lépe se chránit před internetovými hrozbami,“
říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.
Společně vytvořený výukový program, který budou žákům a jejich rodičům přednášet jak
speciálně proškolení policisté, tak ale i odborně kompetentní ambasadoři z řad ČSOB, a.s.,
bude postaven na interaktivní práci s posluchači a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se
budou neustále pohybovat v jejich oblíbeném prostředí – v prostředí sociálních sítí. „Spolupráce s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť preventistů, která od roku 2020 bude
významně posílena i z našich vnitřních zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti
vnímáme jako jednu z priorit a jsem velmi rád, že projekt Tvoje cesta reaguje právě na často
opomíjená rizika sociálních sítí. Zároveň je dobré vyzdvihnout, že nebudeme pracovat pouze
s dětmi, ale společně se zaměříme také na neméně důležitou cílovou skupinu, což jsou rodiče
a dospělé osoby obecně“, uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Výukový program bude zahájen na začátku roku 2020 a budou se ho účastnit zaměstnanci ČSOB (ambasadoři inanční
gramotnosti) a policejní preventisté. Je určen pro druhý stupeň základních škol a v návaznosti
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na to také pro rodiče a dospělé osoby obecně. Kromě vzdělávacího programu připraví ČSOB
a Policie ČR také krátká výuková videa a společnou preventivní kampaň.
K tématu preventivní doporučení:
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace
na velké vzdálenosti. Není našim cílem uživatele sociálních sítí od těchto výdobytků moderní
doby odradit, ale poukázat na možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými
dětmi komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že
děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak
standardního rozhovoru schopny nejsou.
Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevní, mající zájem o přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotograií,
kterými je pak mohou nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě,
neboť některá takto navázaná komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním
případě fatálními následky.
Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotograie, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat
jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař
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