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Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017
přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč
a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V BLAHUTOVICÍCH, 27. 11. 2016

AKCE V POLOUVSÍ BĚHEM ROKU 2016

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. 2. 2017
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
Rozpočet Obce Jeseník nad Odrou na rok 2017 byl schválen na 10. schůzi zastupitelstva obce
dne 7.12.2016.
Příjmová stránka
1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
4. Přijaté dotace
Příjmy celkem

23,514.000 Kč
5,062.800 Kč
400.000 Kč
2,023.200 Kč
31,000.000 Kč

Výdajová stránka
1. Běžné výdaje
2. Kapitálové výdaje + akce rozpočtu
Výdaje celkem

18,046.300 Kč
14,293.000 Kč
32,339.300 Kč

Financování:
1. Zapojení zůstatků bank. účtů
2. Splátka úvěrů
Financování celkem

3,063.919 Kč
-1,724.619 Kč
1,339.300 Kč

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace:
1. Neinvestiční příspěvek na provoz pro Mateřskou školu Jeseník nad Odrou ve výši 637.200 Kč
2. Neinvestiční příspěvek na provoz pro Základní školu Jeseník nad Odrou ve výši 404.400 Kč
Z akcí rozpočtu byly zapojeny především projektové dokumentace, oprava místní komunikace
v Polouvsí, oprava kulturního domu v Polouvsí, chodník v Jeseníku nad Odrou, výkupy pozemků aj.

INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2016
Obecní úřad bude koncem roku 2016 od 22. 12. 2016
do 31. 12. 2016 z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou ve středu 21. 12. 2016
od 8.00 h do 17.00 h.
První úřední den v roce 2017 bude pondělí 2. 1. 2017.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBOČEK
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Obecní knihovna Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že bude v období vánočních svátků
z důvodu čerpání řádných dovolených pro veřejnost uzavřena. V provozu bude od 2. 1. 2017.
Uzavřeny budou i pobočky v Hůrce, Polouvsí a Blahutovicích.
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USNESENÍ
Z 10. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 7. 12. 2016 OD 16 HOD.
• schvaluje doplněný program 10. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Adama Románka
• schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Jurčáka
• schvaluje Zápis z 9. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 33, 34, 35)
• bere na vědomí Zápisy z 11. a 12. schůze finančního výboru – příloha č. 2
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016 – příloha č. 3
• schvaluje Rozpočtový výhled 2018-2020 – příloha č. 4
• schvaluje Rozpočet obce na rok 2017 včetně použití rezervy ve výši 12 953 700 Kč a zapojení zůstatku z minulých let ve výši 1 339 300 Kč na plánované akce na rok 2017 ve výši
14 293 000 Kč – příloha č. 5
• schvaluje navýšení přídělu do sociálního fondu na 2 % z ročního úhrnu vyměřovacích
základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
• pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2016 v plném rozsahu
• pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2017 v rozsahu přílohy č. 6
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místních poplatcích – příloha č. 7
• schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1008/75 (dle přiloženého snímku o velikosti
1435 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc. č. 989/79 (dle GP
parc. č. 989/209 o velikosti 1435 m2) nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou + náklady spojené s převodem
• schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1008/75 (dle GP parc. č. 1008/160 o velikosti
388 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc. č. 989/75 (dle GP parc.
č. 989/206 o velikosti 388 m2) nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou +
náklady spojené s převodem
• schvaluje směnu ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou:
– část parc. č. 989/67 (dle GP parc. č. 989/67 o velikosti cca 14090 m2), orná půda,
– část parc. č. 989/66 (dle GP parc. č. 989/212 o velikosti 2664 m2), orná půda, za pozemky v majetku AGRO JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234
– část parc. č. 1075/3 (dle GP parc. č. 1075/65 o velikosti 3722 m2), orná půda
– č ást parc. č. 1074/1 (dle GP parc. č. 1074/22 o velikosti 94 m2), ostatní plocha,
– č ást parc. č. 1071/1 (dle GP parc. č. 1071/62 o velikosti 9324 m2), orná půda,
– č ást parc. č. 989/90 (dle GP parc. č. 989/204 o velikosti 2800 m2), orná půda,
– část parc. č. 989/70 (dle GP parc. č. 989/201 o velikosti 814 m2), orná půda, nacházející
se v katastrálním území Jeseník nad Odrou + náklady spojené s převodem
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• schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 180/4 v k. ú. Polouvsí v ceně 302.600 Kč, která je
snížena o 10.000 Kč za paušální náklady spojené s převodem pozemku, včetně zrušení
předkupního práva k tomuto pozemku. Obec Jeseník nad Odrou uhradí náklady spojené
s vybudováním přípojky NN ve výši 27.340 Kč.
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 989/77 (dle GP parc. č. 989/207 o výměře
368 m2) v k. ú. Jeseník nad Odrou za 36.800 Kč + náklady spojené s převodem
• revokuje Usnesení č. 8/26 ze dne 15. 6. 2016
• revokuje Usnesení č. 8/27 ze dne 15. 6. 2016
• revokuje Usnesení č. 8/28 ze dne 15. 6. 2016
• revokuje Usnesení č. 8/29 ze dne 15. 6. 2016
• schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, spolupráci obcí formou dobrovolného svazku obcí
• schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) a p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, založení Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
• schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
a stanovy tohoto svazku
• deleguje jakožto člen Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, jako zástupce obce pro výkon všech práv
člena svazku pana Mgr. Tomáše Machýčka. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce
člena svazku, je určena k výkonu všech práv člena svazku jménem člena svazku na všech
zasedáních shromáždění delegátů konaných v termínu do 31. 12. 2018, a to k výkonu
práv člena svazku na těchto shromážděních delegátů. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele,
a to konkrétně a výhradně panu Liboru Macháčovi.
• bere na vědomí informaci o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Jeseník nad Odrou
• projednalo podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování
Územního plánu Jeseník nad Odrou – příloha č. 8
• schvaluje podle § 55 odst. 1 a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu
o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou v rozsahu přílohy č. 8 předloženého materiálu
• bere na vědomí třetí upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2016 a rozpočet
Mikroregionu Odersko na rok 2017
• schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu
• bere na vědomí Zápis z 6. schůze kontrolního výboru
• schvaluje vyřazení majetku z evidence – příloha č. 10
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USNESENÍ
Z 34. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 26. 10. 2016 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 34. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti – služebnosti k pozemku
parc. č. 686/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje plán inventarizace k 31. 12. 2016
• schvaluje zvýšení ceny vodného v Blahutovicích od 1. 1. 2017 na částku 30 Kč bez DPH
za m3
• schvaluje zvýšení ceny stočného v Jeseníku nad Odrou od 1. 1. 2017 podle finanční analýzy na částku 20,17 Kč bez DPH za m3
• schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2017 o 10 %
• schvaluje Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu
• schvaluje Smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV P číslo 411220335/4020022 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28 října 1235/169, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory
• ukládá starostovi předat ZO žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, 742 33
Jeseník nad Odrou 63 o finanční příspěvek na obnovu střešní krytiny kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Jeseníku nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV P číslo 27430/477141510 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28 října 1235/169, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory
• schvaluje Licenční smlouvu s TopGis, s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno – Komárov
k výkonu práva užití ortofotomap obce Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o. Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice na
aktualizace a vedení správy digitálního povodňového plánu Obce Jeseník nad Odrou
• ukládá místostarostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 173 o výměře
212 m2 v k.ú. Blahutovice
• doporučuje ZO odkoupení pozemku parcela číslo 180/4 v k. ú. Polouvsí včetně úhrady
nákladů s vybudováním přípojky NN ve výši 27 340,– Kč
• ukládá starostovi zjistit potřebnost obce v rámci poskytování sociálních služeb včetně jejího financování
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8019287
• ukládá místostarostovi prošetřit žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 357/1 v k. ú.
Polouvsí
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016
• schvaluje výrobu 700 ks nástěnných kalendářů fa Kleinwachter, Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek
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• schvaluje podání žádosti v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou –
INTEREG V-A SK-CZ/2016/03 projektu „Naše dědictví, naše budoucnost“
• schvaluje umístění informačního kiosku Mikroregionu Odersko na pozemku p.č. 697/2
v k.ú. Jeseník nad Odrou v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou –
INTEREG V-A SK-CZ/2016/03 projektu „Naše dědictví, naše budoucnost“
• schvaluje slevu na nájemném z bytu Blahutovice 51/5 za měsíc říjen 2016 ve výši 1 nájemného z důvodu nezaviněné havárie v bytě a nemožnost užívání bytu
• ukládá starostovi připravit instalaci 3 ks světel v Hůrce od firmy EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
• neschvaluje záměr směny části pozemků parcela číslo 1075/5, 989/69 a 989/71 v k.ú.
Jeseník nad Odrou za pozemky parcela číslo 30/2, 284/6, 284/5, 288/2 a 36/4 v k.ú. Blahutovice včetně dalšího vyrovnání z důvodu nevyváženosti nabídky
• schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 1075/5 za část pozemku parcela číslo
676/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje nákup 50 ks stolů a 260 židlí od TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

USNESENÍ
Z 35. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 8. 11. 2016 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 35. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod č. 7/2016, Get-up service a.s., Englišova
2986/65, 746 01 Opava – Předměstí
• ukládá místostarostovi jednat s nájemci obecních nebytových prostor o připravenosti a finanční náročnosti provozu EET
• schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 989/75 za část pozemku parcela číslo
1008/75 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 989/79 za část pozemku parcela číslo
1008/75 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje podání žádosti na MMR ČR v rámci Programu rozvoje a obnovy venkova na akci
„Oprava místní komunikace Polouvsí“
• schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace Polouvsí“
• schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na akci „Chodník podél sil. III/04810 úsek od
parc. 827 po parc. 981/3 Jeseník nad Odrou“
• schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Chodník podél sil. III/04810 úsek od parc.
827 po parc. 981/3 Jeseník nad Odrou“
• ukládá starostovi předat ZO žádost Architektonické kanceláře, Ing. arch. Tomáš Kudělka,
742 53 Kunín o vyjádření k projektu „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 215 Jeseník
nad Odrou“
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• ukládá místostarostovi jednat s majitelem pozemku p.č. 274/3 v k.ú. Hůrka o převodu
části pozemku pod požární nádrží a dětským brouzdalištěm
• schvaluje dar 1000,– Kč ČSOP ZO Nový Jičín 10/02, Záchranná stanice a Dům přírody
Poodří, 742 54 Bartošovice 146
• bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Jeseník nad Odrou za školní rok 2015/2016
• schvaluje Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1628/D/
NJ/2016 s Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• neschvaluje záměr prodeje parcela číslo 173 v k.ú. Blahutovice
• neschvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 357/1 v k.ú. Polouvsí

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2017 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2017.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
nebo na účet č. 1760110389/0800, VS (bude občanům sdělen telefonicky), KS
1318, SS 1341.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo
Obce
Jeseník
nad Odrou schválilo dne 7. 12.
2016 OZV č. 1/2016 o místních
poplatcích. V roce 2017 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,– Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2017.
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. 1760110389/800, VS (bude občanům zaslán poštou), KS 1318,
SS 1337.

Rozpis vývozů 2017
OBEC – MĚSTO

Jeseník n. O. – sudý pátek

LEDEN

13

27

ÚNOR

10

24

BŘEZEN

10

24

DUBEN

7

21

KVĚTEN

5

19

ČERVEN

2

16

ČERVENEC

14

28

SRPEN

11

25

ZÁŘÍ

8

22

ŘÍJEN

6

20

LISTOPAD

3

17

PROSINEC

1

15

30

29

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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INFORMACE – ODPADY
Vážení spoluobčané,
v roce 2017 již neobdržíte nalepovací známku na nádobu (popelnici). Jak jsme Vás již informovali, přešli jsme na systém čárových kódů a z tohoto důvodu jsou již nalepovací známky
zbytečné.
Žádáme Vás o pravidelnou kontrolu čárového kódu na nádobě (popelnici). Pokud bude
kód poškozený, svozová firma nádobu nevyveze. V případě poškození se obraťte na tel. č.
606 635 654, 558 846 937 a po domluvě Vám bude přidělen nový kód.
Libor Macháč

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STOČNÉHO V JESENÍKU N.O.
OD 1. 1. 2017
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností
od 1. 1. 2017 takto:
Voda odvedená (stočné)

20,17 Kč/m3 (bez DPH)

23,20 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH
OD 1. 1 .2017
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2017 takto:
Voda pitná (vodné)

30,00 Kč/m3 (bez DPH)

34,50 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO VE SPRÁVĚ SMVaK
OD 1. 1. 2017
Voda pitná (vodné)

36,01 Kč/m3 (bez DPH)

41,41 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

REALIZACE STAVEBNÍCH AKCÍ
Vážení spoluobčané, v letošním roce byly úspěšně dokončeny tyto stavební akce:

HASIČSKÁ ZBROJNICE V HŮRCE – PŘÍSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU
K budově hasičské zbrojnice v Hůrce byl přistaven přístřešek, který slouží pro parkování osobního automobilu a pro zastřešení vjezdu do garáže a vstupu do objektu. Byla také zhotovena
přístupová zpevněná plocha.
Stavební práce provedla firma VYKI TOOLS GROUP s.r.o. Nový Jičín a realizace byla ukončena
v měsíci září. Akce byla financována z vlastních prostředků obce. Celkové náklady na realizaci
598 655,97 včetně DPH. Náklady spojené se stavebním řízením, projektovou dokumentací,
technickým dozorem investora činily 60 500 Kč.
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VÍCEÚČELOVÝ SÁL V HŮRCE
Předmětem zakázky byly stavební úpravy, a to především demolice
stávajících podlah, příček sociálního zázemí, položení izolací, rozšíření stávajícího otvoru mezi barem a sálem a vybouráním dalšího otvoru mezi barem a sálem.
Dále byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení včetně zdravoinstalace a zařizovacích
předmětů, elektromontážní práce, montáž vzduchotechnických zařízení, výměna ústředního
vytápění a nově zařízen interiér. Celkově došlo k žádoucímu navýšení kapacity sálu.
Rekonstrukci provedla firma JVAgro Morava s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm a realizace
byla dokončena na konci měsíce září. Akce byla spolufinancována z programu Podpory
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016, Smlouvou o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01989/2016/RRC. Celková částka nákladů:
896 361,48 Kč bez DPH (1 084 597,39 Kč vč. DPH), z toho: výše dotace MSK: 222 776,00 Kč
(20,54%), vlastní prostředky obce: 861 821,00 Kč. Další náklady na projektovou dokumentaci, stavební řízení a technický dozor investora činily 132 216 Kč.

RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE KALIGOVA KAMENNÉHO ŠÍPOVÉHO KŘÍŽE V BLAHUTOVICÍCH
Kaligův kamenný šípový kříž zhotovený z jemnozrnného pískovce
je situován v těsné blízkosti u silnice mezi obcí Blahutovice a Jeseníkem nad Odrou. Byl zbudován v roce 1875. S ohledem na
dochovaný stav sakrální památky, její historický význam a lokalizaci byl proveden komplexní
restaurátorský zásah, který uvedl kříž do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem vnějším činitelům. Restaurátorské práce provedl MgA. Jakub
Gajda, Ph.D. akademický sochař a restaurátor. Akce byla spolufinancována Ministerstvem
pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016, výše dotace MMR:
74 381,00 Kč, vlastní prostředky obce: 37 623,00 Kč. Celkové náklady na restaurování činily
112 004,– Kč.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V letošním roce byly provedeny opravy komunikací, sanace propadlých komunikací
a překopu v Jeseníku nad Odrou, v Blahutovicích, dále oprava recyklátu u bytovek v Jeseníku nad Odrou a u kapličky v Polouvsí. Opravy provedly firmy ALPINE Bau CZ a.s. a Grande
solution s.r.o., v celkové hodnotě 542 265,41 Kč a byly financovány z vlastních prostředků
obce.

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ
V těchto měsících je plněna Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací na realizaci zateplení objektu tělocvičny Jeseník
nad Odrou spojenou se změnou vytápění, která je spolufinancována Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 03301/2016/
RRC na 181 000 Kč. Projektovou dokumentaci připravuje ostravská firma ASA expert a.s.
Dále je plněna Smlouva o dílo s firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s. na zhotovení projektové cyklostezky Hůrka – Jeseník nad Odrou – Vražné. Tato akce je rovněž spolufinancována Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 00227/2016/RRC
na 500 000 Kč.
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Vážení spoluobčané,
spolu s výše uvedenými a neukončenými akcemi byly dále naplánovány a do rozpočtu obce
na rok 2017 zařazeny tyto akce:
Název

Částka
realizace

1

Projektová dokumentace (mosty, zahrada u MŠ, víceúčelové hřiště u ZŠ,
odstavné plochy a rozšíření komunikace u bytovek, byt. dům Blahutovice,
obchod Blahutovice, rozhledna Blahutovice, trkač Hrabětice, restaurace
Jeseník, výměna střechy ZŠ Jeseník, ČOV Polouvsí: KD, MŠ, BD, ČOV Blahutovice: BD, rozšíření vodovodního řadu v Jeseníku nad Odrou v lokalitě
pod hřbitovem, hala u technických služeb, chodník na hřbitově)

1 000 000,00

2

Projektová dokumentace – Cyklostezka Jeseník nad Odrou

1 174 000,00

3

Projektová dokumentace – Zateplení objektu tělocvičny Jeseník nad Odrou
235 se změnou vytápění

242 000,00

4

Věcná břemena – plynofikace

200 000,00

5

Kulturní domy – doplatek stoly, židle TON

331 000,00

6

Kulturní dům Polouvsí – doplatek rekonstrukce

Poř.
č.

1 896 000,00

7

Služební auto ČOV

250 000,00

8

Opravy bytů

200 000,00

9

Plynofikace bytů Blahutovice 51

250 000,00

Mobiliář centra obcí + informační tabule

200 000,00

10
11

Přeložka O2 v Polouvsí

200 000,00

12

Opravy drobných sakrálních staveb

100 000,00

13

Veřejná zeleň, výsadba, ošetření, údržba, ořezy stromů

200 000,00

14

Místní komunikace Polouvsí

6 300 000,00

15

Reklamní předměty (kalendáře, oplatky, publikace drob. sakr. stavby)

150 000,00

16

Chodník Jeseník nad Odrou

800 000,00

17

Oprava kostela

150 000,00

18

Oplocení technických služeb vč. brány

150 000,00

19

Výkup pozemků

500 000,00
14 293 00,00

Aktuálně probíhají výběrová řízení na realizaci stavebních akcí „Chodník podél silnice
III/04810 Jeseník nad Odrou“ (od čp. 126, pod řadovkami až k čp. 138) a „Oprava MK v Polouvsí na parcele č. 151/1, 33 a 34“ (horní ulice). Na obě tyto akce budou do konce roku
podány žádosti o dotace.
Martina Peterková
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STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU V POLOUVSÍ
Vážení spoluobčané,
v podzimních měsících probíhaly stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí,
a to: zateplení fasády, výměna vstupních dveří, izolace podhledu v sále včetně výměny osvětlení, přístavba dvou skladů, provedení vzduchotechniky, přeložka hromosvodu, reklam, nové
topení včetně plynového kondenzačního kotle.
V minulém Zpravodaji jsme Vás seznámili s výsledkem výběrového řízení na tuto akci
včetně termínů dokončení stavebních prací objektu. Jen zopakuji, že práce prováděla
firma SEIDMOS Construction s.r.o. z Bílovce a dílo mělo být předáno 31. 10. 2016.
S firmou, která podala ve výběrovém řízení dle zadaných kritérií nejvýhodnější nabídku, nebyla, bohužel, od samého začátku dobrá spolupráce. Po několika urgencích jsme byli nuceni
k 30. 11. 2016 ukončit s firmou spolupráci, a to ze dvou důvodů. Jednak opakovaně nedodrželi harmonogram prací ani samotný termín předání díla a kvalita provedených prací neodpovídá předepsaným normám. Stavbu jsme předali soudnímu znalci k posouzení množství
a hlavně kvality odvedených stavebních prací. Na základě znaleckého posudku bude probíhat
jednání s dodavatelskou firmou a proběhne finanční vyrovnání. K dnešnímu dni nedostala
firma zaplacenou ani korunu. Obec bude dle schválené smlouvy o dílo vymáhat náhradu
vzniklé škody, včetně smluvních sankcí.
Momentálně řešíme zajištění objektu proti zatečení a drobné stavební práce uvnitř objektu.
V měsíci lednu bychom chtěli dokončit vnitřní prostory a zajistit předběžné užívání stavby.
Venkovní práce by měly být provedeny v jarních měsících – dubnu a květnu.
Za vzniklou situaci se především polouveským občanům omlouváme a doufáme ve zdárné
dokončení díla v příštím roce.
Mgr. Tomáš Machýček

KALENDÁŘ 2017
Vážení spoluobčané,
na závěr roku jsme pro Vás opět spolu s osadními výbory a zástupci spolků připravili obecní
kalendář, letos trošku ve větším formátu. Snad bude pro Vás čitelnější a znovu ve Vašich
domácnostech místo najde. Uvedli jsme zde všechny v této chvíli známé kulturní i sportovní
akce, které by měly v příštím roce ve všech našich místních částech proběhnout. V kalendáři
jsou opět označeny termíny svozů odpadů, včetně sběru nebezpečného odpadu (ikonky popelnic) a termín splatnosti místních poplatků.
Berte, prosím, ohled na to, že jsme tento kalendář připravovali s velkým předstihem a termíny konaných akcí se mohou změnit, či zrušit. O všech akcích budete dále informováni
tak, jak jste doposud zvyklí – ve zpravodaji, rozhlasem, plakátky.
Martina Peterková

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
V případě zájmu o odběr hlášení místního rozhlasu emailem nebo sms zprávou se můžete
přihlásit těmito způsoby:
1. Přes internet na www.jeseniknadodrou.hlasenirozhlasu.cz – klikněte na tlačítko Odebírat
hlášení a zaregistrujte se.
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2. Přes Facebook – na Facebooku vyhledejte Obec Jeseník nad Odrou a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.
3. SMS zprávou – ve tvaru JESENIKNO JMENO PRIJMENI E-MAIL na číslo 774 724 136, (EMAIL
není povinný, zadejte ho pouze v případě, pokud chcete dostávat informace tímto způsobem).
Pokud potřebujete poradit, obraťte se na pracovníky Obecního úřadu nebo na některý
z těchto kontaktů obec@jeseniknadodrou.cz, info@hlasenirozhlasu.cz.

Z ČINNOSTI KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V letošním roce členové KPOZ navštívili s gratulací 56 jubilantů starších sedmdesáti let. V Jeseníku nad Odrou a Hraběticích bylo oslavenců třicet osm, v Hůrce devět, v Polouvsí pět
a v Blahutovicích čtyři. KPOZ také dvakrát ročně vítá do rodné obce nově narozené děti. Dne
26. listopadu bylo do pamětní knihy při tradičním Vítání občánků zapsáno těchto 10 dětí:
Václav Adamec, Jeseník nad Odrou
Ema Matyóová, Blahutovice
Jiří Kachel, Hůrka
Stela Blažková, Blahutovice
Agáta Vahalíková, Hůrka
Kateřina Nevěřilová, Polouvsí
Eliška Stoklasová, Jeseník nad Odrou
Sebastian Goláň, Jeseník nad Odrou
Bela Vahalíková, Hůrka
Nela Kutilová, Jeseník nad Odrou
Tímto bych chtěl také poděkovat členkám KPOZ Šárce Kadlčíkové, Karle Lušovské, Zdence
Fuskové, Monice Křenovské, Dagmar Bokové a Pavlíně Kopecké za to, že ochotně věnují svůj
volný čas našim občanům.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům popřát spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Petr Šnajdárek, předseda KPOZ

MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
CO NÁM PŘINESL MĚSÍC ŘÍJEN A LISTOPAD
Při příležitosti podzimního výlovu jsme se s dětmi a některými ochotnými maminkami vypravily k rybníku u zámku. Děti si mohly ryby nejen prohlédnout, ale také osahat. Malé rybičky
si dokonce mohly i odnést s sebou. Občas jsme museli uskakovat před stříkající vodou, to
když se rybky mrskaly v kádích. Děti vše s nadšením sledovaly a výklad pana rybáře pozorně
poslouchaly. Jako každý rok se nám u rybníku moc líbilo a znovu se jen potvrdilo, že vlastní
prožitky jsou pro děti tou nejlepší zkušeností.
Měsíc listopad byl nejen plný hraček, ale také kulturních zážitků. Na začátku měsíce
k nám přijelo do MŠ divadlo s pohádkou o tom, jak se máme chovat v lese. Pohádka
byla veselá a zároveň poučná. Dne 22. listopadu jsme se tentokrát vydali do místního
KD na pohádku O strašně líném Honzovi. Pohádka byla doplněná písničkami s veselým
textem a melodií.
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Na konci měsíce listopadu jsme si zazpívali koledy společně s dětmi se ZŠ u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Zpívání dětí ocenil samotný Mikuláš sladkou nadílkou.
V prosinci nás čeká „ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ“. Společně s rodiči vytvoříme andělíčky, kterými si
vyzdobíme naši mateřskou školu.
Všem přejeme mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí
a lásky v novém roce.
p. uč. Kristýna a Petra
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MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
Po celý měsíc listopad jsme si četli krásnou dětskou knihu „Co si
hračky vyprávěly“ od Marie Ďuričkové. Ve školce jsme si vytvořili pohádkový pokojíček, kde byly
hračky z knihy – houpací kůň, nafukovací velryba, panenka, opička,
medvídek, klaun, formička kuřátko, kačenka, Rubikova kostka,
kyblíček s lopatkou, míč, košík,
pokladnička prasátko, bublifuk.
Každý den jsme si společně přečetli příběh, který vyprávěla jedna
hračka z pokojíčku – třeba opička,
vyprávěla o zasněženém dobrodružství s Márinkou, která ji vzala
na sáňkování. Ve sněhu se ztratila, ale Márinka ji našla a osušila u krbu. Opička svůj
příběh vyprávěla svým kamarádům „hračkám“. Děti si každý den do školky nosily stejné
hračky jako v příběhu. Povídali jsme si o materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Děti hračky
počítaly, sestavovaly podle velikosti, procvičovaly barvy, určovaly, která hračka je první,
poslední, před, za. Děti se procvičily ve vyprávění. V koutcích se děti procvičily v různých dovednostech – stavěly rybníček pro kachničku, foukaly bubliny, stavěly „Rubikovu
kostku“ ze stavebnice, dělaly bábovky z písku…Nakonec jsme si i my knihu vytvořili
z omalovánek hraček. Vzniklo nám moc hezké leporelo.
V listopadu jsme byli v Jeseníku nad Odrou v divadle na pohádku plnou písniček „O líném Honzovi“, která se moc dětem líbila.
Společně s rodiči jsme vyráběli „andělská světýlka“ – svícny ze skleniček, které jsme
prodávali na jarmarku. Za utržené peníze pojedeme s dětmi na výlet.
Nastal adventní čas a my si budeme opět číst, povídat a pracovat s knihou tentokrát
od Ingrid Biermannové a Lucie Dvořákové – „Andělé na vánoční pouti“. Každý rok se
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prvního prosince, když začíná adventní čas, totiž scházejí andělé z Obláčkové ulice na
poradu. Z nesčetného množství andělů se jich musí vybrat 24, kteří pak na Štědrý večer
zazpívají koledy. Než však mohou zpívat, mají ještě spoustu práce s pomáháním lidem
na zemi…
V sobotu 3. prosince jsme se sešli na „Sousedském jarmarku“, zazpívali jsme všem
písničky, zarecitovali básničky. Děti dostaly balíčky, perník a přišel i Mikuláš s čertem.
V prosinci plánujeme výlet vláčkem do galerie Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde
se koná výstava andělů s animačním programem pro malé děti – „Andělský (ne)smysl“.
S anděly se rozloučíme 22.prosince, kdy půjdeme s rodiči zazpívat vánoční koledy ke
stromečku, který společně ozdobíme dobrotami pro zvířátka.
Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce, dětem bohatého Ježíška a do nového roku
spoustu radosti a štěstí.
Anička Trnčáková, Tereza Valošková

ZŠ
ROZSVÍCENÍ STROMU OŽIVIL JESENICKÝ SEKÁČ
A PRODEJ VÁNOČNÍCH OZDOB
Při letošním zahájení adventu v Jeseníku nad Odrou se připojil
k tradičnímu programu zpívání dětí, rozsvícení stromu a příchodu Mikuláše s čertem a anděly také Spolek přátel ZŠ Jeseník
nad Odrou. Rodiče žáků doplnili program nabídkou vánočních
a jiných ozdob spolu se stánkem „Jesenický sekáč“. Tatínci
a dědečci žáků nabídli možnost ochutnat sekanou, kterou sami
upekli. Věříme, že tyto dva nové stánky byly příjemným zpestřením této akce. Celkem se sešlo dvanáct kusů sekaných od
deseti dárců, kteří měli odvahu a chuť svůj kuchařský um prezentovat. Spolu s papírovými
vánočními ozdobami od paní Ivety Jančálkové tak významně přispěli dětem na jejich školní
aktivity. Děkujeme všem, kteří ochutnáním či zakoupením výrobků dobrovolně přispěli.
Spolek přátel ZŠ v Jeseníku n.O.
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CESTOMÁNIE VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 1. prosince jsme ve škole cestovali po Austrálii. Zajímavé vyprávění spolu s fotografiemi a dalšími autentickými předměty si pro nás připravil pan Jaromír Václavík, který ji osobně
již dvakrát navštívil. Dověděli jsme se, že Austrálie je nejmladší kontinent, poznali jsme její
vlajku, cestovali jsme prstem po mapě. Na fotografiích jsme viděli krásnou australskou přírodu. Povídání o škole bylo také velmi zajímavé. Tímto bychom chtěli panu Václavíkovi poděkovat a určitě bychom přivítali ve škole další zajímavé osobnosti, které chtějí dětem něco sdělit.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
V pátek 2. prosince k nám po delší přestávce zavítal Mikuláš. Některé děti byly na rozpacích, jak
to dopadne. Jelikož si všichni vzpomněli na nějakou básničku či písničku, Mikuláš mohl nadělovat.

16
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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HŮRKA
HODOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 15. října 2016 se uskutečnila v novém sále KD Hůrka Hodová zábava. K poslechu a tanci hrála do pozdních hodin Božena
Palacká. Po půlnoci byla vyhlášena bohatá
tombola. Pod záštitou Restaurace u školy rodiny Makové a paní Jiřiny Bokové si všichni
přítomní vychutnali báječný večer. Děkujeme
všem pořadatelům a moc se těšíme na další
podobné akce.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD HŮRKOU
Osadní výbor a místní maminky pořádali v sobotu 5. listopadu 2016 tradiční podzimní lampionový průvod. V pět hodin večer se sešli u horní křižovatky na Jeseník. Vyrazili obcí na koupaliště. Tam se pokochali svítícími lodičkami na vodě. Poté se vydali do areálu školy, kde už hořel
táborový oheň. Na zahřátí byl připravený teplý čaj. K zakousnutí byly různé dobroty a na ohni
se opékaly buřty. Maminky a děti děkují všem za velkou účast a těší se na další ročník.

HASIČSKÁ ŽELEZNÁ SOBOTA
Hasiči vyhlásili na 12. listopadu Hasičskou železnou sobotu. Občané všech pěti obcí, byli vyzváni k nachystání kovového šrotu před domy. Dvě hasičská vozidla projížděla obcemi a postupně sbírala šrot, který svážela do Hůrky, kde byl připraven velkooběmový kontejner. Sbor
tímto prodejem získal necelých 8 000 korun, které budou použity na provoz sboru. Hurečtí
hasiči děkuji všem občanům, kteří přispěli a tím podpořili sbor.

AMATÉRSKÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ
V sobotu 19. listopadu proběhl v sále v Hůrce první amatérský šipkový turnaj. Na tři šipkové
automaty soutěžili v turnaji místní ženy a muži. Vítězové byli oceněni krásnými poháry. Po
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ukončení turnaje následovala volná zábava s živou hudbou. Akci pořádala Restaurace Domeček Nový Jičín – Jiří Hasal. Pořadatelům patří velký dík za uskutečnění turnaje, který si
přítomní náramně úžili.

MYSLIVECKÝ HON
Hon na drobnou zvěř odstartoval v sobotu 3. prosince časně ráno před bažantnicí v Hůrce. Akce pořádané zdejším mysliveckým sdružením se zúčastnily
téměř čtyři desítky myslivců a honců. Dopoledne byl čas i na přestávku s občerstvením. Žízeň lovci zaháněli nealkoholickým pivem a čajem. Nakonec se
jim podařilo ulovit třicetdevět bažantů, jeden zajíc a jedna liška. Po ukončení honu se všichni
sešli na bažantnici, kde probírali průběh honu. Na závěr večera byla vyhlášena tombola.

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU“
Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na soutěž „O Nejlepší horeckou pálenku“, která se
uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 od 16.00 hodin v sále KD Hůrka.
Podmínky a průběh soutěže:
• Doručení vzorků o objemu 0,5 l s přihláškou musí být dodány Danielu Glogarovi,
Hůrka 55, v termínu od 15.1.2017 do 21.1.2017 do 12.00 hodin včetně přihlášky
(tel: 737 266 141).
• Přihláška – jméno vlastníka, druh pálenky, rok vypálení, místo vypálení.
• Hodnotit soutěžní pálenky, bude každý z příchozích občanů, který dostane hodnotící list
a postupně bodově vyplní každý soutěžní vzorek.
• Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům proběhne v cca 20.00 hodin.
• Po vyhodnocení soutěže bude následovat tradiční neřízená degustace všech soutěžních
vzorků a společenskokulturní večer.

POZVÁNKA DO HŮRKY
VEPŘOVÉ HODY
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v sobotu dopoledne 21.1.2017 tradiční vepřové hody. Můžete se těšit na čerstvé masíčko, tlačenku, jitrnice, zabijačkovou polévku a další kvalitní dobroty.
Hůrka, sál KD

XI. SPORTOVNÍ ZÁBAVA
Cvičenky ve spolupráci s SDH Hůrka, pořádají v sobotu 4.2.2017 tradiční sportovní zábavu.
Můžete se těšit na dobrou zábavu, kulturní vystoupení cvičenek a bohatou tombolu.
Hůrka, sál KD

VODĚNÍ MEDVĚDA A MASOPUST S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Restaurace u školy s Jiřinou Bokovou, pořádají v sobotu dopoledne 25.2.2017 tradiční vodění
medvěda. Masopustní průvod obcí s medvědem, bude zakončen večerní zábavou v sále KD
Hůrka s pochováváním basy doprovázenou hudbou a bohatou tombolou.
Hůrka, obec, sál KD
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POLOUVSÍ
Už je tady zase konec roku a tak nastal čas i trochu rekapitulovat. Za poslední zhruba půlrok se ledacos událo i u nás v Polouvsí. Tak například otcové oslavili svůj svátek třetí červnovou neděli
setkáním na hřišti. Nějaké to čepované pivo se našlo a z udírny to také vonělo. Otcové velmi moudře poklábosili, manželky jim do toho kibicovaly a děti poskotačily.
V srpnu pak nastal čas tradičního Polouveského dne. V jeho průběhu se utkaly ve fotbale týmy domácích, Blahutovic a Hůrky (kterýžto také tuším vyhrál). Souběžně probíhal
pochopitelně i turnaj v pétanque, kde si zahrálo osm týmů (více o pétanque v samostatném článku). Bohaté občerstvení obstaral již osvědčený osadně-myslivecký bar. Také byla
možnost projížďky na koních, děti si vyhrály s obřím bublifukem či jinak poblbly a pak
nastoupila kapela TOP GUN, která vytrvalcům hrála do pozdních až brzkých hodin.
Konec září zase patří drakům. Opět se u školky sešli malí i velcí, kteří chvíli vybarvovali „dračí
tapetu“, pak došlo na zkrocení tříhlavého draka statečným Honzou. Poté se všichni vydali za
humna provětrat draky papírové, plastové, látkové a kdovíjaké. Pochopitelně foukalo nejméně za několik dní, ale nejsme nemehla a tak vzlétlo všech více než dvacet draků. Závěrem se
děti povozily na vlečce a pak se šlo domů.
V říjnu pravidelně uzavíráme sezonu závěrečným turnajem pétanque , zvaným KRTCup. Také
se v předvečer státního svátku tradičně scházíme u návesní kaple v Polouvsí. Odtud pak vyráží
lampionový průvod okolo vsi. Po okružní procházce se dav přesunul na hřiště, kde se chystali
Broučci k zimnímu spánku. Jakmile se uložili a usnuli, ostatní naopak ožili. Děti skotačily,
dospělí se družili a mudrovali.
A přišel čas Martina. Tradiční mše proběhla v sobotu 12. listopadu. Martin na bílém koni
nelenil a tak i nějaká ta vločka poletovala. Promrzlí účastníci se tentokrát ani nemohli ohřát v naší hospůdce a bohužel se nekonala ani Hodová zábava. To vše proto, že firma SEIDMOS Construction s.r.o., (zastoupená jednatelem panem Petrem MOSTÝNEM
– Nádražní 613/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava) se postavila k rekonstrukci našeho KD velice svérázně (tzn., že celý objekt je v době, kdy již měl mnoho týdnů fungovat,
ve stavu naprosto nepoužitelném). Tím pádem také letos neproběhnou ani deskové hry.
Problém s nedokončenou rekonstrukcí pokračoval i v době konání již sedmého „Sousedského jarmarku“, který zpravidla uzavírá rok. Navzdory ztíženým podmínkám se akce vydařila.
I tentokrát bylo k zakoupení a vidění něco pro radost či užitek. Bramboráky, zelňačka i svařáček potěšily břušky přítomných. Děti navštívil pochopitelně i Mikuláš s družinou, který hodné
děti (a možná i dospělé) počastoval nějakou tou dobrotou. V kulturních vložkách vystoupil
Školkový sbor (sláva jim), dále pak Jana Kopecká s doprovodem a premiéru (i derniéru) si zde
odbyl „Polouveský příležitostný jednorázový sbor“. Fajnšmekry jistě potěšilo CéDéčko tohoto
hudebního tělesa. Pak podium zabrala bluegrassová kapela Radegrass, která nás bavila až do
úplného zmrznutí.
Díky všem sousedům a dalším lidičkám dobré mysli – za pomoc, za účast, za podporu ...
Nechť tedy prožijeme poklidný advent a v příštím roce se budeme, doufejme, zase setkávat
při nejrůznějších příležitostech.
Rď
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POLOUVESKÝ PÉTANQUE
Jak je jistě všeobecně známo, v Polouvsí již několik let pravidelně hrajeme hru zvanou
pétanque. Po několika letech hraní na nevyhovující travnaté ploše (kterou jsme se sice
snažili rovnat, pravidelně sekat a jinak zušlechťovat, leč stále to za moc nestálo) se – díky
vstřícnosti a pochopení obce – podařilo zrealizovat výstavbu opravdového a především
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regulérního hřiště. Cenné rady dodal prezident Pétanqueového klubu z Valšovic, kde
byl nabrat zkušenosti také náš prezident Luboš – dá se říci, že proběhly konzultace na
prezidentské úrovni. Náš nový bulodrom pak vznikl v prostoru pod již dříve vysazenými
platany za asfaltovou plochou v areálu polouveského hřiště. Zatím je ještě v záběhu, ale
určitě to ještě doladíme. Po zhotovení hrací plochy jsme dále vlastními silami osadili oka
na lajny a sloupky pro připevnění počítadla a zavěšení měřidla. A protože u nás ctíme
i tradici „Líbání Fanny“ připravili jsme posousedsku i podstavec pro sošku, kterou sice
ještě nemáme, ale kdo ví? (Více o tradici Fanny se dočtete pod článkem). Starou lavici
pro posezení jsme repasovali hned zjara a tak ještě chybí doladit terénní úpravy, ale to
už se také nějak zvládne.
Kromě pravidelných nedělních setkání „Pod platany“ jsme uspořádali i tradiční letní
turnaj v rámci Polouveského dne. Ten se sice bohužel musel uskutečnit ještě na trávě,
ale i tak byl úspěšný. Zúčastnilo se 8 dvoučlenných týmů. Hrálo se systémem každý
s každým a vítězem se stalo uskupení pod názvem MMT, druzí byli PŘESPOLNÍ a třetí
tým pod zkratkou LM. Vítězné družstvo nakonec odvážně vsadilo svou výhru a vyzvalo
„prezidentské družstvo“. V této závěrečné hře již sice úspěšní nebyli, ale čest patří jejich
hráčskému duchu.
Nezaháleli jsme a pilně házeli dále každou neděli. To se zúročilo na dvou turnajích v nedalekých Heřmanicích, kde je také aktivní skupina hráčů této hry. I v Heřmanicích vybudovali nový bulodrom a tak jsme byli vyzváni k účasti na „Zahajovacím turnaji“. Ten se
konal v sobotu 20. srpna. Pochopitelně jsme výzvu přijali a sestavili dva týmy ve složení:
Polouvsí I. – Luboš Rusek/Josef Koudelka a Polouvsí II. – Tereza Valošková (alt. Hugo
Valošek)/Radim Valošek.
Hrálo se na dvou drahách systémem každý s každým s časovým limitem. Zvolili jsme
taktiku jeden tým na jisté vítězství a druhý dělal křoví a mátl soupeře mimo jiné občasným nasazením nejmladšího hráče. Taktika se vyplatila a tým Polouvsí I. přebíral při
vyhlašování výsledků pochopitelně zlatý pohár. Ukázalo, že naše nedělní koulení snese
srovnání s hráči z okolí.
A protože heřmaničtí měli ještě další pohár, který asi nechtěli opatrovat, pozvali nás na
další turnaj. Tentokrát to bylo u příležitosti 230. císařských hodů. V sobotu 15. října se
tedy, tentokrát tříčlenné, týmy dostavily do heřmanického sálu. Proč do sálu? Protože
se jednalo o turnaj indoorový – hraje se uvnitř na podlaze speciálními koulemi. Byla to
zajímavá zkušenost. Týmy byly tentokrát ve složení:
Polouvsí I. – Luboš Rusek/Josef Koudelka/Radim Valošek a Polouvsí II – Tereza Valošková/
Magda Koudelková/Sára Valošková.
Po několika rozstřelových kolech postoupil tým I do finálové skupiny a hrál o první místo.
Nemohlo to skončit jinak, než že do dalších Císařských hodů budeme opatrovat zlatý
putovní pohár… Tak snad nás ještě pozvou i na další setkání (prý mají ještě jeden pohár).
My jsme pozvali zase je a to na náš zakončovací turnaj KRTcup, který byl naplánován
bohužel hned následující den, tedy na neděli 16. října. Dostavil se tak proto jen hlavní
strůjce heřmanického házení pan Dorazil (jako nehrající delegace). I tak se do turnaje registrovalo 18 hráčů různého věku, pohlaví a společenského postavení. Z počátku
nás sice trochu postrašilo počasí, ale stříšku jsme měli a naštěstí jí ani nebylo třeba.
Vzhledem k počtu hráčů došlo k drobné změně v pravidlech a to na hru v náhodných
trojicích (tzn., že po rozlosování spoluhráčů do každého kola mohli hrát všichni). Byla
sehrána tři náročná kola. Do posledního hodu byla situace nepřehledná, ale nakonec
přece jen turnaj své vítěze našel:
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1. Pavla Trčková
2. Pepa Koudelka
3. Pavel Trčka.
Naše putovní dechberoucí trofej se u nás neohřála. Polouvsí opouští a pobude si tentokrát v Zašové. O občerstvení se postarali sami účastníci svým startovným ve formě buchet, bábovek (i masových), chlebíčků, vína, čaje nebo něčeho hřejivějšího. Nechyběl ani již tradiční doplněk nedělních
setkání – pojízdný VARIRIL. Tentokrát voněly a chutnaly bramboráky, obsluhoval pochopitelně
Jirka Gráfik, stejně jako po téměř celou sezonu. Však také obdržel ocenění za „Mimořádný počin
a přínos“ – vkusnou kuchařskou zástěru s krtkem. Sezona tedy byla sice oficiálně a důstojně zakončena, ale podle počasí se scházíme v neděli i nadále a snad si opět trochu hodíme (stejně jako
loni) i na Silvestra. O zahájení další sezony vás budeme rádi informovat.
Rď

Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“

LEGENDA O TRADICI FANNY
Prohrát v pétanque s nulou znamená „dostat či líbat Fanny“ –
„baiser la Fanny“.
V případě výsledku 13:0 tým, který nedal ani bod, políbí na holou zadnici Fanny…
Na mnoha místech ve Francii bývají pro tyto případy vedle hřišť
umístěny obrázky nebo sošky dívky s vystrčeným pozadím.
Tato tradice má svůj původ v Savojsku. Fanny prý byla ještě před
1. světovou válkou servírkou v kavárně v Grand-Lemps. Zákazníkům, kteří při hře nedali ani bod a prohráli, tedy 13:0 dovolila,
aby ji pro útěchu políbili na tvář. Údajně jednoho dne prohrál
starosta města a šel si k Fanny pro polibek. Fanny ale starostu
asi neměla moc v lásce, protože místo polibku na tvář vylezla na
židli, vyhrnula si sukni a vystrčila na něho svůj zadek. Starosta však neztratil duchapřítomnost a Fanny na její vystrčené pozadí políbil. A to byl začátek legendy…
U nás se zatím s tradicí Fanny příliš často nesetkáváme, přitom jde vtipnou součást folkloru kolem pétanque. Soupeře můžete pozlobit zvoláním: Budeš líbat Fanny či Dostaneš
Fanny. A i když Fanny znamená velkou porážku při hře, docela příjemnou útěchou vám
může být políbení pozadí pěkné dívky. Byť málokdy asi dívky skutečné…
A proto i my tuto tradici podporujeme. Domníváme se totiž, že jde o vyjádření schopnosti
přijmout se ctí, byť třeba jinak potupnou, porážku. A také o umění zasmát se sama sobě…

BLAHUTOVICE
Františkova cesta
V neděli 2.10.2016 ve 14.30 hodin proběhl 4. ročník Františkova cesta
Blahutovice. Sraz poutníků byl na dvoře bývalého kláštera – 1. zastavení.
Sešlo se přes 80 poutníků z okolí i z Nového Jičína. Ti, kteří to nezvládli , si přišli sednout
a pobesedovat. Počasí nám ze začátku přálo, ale v půli cesty začalo mrholit. Na okraji
obce u kaštanů se staví kamenná mohyla, kdo chtěl, položil zde kámen. Přichystáno
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bylo teplé domácí občerstvení. K zakoupení byla perníková srdíčka z Františkovy cesty,
domácí produkty, dýněčky a výrobky, které členky BO vyrábějí. Akce se zdařila, přišlo
nejvíce lidí.
Loučení poutníků objetím, úsměvem a spokojenosti nás velice hřála u srdce. Na shledanou v roce 2017.

Spolek Bayerův odkaz, Blahutovice

Návštěva německých rodáků v bývalém klášteře
5.9.2016 v 12.30 hodin
Program:
1. Přivítání a seznámení s minulostí a s výhledem do budoucnosti
2. Malé domácí občerstvení
3. Prohlídka kláštera
Přichystali jsme výstavu prací např. krajky z paličkování, pletené věci, výrobky z drátků a korálků, sušené ovoce a domácí produkty.
Spolek Bayerův odkaz, Blahutovice

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BLAHUTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice za spolupráce Spolku Bayerův odkaz připravil již v pořadí druhé rozsvěcování vánočního stromu u místní Kaple v Blahutovicích, které proběhlo v neděli 27.11.2016 od 16 hodin. Kaple byla vánočně vyzdobena a velkým překvapením byl
ručně vyřezávaný betlém, který osobně vyrobil a přivezl z Německa pan Walter Hanel.
Akci zahájil pan Karel Glogar a následovalo hudební vystoupení Vojtěcha Glogara. Za
osadní výbor Blahutovice pár slov pronesla Iveta Jančálková a občany také pozdravil
pan Walter Hanel, nakonec jsme si zazpívali pár koled, u kterých nám zahrála na housle
Amálie Kotoučová. Pro místní občany bylo připraveno bohaté pohoštění, pro děti perníčky a vanilkové rohlíčky a dětský punč.
Celá akce se velmi povedla a doufáme, že jsme zavedli novou tradici v Blahutovicích –
přivítání Vánoc!
za osadní výbor Iveta Jančálková
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POZVÁNKY DO BLAHUTOVIC
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Svátek
Slavnost Narození Páně – vigilie
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Nový rok
Slavnost zjevení páně (Tři králové)

Datum
24. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
1. 1. 2017
6. 1. 2017

Mše svatá
22:00 h
9:30 h
7:30 h
7:30 h
17:30 h
P. Mgr. Ladislav Stanečka

SPORT
Tabulky a výsledky  kopané po podzimu 2016
I.B třída krajská soutěž
1. Jistebník

44:11

30

2. Starý Jičín

43:19

28

3. Spálov

44:24

28

4. Odry

26:18

28

5. Jeseník n.O.

24:13

27

6. Vlčovice

17:28

19

7. Ostravice

33:19

18

8. Fryčovice

29:35

18

9. Kopřivnice
10. Fulnek

24:24

15

28:29

14

11. Tichá

11:23

10

12. Mořkov

16:25

9

13. Kateřinice

17:45

8

14. Kozlovice

13:56

6

OS ŽÁCI
1. Bravantice

47:14

19

2. Děrné

35:4

19

3. Spálov

34:23

11

4. Jeseník n.O.

21:15

9

5. Vražné

13:18

8

6. Jakubčovice n.O.

11:27

4

7. Heřmanice

10:63

4

8. Kujavy

14:21

2
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OS PŘÍPRAVKA – VÝSLEDKY
Jeseník n.O. – Tísek 6:0, branky: Jalůvka Adam 4, Ondryhal Matěj 2.
Jeseník n.O. – Bílovec B 4:6, branky: Jalůvka Adam 3, Maňák Jakub 1.
Suchdol n.O. – Jeseník n.O. 5:4, branky: Jalůvka Adam 2, Ondryhal Matěj 2.
Jeseník n.O. – Petřvalad n.M 6:9, branky: Jalůvka Adam 4, Kliměš Ladislav 2.
Olbramice – Jeseník n.O. 2:4, branky: Jalůvka Adam 2, Ondryhal Matěj 2.
Jeseník n.O. – Jakubčovice n.O. 3:2, branky: Jalůvka Adam 2, Ondryhal Matěj 1.
Jistebník n.O. – Jeseník n.O. 3:7, branky: Ondryhal Matěj 4, Vaculík Lukáš 1, Jalůvka
Adam 1, Rýpar David 1.
Jeseník n.O. – Pustějov 9:0, branky: Ondryhal Matěj 3, Jalůvka Adam 3, Šlosar Jakub 1,
Dohnal Jan 1, Chudý Lukáš 1.
Kunín – Jeseník n.O. 3:8, branky Jalůvka Adam 5, Vaculík Lukáš 1, Rýpar David 1, Klimeš
Ladislav 1.
Pohodové svátky a vše dobré v roce 2017 přeje TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s.

RŮZNÉ
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NEJLEPŠÍ PODNIKATELÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
NA SEVERNÍ MORAVĚ VYHRÁLO DOBRÉ JÍDLO A PITÍ
– NEJLEPŠÍMI PODNIKATELI JSOU MARLENKA
A LUDMILA KOCOURKOVÁ
Vodafone Firma roku 2016 Moravskoslezského kraje nese název MARLENKA international. Společnost vyrábí medové výrobky podle staroarménské rodinné
receptury. Ocenění Česká Spořitelna Živnostník roku 2016 Moravskoslezského
kraje pak získala Ludmila Kocourková, která podniká v gastronomických službách, výrobě nealkoholických nápojů a pěstitelském pálení.

Psal se rok 1991 a paní Kocourková začala v pronajatých prostorách na náměstí v Novém
Jičíně podnikat ve stravovacích službách. O tři roky později využila příležitost a koupila
chátrající dům. „Začátky byly opravdu těžké, ale motivací pro mne byl spokojený zákazník, který bude mít možnost koupit si u nás ráno, v poledne i odpoledne kvalitní jídlo
bez chemických náhražek,“ popsala start podnikání Ludmila Kocourková. Další výzvou
pro ni bylo podnikání v rodné vesnici Jeseníku nad Odrou, kde vybudovala pěstitelskou
pálenici, kterou úspěšně provozuje již deset let. „Setkáváme se zde nejen s občany Jeseníku, ale i vzdáleného okolí a je radost pozorovat, jak si po několika hodinách čekání odnáší zpracované ovoce ze svých zahrad. Ano jsem u toho, když si radostně odnáší kvalitní slivovici,“ uvedla s úsměvem Kocourková. Ale kdo by čekal, že se po pár úspěšných
výzvách zastaví, byl by na omylu. V roce 2013 se také poprvé během svého podnikání
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chopila příležitosti podpory Czechinvestu v programu Rozvoj. „Cílem podnikatelského
záměru v rámci této výzvy, bylo obnovení provozu zpracovatelského podniku – plnírny
pramenité a minerální vody, a uvedení nového produktu s názvem „Jesenický pramen“.
Jesenický pramen, má ochrannou známku a splňuje veškeré hygienické normy. Základní
ideou nového projektu je vybudovat plnohodnotnou plnírnu a vstoupit na trh zaměřený
na prodej pramenitých vod,“ dodala Kocourková.
„Nezastavila se před první výzvou a neustále se snaží podnikatelsky rozvíjet. Jednoznačně patří mezi nejpozoruhodnější a nejinspirativnější živnostníky v regionu. Navíc
drží s krajem spojené tradice,“ okomentoval důvod volby porotce Martin Bury z České
spořitelny.

MARLENKA? Dorty s příběhem a rodinnou tradicí
MARLENKA je na trhu od roku 2003 a hlavní motivací bylo pro pana Gevorga Avetisjana to, aby jeho sestra měla práci. „Začali jsme v domácích podmínkách péct medové
dorty podle naší staroarménské receptury a já je začal nabízet v místních kavárnách
a cukrárnách,“ popsal začátky podnikání Avetisjan. Hlavním rozdílem jejich výrobků od
konkurenčních produktů je výjimečná kvalita výroby, unikátní receptury a především
vysoce kvalitní suroviny. „Všechny naše produkty jsou vyráběny bez použití konzervačních látek a syntetických barviv,“ okomentoval Avetisjan. Díky originálním recepturám,
unikátní výrobě a také kvalitním surovinám mají jejich produkty zcela výjimečnou trvanlivost. „Toto je mezi dorty a zákusky zcela ojedinělá vlastnost. Díky tomu můžeme naše
produkty pravidelně vyvážet do 38 zemí světa,“ uvedl Avetisjan. Plánem do budoucna je
další rozšiřování sortimentu medových produktů o nové výrobky a získávání nových trhů
při současném posilování těch stávajících. „V současné době vyvíjíme například medovou zmrzlinu. A určitě budeme dále rozšiřovat zaměstnanost, do roku 2019 plánujeme
zaměstnávat v naší společnosti až 350 zaměstnanců,“ dodává Avetisjan.
„Rodinná firma, která má za sebou neskutečný příběh a je opravdovou chloubou Moravskoslezského regionu, protože ho skvěle reprezentuje nejen u nás, ale také v zahraničí.
Přesně takové firmy u nás potřebujeme,“ uvedl na adresu vítězné firmy člen poroty Kamil Homola z Vodafone Czech republic.
V každém kraji je udělován také titul Vodafone Odpovědná firma roku 2016. Cenu
uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. Na Ostravsku si tuto cenu odnesla společnost MARLENKA International, která vyrábí medové výrobky dle staroarménské rodinné receptury a svým druhým oceněním zakončila
veleúspěšný večer. „Je obdivuhodné, jak rychle si společnost získala své zákazníky na
trhu a současně dokázala udržet rodinný raz firmy, udržet minimální fluktuaci i díky
systému péče o zaměstnance. Je výrazným podporovatelem svého regionu a neustále
vyhledává příležitosti k rozvoji řemesla a mladých lidi. Ochrana životního prostředí je
pak součástí každodenního provozu firmy,“ zdůvodnil volbu Kamil Homola z Vodafone
Czech Republic.
Dnes jednoznačně zvítězily podnikatelské příběhy a chuť se neustále posouvat dál. Firma
MARLENKA je nejen regionálně, ale také světově uznávanou značkou a stejně jako vítězná živnostnice si ocenění po právu zaslouží. Myslím, že má Severní Morava horké kandidáty na celostátní triumf,“ zhodnotil krajské kolo člen poroty Petr Kovala z ČEZ ESCO.
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Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení
celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2016, Česká spořitelna Živnostník
roku 2016 i Vodafone Odpovědná firma roku 2016 se uskutečnilo 7. prosince 2016 na
pražském Žofíně. Paní Ludmila Kocourková se v kategorii Živnostník roku 2016 (celorepublikové kolo) umístila na 4. místě.
Vodafone Firma roku 2016 Moravskoslezského kraje:
1. M
 ARLENKA international, s.r.o. – výroba medových výrobků podle staroarménské
rodinné receptury (Frýdek-Místek)
2. Havlík opal, s.r.o. – výroba trvanlivých tyčinek se sýrem a solí různých příchutí (Bruntál)
3. DCK Rekrea Ostrava, s.r.o. – provozování cestovní kanceláře (Ostrava)
Česká spořitelna Živnostník roku 2016 Moravskoslezského kraje:
1. Ludmila Kocourková – výroba studené a teplé kuchyně, výroba nealkoholických
nápojů, pěstitelské pálení (Nový Jičín)
2. Jiří Klega – provozování advokátní kanceláře (Rychvald)
3. Jan Fridrich – projekční činnost ve výstavbě (Ostrava)
Vodafone Odpovědná firma roku 2016 Moravskoslezského kraje:
Marlenka international, s.r.o. – výroba medových výrobků podle staroarménské rodinné receptury (Frýdek-Místek)

PODĚKOVÁNÍ
NEJVYŠŠÍ ZLATÁ MEDAILE prof. MUDr. Jana Janského,
udělená dárcům krve, kteří dovršili
počet 40 bezpříspěvkových odběrů
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.
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Ing. Tomáš Sládeček
Věra Tomčáková

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou

Těmto našim občanům patří upřímné poděkování
za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.
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Firma se
150tiletou tradicí
hledá dělníky
do gumárenské
výroby
Požadavky:
• Vyučen – dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• Velmi dobrá nástupní mzda
• Mzdové zvýhodnění za práci v nepřetržitém
provozu
• 5 týdnů dovolené
• Poukázky Flexi Pass
• Příspěvek na stravování a penzijní
připojištění
• Odměnu na letní a zimní dovolenou
• Příspěvek na dojíždění

KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN
SE KONAJÍ OSOBNÍ POHOVORY
V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM
NA DOJÍŽDĚNÍ

http://www.semperflex.com/en/
hydraulic-hoses/contacts/europe/semperflex-optimit/

www.semperitgroup.com

