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Zima v MŠ Jeseník nad Odrou 2015

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
Seperační 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
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Jak jsme hospodařili v roce 2014
V roce 2014 skončilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 2.453,34 tis. Kč. Obec obdržela cca 8,72 mil. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se zvýšila oproti r. 2013 o 1,59 mil. Kč. Obdrželi jsme bankovní úvěr ve výši 4 mil. Kč na
nákup hasičského auta a na nákup komunální techniky.
Dokončilo se zateplení a fasáda budovy zdravotního střediska v Jeseníku nad Odrou v celkové
výši 1.761 tis. Kč, rekonstrukce budovy technických služeb 1.828 tis. Kč, obnova kaple sv.
Václava v Hraběticích včetně zvonění v hodnotě 607 tis. Kč a veřejné osvětlení u mateřské
školy v Jeseníku nad Odrou za 569 tis. Kč.
Pro technické služby byl pořízen nový traktor za 1.058 tis. Kč a mulčovač za 146 tis. Kč.
Hasičské jednotce v Hůrce přibyla v inventáři nová cisternová automobilová stříkačka v hodnotě 3.657 tis. Kč.
Z rozestavěných akcí zbývá dokončit místní komunikaci u 3 rodinných domů u MŠ
v Polouvsí, výstavbu chodníku v Hůrce a protipovodňová opatření obce.
Rekapitulace rozpočtu za rok 2014:
ROZPOČET
Daňové příjmy
21,206.970,00 Kč
Nedaňové příjmy	  8,569.993,00 Kč
Kapitálové příjmy	  1,000.000,00 Kč
Přijaté transfery po konsolidaci	  8,720.781,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM
39,497.744,00 Kč

SKUTEČNOST
PLNĚNÍ V %
21,171.211,36 Kč	  99,83 %
8,508.575,96 Kč	  99,28 %
954.816,00 Kč	   95,48 %
8,720.781,40 Kč	  100,00 %
39,355.384,72 Kč	  99,64 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

23,596.859,23 Kč	   97,81 %
13,305.182,96 Kč	  70,46 %
36,902.042,19 Kč	   85,80 %

24,125.151,00 Kč
18,882.169,00 Kč
43,007.320,00 Kč

Zapojení zůstatků na bank. účtech	  1,454.376,00 Kč –4,323.736,89 Kč –297,29 %
Úvěr na hasičské auto a kom. techniku	  4,000.000,00 Kč	  4,000.000,00 Kč 	  100,00 %
Splátky úvěrů (kanal. + hasič. auto)
–1,944.800,00 Kč –1,944.786,71 Kč	  100,00 %
Přenesená daň. povin. DPH		  –184.818,93 Kč
FINANCOVÁNÍ	  3,509.576,00 Kč –2,453.342,53 Kč	  –69,90 %
Zůstatky na běžných účtech		  5,613.310,56 Kč
Zůstatky na účtech fondů		
    164.804,07 Kč
Zůstatky na bankovních účtech celkem	  5,778.114,63 Kč
Zůstatek úvěru na kanalizaci		
18,262.912,49 Kč (splatný v r. 2024)
Zůstatek úvěru na hasič. auto a kom. techniku	  3,668.814,10 Kč (splatný v r. 2016)
Mgr. René Štec
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USNESENÍ
z 5. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 29. 12. 2014 od 11.00 h
Rada obce přijala tato usnesení:
• schvaluje program 5. schůze RO
• schvaluje Ceník služeb za poskytování informací pro rok 2015
• rozhodla, že nevymezí žádné konkrétní dny k uzavírání sňatků v obřadní síni Obecního
úřadu v Jeseníku nad Odrou. Sňatky budou po celý rok uzavírány bezplatně
• schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014
• bere na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2014
• bere na vědomí Protokol č. PVK/2014/1/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly
za rok 2013 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
• bere na vědomí Protokol č. PVK/2014/2/Jes. a ukládá příspěvkové organizaci, aby provedla doporučená nápravná opatření vyplývající z Protokolu č. PVK/2014/2/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2013 a průběžné veřejnosprávní kontroly za
1. pololetí 2014 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičína a předložila zprávu o jejich provedení na obecní úřad
• schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek
• schvaluje nájemní smlouvu
• schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parc. číslo 228/5 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parc. číslo 989/124 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Zprostředkovatelskou smlouvu na prodej pozemků
• schvaluje Smlouvu o zřízení stavby a jejího provozu
• neschvaluje nabídku D.A.S. Rechtsschutz AG
• bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Jeseník nad Odrou za školní rok 2013-2014
• schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky vodárenského zařízení – hydrantu vyvolané stavbou
„6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 175 Hynčice – RU 013 Libhošť“
• schvaluje příspěvek do tomboly na Obecní ples ve výši 10 000,-- Kč
• schvaluje příspěvek na plesy pořádané občanskými sdruženími, spolky a osadními výbory
ve výši 1 000,-- Kč
• ukládá místostarostovi vyzvat občanská sdružení a spolky k podání žádostí na podporu
činnosti v roce 2015
• ukládá starostovi oslovit 5 firem výběrového řízení akce „Oprava nadjezdu v km 228,824
železniční trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu
• schvaluje odkoupení traktorové vlečky
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USNESENÍ
z 6. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 27. 1. 2015 od 15.30 h
Rada obce přijala tato usnesení:
• schvaluje program 6. schůze
• ruší výběrové řízení akce „Oprava nadjezdu v km 228,824 železniční trati Přerov-Bohumín
v Jeseníku nad Odrou z důvodu havarijního stavu mostu
•

schvaluje nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat a databáze
geografických jmen s ČR

• schvaluje Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány v obci Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí podnět k zahájení řízení o odstranění zdroje ohrožení dráhy
• schvaluje Smlouvu o zřízení (služebnosti) věcného břemene č. IP-12-8015527
• schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2015 Spolku Skřivánek Suchdol nad Odrou
• neschvaluje příspěvek na provoz organizace ZKO Suchdol nad Odrou
• schvaluje dar na pořádání Masopustu v Hůrce
• bere na vědomí žádost o přidělení bytu v Jeseníku nad Odrou
• schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 10. 2. 2015
• ukládá starostovi prošetřit stav vodovodních a kanalizačních rozvodů MŠ v Jeseníku nad
Odrou, odloučeném pracovišti Polouvsí včetně vyčíslení nákladů na opravu
• schvaluje bezplatnou prezentaci obce v knize Česká republika, města a obce
• schvaluje Dodatek č. 2 Odpisového plánu obce Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí přehled událostí JSDH Hůrka za rok 2014
• doporučuje ZO schválit odkoupení pozemku parcela číslo 53 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• doporučuje ZO schválit odkoupení pozemku parcela číslo 1150/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“
• schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na základě studie terénních úprav v okolí MŠ
• schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na opravu drobných sakrálních staveb v Jeseníku nad Odrou (gotický litinový tlapatý kříž v místě „U lip“ v Jeseníku nad Odrou,
pískovcový latinský kříž – Pomník padlým I. světové války v Hůrce, Pískovcový volutový kříž
v Polouvsí)
• schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Demolice mostu nad železnicí v obci Jeseník nad Odrou“
• schvaluje pronájem vstupního bytu č. 67/4 v Jeseníku nad Odrou
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Vážení spoluobčané,
v letošním roce přechází obec ke změně v systému svozu komunálního odpadu (popelnic).
Občané, kteří již poplatek za svoz uhradili, obdrželi k známce také čárový kód, ostatní obdrží známku a kód při platbě do 31. 3. 2015. Tímto krokem chceme zlepšit kontrolu počtu
nádob za vývoz společnosti AVE CZ, následnou platbu a získat celkový přehled počtu nádob
na domácnost.
Z výše uvedených důvodu Vás žádám, o nalepení známky společně s čárovým kódem na
viditelné místo nádoby.
Libor Macháč

Poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 10.12.2014 OZV č. 1/2014 o místních
poplatcích. V roce 2015 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2015.
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 1340, KS 1318, SS RČ poplatníka.

Poplatek ze psa
Poplatek ze psa v roce 2015 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2015.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/0800, VS 1341, KS 1318, SS RČ poplatníka.

Sběr nebezpečného a kusového odpadu
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu
(ledničky, televizory, pračky, pneu. os.automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu
11. 4. 2015. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
Přistavené kontejnery:

- Jeseník nad Odrou
- Hůrka
- Polouvsí
- Blahutovice
- Hrabětice
- Dolní Mlýn

08:00 - 08:30
08:40 - 09:10
09:20 - 09:50
10:00 - 10:30
08:00 - 08:20
08:00 - 08:20
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INFORMACE O REALIZACI AKCE
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech probíhá instalace nových reproduktorů, hlásičů a ústředen ve všech našich místních
částech, a to v rámci realizace akce „Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou“, která je financovaná z Operačního programu životního prostředí
– Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany.
Obsahem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu (dále DPP) a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému, který
nahradí starý drátový rozhlas, který již byl velmi poruchový. Povodňový plán byl zpracován
v roce 2007, vč. map a zanesení do Editoru dat, kde jsou uvedeny základní údaje o obci a počtu členů komise. Nový digitální povodňový plán bude v rámci projektu zpracován v souladu
s platnou Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně aktivního odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Kromě tištěné verze dokumentu, bude povodňový plán veřejně přístupný také na webu. Tento zdroj umožní každému
občanovi seznámit se s rozsahem ohroženého území, plánovanými opatřeními na omezení
škod po povodni a základními kontaktními informacemi povodňových orgánů.
V rámci tohoto projektu bude instalován hladinoměr na řece Luha v místní části Polouvsí. Hladinoměr bude sloužit jako včasná výstraha, zároveň bude obec využívat data ze srážkoměrů
v Hranicích a v Bělotíně. Informace z těchto zdrojů budou přenášeny do DPP obce.
Realizace by měla být dle harmonogramu projektu ukončena k 31. 5. 2015. O zpřístupnění
DPP na webu budete informováni.
Martina Peterková

Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci lednu a únoru oslavili své významné jubileum tito naši spoluobčané:
Anna Janáčková
Antonie Kozáková
Marie Bayerová
Karel Minarčík
Marta Tihelková
Milan Trnčák
Anežka Pavlíková
Pavel Štěpán

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Blahutovice
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Polouvsí
Hůrka
Jeseník nad Odrou
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Upozornění České pošty
Ve čtvrtek 9. 4. 2015 dojde z důvodu školení k omezení provozu pošty Jeseník nad Odrou.
Pošta bude otevřena pouze odpoledne, tj. 14,15 – 15,15 hod.

Projekt „Veselé tůňky“
Obec Jeseník nad Odrou realizuje pilotní projekt v tvorbě krajinotvorných vodních prvků.
Část realizace proběhla v listopadu loňského roku, kdy se okraj pole, který se nacházel
v podmáčeném stavu, proměnil v tůňky. Jedná se o část pole za Jeseníkem nad Odrou směrem na Polouvsí před křižovatkou na Hrabětice, celá akce bude zrealizována do konce dubna
2015 výsevem trávy a výsadbou vrbové porostu.
Vytvořením jezírek bude tento okraj pole smysluplně využitý pro potřeby ochrany přírody.
Vzniknou takto periodické tůně, které zvláště v jarním období budou sloužit k rozmnožování
obojživelníků v této lokalitě.
Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství, Nestlé a Obec Jeseník nad Odrou.
www.nadacepartnerstvi.cz
www.nestle.cz
www.jeseniknadodrou.cz

Libor Macháč, místostarosta
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Demolice nadjezdu železniční trati Přerov –
Bohumín v Jeseníku nad Odrou
V době vydání tohoto čísla zpravodaje bude již odstraněn nadjezd nad železničním koridorem
v Jeseníku nad Odrou, který byl historickou spojnicí mezi areálem zemědělského družstva a
komunikací „za tratí“, případně turistickou trasou pro pěší od Jesenické kyselky. Samozřejmě
se každému vloudí otázka, proč se boural nadjezd, který byl vcelku nedávno za nemalých
finančních prostředků obce rekonstruován. Pokusím se Vám ve stručnosti objasnit historii i
současnost objektu.
Vlastníkem nadjezdu se stala obec v roce 1953 na základě Smlouvy o převodu majetku mezi
tehdejším MNV a Československými dráhami (jsou pouze dvě obce v celé České republice,
které vlastní podobnou stavbu). V roce 2002 – 2003 došlo k opravě nadjezdu, která spočívala
v obnově mostovky, vodovodního přivaděče zemědělského areálu a přespárování pilířů. Koncem roku 2013 bylo shledáno výrazné poškození všech podpěr (trhliny a drobné vypadávání
zdiva). Obec provedla základní zajištění poškozeného zdiva a ve spolupráci se SŽDC připravila
projekt rekonstrukce objektu. Bohužel, začátkem tohoto kalendářního roku došlo k výraznému zhoršení stavu objektu, který začal bezprostředně ohrožovat bezpečnost provozu na
železničním koridoru. Po dohodě s vedením SŽDC bylo rozhodnuto o neprodlené demolici
objektu. Náklady byly spočítány na cca 5 mil. Kč, kdy část bude hrazena z dotace Moravskoslezského kraje. Nezanedbatelné finanční prostředky zároveň vynaložila společnost Agro Jesenicko, a.s. za vybudování nového vodovodního přivaděče. Úplné odstranění objektu bude
dokončeno nejpozději do konce měsíce června tohoto roku. O následujících krocích a upřesněných finančních nákladech Vás budeme informovat v některém z příštích čísel Zpravodaje.
Mgr. Tomáš Machýček, starosta

8

Jesenický zpravodaj 1 / 2015

MŠ
Z činnostI MŠ Jeseník nad Odrou
Ve školním roce 2014/15
VEČER DEN KONČÍ, RÁNO ZAČÍNÁ......
tak znělo téma jednoho zářijového týdne ve třídě „Sluníček“. Nové děti si během září zvykají
na prostředí MŠ a ty, které už školku znají, si upevňují vztah k místu, kde tráví společný čas.
V tomto týdnu se také děti učily znát a vyjmenovat dny v týdnu. K tomu nám pomohla pěkná
písnička a skřítci Týdeníčci, kteří nás postupně navštěvovali celý týden. Nebyli to obyčejní
skřítci, každý z nich měl rád jinou barvu a také jejich povahy se lišily. Tak jako u lidí, každý
jsme jiní a přece je důležité, abychom se dokázali domluvit a respektovat.
Děti měly z návštěvy skřítků velikou radost a těšily se na každý nový den s nimi. Do školky
chodily v oblíbených barvách skřítků. Děti byly ze skřítků tak nadšené, že chtěly přijít do MŠ
i o víkendu, aby se setkaly s vílami Sobotěnkou a Nedělinkou. Byl to krásný týden plný fantazie a skřítci museli slíbit, že nás v MŠ budou navštěvovat častěji.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Od října probíhá v naší mateřské škole kroužek anglického jazyka. Jedná se o hravě pojaté
učení anglického jazyka přizpůsobené věku dětí, práce s obrázky, říkadly, písničkami, pohybem a spoustou tvořivých her. Dětem se učení angličtiny moc líbí a každý týden se těší na
další hodinu.

VÝROBA PODZIMÁČKŮ
2. října odpoledne jsme se v hojném počtu sešli společně s rodiči a dětmi v MŠ. Z různých přírodnin jsme vyráběli skřítky, ježky a nejrůznější podzimní dekorace. Fantazii se meze nekladly,
práce šla všem od ruky. Děti prožily s rodiči příjemné odpoledne s ochutnávkou domácího
moštu od Barunky Kolářové. Velice zdařilé výrobky zdobí MŠ a byly také vystaveny na tradičním jarmarku v obci.

ŠKOLKA NA VÝSTAVĚ
OVOCE A ZELENINY
V pondělí 6.10.2014 naše děti obdivovaly na výstavě v kulturním domě
vypěstované druhy ovoce a zeleniny
místních zahrádkářů. Také děti se zde
mohly pochlubit svými vystavenými
pracemi a Podzimáčky, které vyráběli
v MŠ spolu s rodiči.

Jesenický zpravodaj 1 / 2015

9

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dne 14.10. se celá naše školička vypravila do místního kulturního domu, kde jsme shlédli divadelní představení „Nosáčkovo dobrodružství – Pinokio“. Příběh o malém panáčkovi,
kterého si truhlářský mistr vyřezal ze dřeva, se dětem moc líbil a společně se těšíme na další
kulturní zážitek.

VÝLOV
V pátek 17.října se děti z MŠ vypravily s batůžky k rybníku, kde probíhal tradiční výlov ryb.
Dětem se věnoval místní rybář, který jim ukazoval v kádi různé druhy ryb. Děti s velkým zájmem poslouchaly jeho vyprávění. Velkým zážitkem pro ně také bylo, že na vlastní oči viděly,
jak rybáři táhnou z rybníka plné sítě ryb.

BRAMBORIÁDA
Dne 29.10.2014 jsme
pro děti z naší MŠ a jejich rodiče uspořádali
zábavné
odpoledne
s názvem „BRAMBORIÁDA“ . Veselé soutěžní odpoledne jsme si
s dětmi užili na zahradě
mateřské školy, kde děti
čekalo 5 netradičních
disciplín: jízda zručnosti, skákání v pytli, hod
bramborou na cíl, štafeta s bramborou na lžíci,
kuželky. Během tohoto
středečního odpoledne
děti zjistily, že brambora není jen potravinou, ale že se dá také využít jako sportovní náčiní nebo výtvarný materiál.
S rodiči si také mohli vyzkoušet výrobu panáčka „Bramboráčka“ nebo si udělat nějaký pěkný
obrázek bramborovými tiskátky. Ve volných chvílích se děti mohli projet na poníkovi. Kdo
měl hlad a chuť, opékal si párek. Přestože již bylo chladno, nevadilo nám to, byli jsme dobře
oblečeni a proti chladu vyzbrojeni. A když se setmělo, rozloučili jsme se a odešli domů plni
zážitků z hezkého odpoledne.

DRAKIÁDA
Ke správnému podzimu patří pouštění draků. I my v mateřské škole jsme se rozhodli dne
5.11., že si uspořádáme „Drakiádu“. Společně s rodiči jsme se sešli před MŠ. Účastníci „Drakiády“ si přinesli krásné barevné draky. Počasí nám přálo. Obloha byla jasná, vítr příznivý.
Během několika minut se k nebi vznesla spousta draků. Jen někteří draci zůstávali při zemi,
jakoby se báli té výšky... Jednomu drakovi se dokonce podařilo zamotat se do elektrických
drátů. Všechny děti obdržely diplom za vytrvalost při běhu s draky, za trpělivost při nezdarech a hlavně za pouštění draků. Náramně jsme si to užili a těšíme se na další společné
prožitky.
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
Letos již posedmé letěly v pátek
12. prosince z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi.
Poprvé však také z naší vesničky.
Této akce jsme se zúčastnili společně se Základní školou. Nejdříve
jsme na pokyn z rádia vypustili balónky a potom jsme si společně zazpívali pár vánočních koled. Místo
sněhu nám krásně svítilo sluníčko.
4 dětem balónek uletěl dříve než byl
zahájen odpočet. Sice se jejich balónky k rekordu započítávat nemůžou,
ale určitě k Ježíškovi také doletěly
a dětské přání se vyplnily. Dohromady letělo z Jeseníku nad odrou 75 balónků. Doufáme, že
jsme touto akcí udělali radost nejen dětem, ale i dospělým. Za účast a spolupodílení se na
rekordu jsme obdrželi certifikát, který teď zdobí stěnu v naší mateřské škole.

Do naší školičky nás přišly navštívit
zdravotní sestřičky
Dne 28.ledna 2015 za dětmi do mateřské školy, v rámci týdne „Doktora se nebojíme“,
přišly dvě zdravotní sestry, které pro ně připravily zajímavé dopoledne. Na úvod s dětmi
vedly rozhovor o povolání lékaře a seznámily je s nástroji a pomůckami, které při své práci
zdravotníci potřebují. Poté obkreslily postavy dvou vybraných dětí a při dokreslování částí
těla zapojily i ostatní děti. Dále s dětmi vedly rozhovor o tom, jak pečujeme o své zdraví
a o důležitosti hygieny. Děti si spolu se zdravotními sestrami vyrobily koláž ze zdravých
a nezdravých potravin. Také jsme si společně popovídali o emocích, které vyjadřují výrazy ve
tváři. Zasmáli jsme se na sebe, zamračili, ukázali jsme si, jak vypadáme, když jsme smutní
i zamilovaní. Společně jsme si zatancovali a zahráli jsme si hru „Sestřičky řekly“. Děti
všechno zaujatě sledovaly. Ke konci přednášky si mohly vyzkoušet pláště a roušky, které lékaři používají, dostaly injekční stříkačky, obvazy a náplasti a zahrály si na doktory.
Na závěr zdravotní sestry předvedly odběr krve. Některé děti byly vyděšené a raději si zakrývali oči, jiné zase s horlivostí sledovaly co se bude dít. Nakonec
se
nechala
přemluvit
i samotná paní učitelka, kterou zdravotní sestra píchla do prstu, aby na
její krvi dětem předvedla, jak se zjišťuje příslušná krevní skupina. Po přednášce všechny děti za odměnu dostaly obrázky a omalovánky, které si
s nadšením hned vybarvily. Dětem se
dopoledne moc líbilo. Děkujeme za
pěknou a zábavnou přednášku paní
Gabriele Mazare a Taťáně Šťastné.
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SPOLUPRÁCE SE ZŠ
V úterý 27. 1. navštívila třídu
SLUNÍČEK paní učitelka Zdenka
Fusková. Předškoláci tak měli
možnost seznámit se s paní učitelkou, která je bude v 1.třídě
vyučovat. Děti s chutí předvedly, co už dovedou a slíbily, že se
stejnou chutí přijdou k zápisu,
který se konal 3. února. A aby se
děti k zápisu nebály, přijali jsme
pozvání na zhlédnutí vyučovací
hodiny v 1.třídě. Děti se seznámily s prostředím ZŠ i s ostatními zaměstnanci, pozdravily se
s budoucími staršími spolužáky
a také si pohrály v družině.
Co nám toto vzájemné setkávání přináší?
Nám dospělým vědomí, že jsme udělali vše pro to, abychom našim budoucím školáčkům
ulehčovali velkou životní změnu, která je vstupem do ZŠ čeká, ale především – děti se
do školy těší a nemají obavy z neznámého.

PŘIJELO K NÁM DIVADLO
Ve středu 4. 2. 2015 zhlédly děti z naší mateřské školy divadelní představení. Poučná pohádka
„Řemeslo mlynářské“ v podání manželů Polzerových nám ukázala, co a jak se ve mlýně dělá.
Velkým přínosem pro všechny malé diváky bylo, že se seznámili s novými pojmy a odnesli si
z tohoto přestavení mnoho obohacujících nových poznatků. Například se dozvěděli kdo je to
„prášek“ (člověk, který se ve mlýně staral o uklízení moučného prachu), „krajánek“ (potulný
pocestný, který za jídlo a nocleh pomáhal při práci ve mlýně a poté putoval k dalšímu mlýnu),
z čeho se mele mouka, apod. Ve správném pohádkovém příběhu nesmí scházet zlobivý čertík, který strašil ve mlýně a měl
rád špatnosti. Byl tak strašidelný
až nám malou Beátku rozplakal. Naštěstí se objevil vodník
Pentlička, kterému se podařilo,
spolu s odvážnými dětmi, čertíka
z mlýna zase vyhnat pryč. Nakonec tedy všechno dobře dopadlo, jak to v pohádce už bývá.
Vodník se spolu se svými rybičkami nastěhoval do tůňky u mlýna
a děti byly za své výkony odměněny pěknými obrázky. Hercům
jsme se na závěr, za jejich pěkné
vystoupení, odvděčili velkým potleskem.
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ZŠ
Přednáška prevence
V pátek 24. 10. 2014 k nám přišla paní Petra. Paní Petra je z organizace Faust.
Povídala nám o nebezpečných látkách alkoholu, kouření, drogách.
Na příběhu o Filipovi nám vysvětlovala vhodné chování a nebezpečí, které nás může potkat
již v dětském věku.
V příběhu byly dva ostrovy. První byl dobrý. Byly na něm zdravé věci, ale ten druhý byl nebezpečný.
Přednáška byla zajímavá.
Dajana Machulová

Večer světýlek
Naše škola pořádala Večer světýlek dne 30. října. Průvod byl i pro přátele školy a pro veřejnost. V kouzelné zahradě bylo mnoho světýlek z vykrajovaných dýní, které jsme přes rok
vypěstovali. Byli tam pavoučci z patizonu. Když děti s rodiči zahradu prošly, dostali od paní
učitelky odměnu. Byla tam strašidla. Průvod šel okolo naší vesnice. Šli jsme kolem povodňových domků přes jesenickou kyselku a ke škole. Bylo tam velice hodně dětí. Večer světýlek se
nám velice líbil.
Lucka Kadlčíková

Tříkrálová sbírka
Konala se 6. 1. 2015 od 15:00 hodin.
Sešli jsme se ve škole, namalovali se
a nastrojili se. Po nachystání jsme se šli
podívat do kostela na Betlém. Každý
rok chodívá sedm skupinek. Každá skupinka má jinou trasu a tak se popřeje
všem lidem. Já Lucka jsem šla s Klárkou
a Eliškou. Byla jsem Baltazar. Doprovázel
nás pan Heralt. Začali jsme u Adamců
a skončili jsme u Kadlčíků. U všech domů
jsme zpívali. Lidé nás za to obdarovali
nějakými sladkostmi a penízky do pokladničky pro Charitu. Potom jsme došli
do školy, odstrojili se a odevzdali pokladničku s příspěvky. Lidé byli velice štědří
J. Nakonec jsme si rozdělili sladkosti
a něco také nechali ve škole pro menší
děti J.
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PinocchiO
Dne 14. 10. 2014 v Kulturním domě v Jeseníku nad Odrou.
Pohádka byla o tatínkovi, který z dřeva vyrobil Pinocchia. Ráno
šel pro chleba a koupil mu slabikář. Pinocchio měl jít do školy a uviděl šaška, ale tomu se slabikář taky líbil a dal mu
2 zlaťáky . Pak přišel lišák a on mu ty zlaťáky vzal. Pinocchio si myslel,
že je to strašidlo. Pinocchio byl smutný a tatínkovi to řekl. Potom onemocněl a tatínek mu dal hořký nápoj, ale ten mu nechutnal. Chtěl cukr.
Tatínek mu dal kostku cukru a povídal, že až to vypije, dostane cukr. Ale
Pinocchio říkal, že první sní cukr a potom vypije ten nápoj a slíbil to tatínkovi. Ale nechtěl ten nápoj vypít, protože byl hodně hořký, a tatínek
řekl, že si udělá nového panáčka ze dřeva. Tak to Pinocchio vypil a už
nebyl nemocný. Tatínek mu dal zlaťák, ať si koupí jablka že potřebuje
hodně vitamínů. Jenže Pinocchio si řekl, že proč si bude kupovat jablka, když si je může utrhnout ze stromu. Ale nevěděl že t jablka patří
sedlákovi. A sedlák mu dal obojek že mu bude hlídat. Přišel tam lišák
a šel do kurníku. Pinocchio zaštěkal, řekl to sedlákovi a on ho chytil.
A všechno dopadlo dobře. Dětem se pohádka líbila.

Cesta čokolády
Přijely k nám do školy dvě paní a říkali nám o kakaových bobech. Cestovali jsme do Ghany.
Podívali jsme se, co se s kakaovými boby děje. Nejprve je děti sekají mačetou ze stromů, potom se dají na velkou hromadu a týden jsou pod banánovými listy schované před sluncem, po
týdnu se listy sundají a kakaové boby se suší na slunci. Jak se usuší překupníci je koupí a dají
na loď a cestují do čokoládoven. Kakaové boby se drtí, dva dny se míchají v konšovacím stroji
a nalijí se do forem na čokoládu. Až hmota ztuhne se dá do obalů a prodává se.
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KULTURA (Proběhlé akce)
XXI. OBECNÍ PLES
V sobotu 17. ledna 2015 se v sále KD Jeseník nad Odrou uskutečnil tradiční Obecní ples.
K tanci a poslechu opět hrála výborná kapela L.I.F. z Olomouce, dále pak návštěvníky oblíbená cimbálová muzika Jánoš ze Vsetína a DJ Machy. Zpestřením večera bylo vystoupení
tanečníků z Nového Jičína pod vedením Miroslava Gillara a bohatá tombola, která čítala 257
cen. Hlavní výhrou byl VIP WELLNESS VÍKEND V LUHAČOVICÍCH, který nám jako v minulých
letech darovala firma ADEN LP s.r.o..
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným, kteří podpořili tuto akci.
Martina Šlosarová

SPONZOŘI XXI. OBECNÍHO PLESU 17. 1. 2015
ADEN LP s.r.o.
Dušan a Pavel Dorazilovi
UNIMA-KA s.r.o.
Kolgas Hůrka
MUDr. Radovan Marek
IMF SOFT s.r.o.
Josef Pavlík
Agro Jesenicko a.s.
Ing. Ladislav Segeťa
Ladislav Segeťa
Mgr. Tomáš Machýček
Vlastimil Machula
Bc. Jiří Maxner
Obec Jeseník nad Odrou
MUDr. Silvie Svrčinová
Relcom s.r.o. – Richard Adamec
Jan Machovský
Libor Macháč
Jana Macháčová
Miroslav Martinát
LES FREE s.r.o.
ELMIK s.r.o.
Ing. Petr Blažek
Jaroslav Langer
MS Hubert Jeseník nad Odrou
VINOTÉKA – Růžena Křižáková
David Krotil
Miroslav Jurčák
Manželé Staňkovi
Manželé Synkovi
Ludmila Kocourková
Cukrárna Saura
Ing. Jiří Klečka

Martina Vrbová – NJ Catering s.r.o.
Lada Jančíková
Trio Energy s.r.o.
Dagmar Hopjáková
SWIETELSKY s.r.o.
Petr Dorazil
Marie Paličková
UAX
p. Tulej, p.Mužíková
Manželé Míčkovi
Roman Prokl
Rybáři Blahutovice
Daniel Glogar
Roman Škuca
AVE a.s.
Radomír Strnadel
Karla Luňáková
MS Blahutovice
Ing. Tomáš Vytlačil
Instalatérství Pešák – Jančík
Ladislav Král
MUDr. Ludmila Šimíčková
Martin Červený
Less – Libor Strakoš
MS Hůrka
Manželé Bajerovi
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Richard Maňák
Manželé Sládečkovi
Manželé Peterkovi
SDH Hůrka
Jarmila Brhlová
Ing. Jaroslav Glogar
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OSADNÍ VÝBORY
HŮRKA
O nejlepší horeckou pálenku a Vepřové hody
V sobotu 24. ledna 2015 proběhla v sále bývalé školy v Hůrce již čtvrtá soutěž „O nejlepší
horeckou pálenku“ a „Vepřové hody“. Po desáté hodině zasedla pětičlenná hodnotící komise, která přidělovala každému soutěžnímu vzorku body za vůni, chuť a celkový dojem.
Kolem poledne komise ochutnala poslední z letošních 21 vzorků, byly sečteny body a určeno
celkové pořadí. Po páté hodině došlo na vyhlášení výsledků, gratulaci umístěným a rozdání
cen. Na prvním místě se umístila pálenka ze švestky Vladimíra Pantůčka, druhá kdoule Petra
Kundráta a třetí třešeň Ladislava Segeti. Poté už následovala přislíbená neřízená degustace
všech soutěžních vzorků. Rádi bychom poděkovali obci Jeseník nad Odrou a panu Petru Dorazilovi za věcné dary do tomboly.
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Myslivecké sdružení přichystalo pro návštěvníky tradiční „Vepřové hody“. Veřejnost měla
možnost ochutnat i zakoupit si výrobky z domácí zabíjačky. Zájem byl opět veliký, nedočkaví
občané ihned po zahájení prodeje utvořili neustále rostoucí řadu. Lahodná vůně čerstvých
výrobků se linula nejen po celé obci, ale i do jejího okolí. Za vepřovými pochoutkami si našli
cestu i obyvatelé sousedních obcí. Pořadatelé byli řádně připraveni a bohatá nabídka výrobků
uspokojila všechny mlsné jazýčky.
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Dětský maškarní ples
Pěkné odpoledne zažily děti v Hůrce na svém již tradičním maškarním plese, který se konal
v sobotu 7. února 2015. Paní Dáša Boková (moderátorka akce), letos spolu s organizátory,
zvolila tématiku Sněhurky a sedmi trpaslíků. Děti se mohly těšit na spoustu soutěží se sladkými odměnami. Akce se vydařila na jedničku díky práci všetečných organizátorů.

Sportovní zábava
Letos jubilejní X. Sportovní zábava měla opět úspěch. V sobotu 14. února 2015 bylo v sále
bývalé školy v Hůrce plno! „Sníh a Hůrka“ není nic jiného než svérázné zinscenování klasické
pohádky v naší obci. Cvičenky se s vervou do toho opřely a předvedly famózní výkon. Indiánský sen z minulého ročníku vystřídal Sen 7 malých trpaslíků. Diváci chválili cvičenky, cvičenky
chválily režiséra a ten zase diváky.
Skupina Duet, ve složení Milan Býček a Stanislav Bartoň, doprovázela zábavu od samého počátku. Tombola v čele s kusem daňka byla připravená. Láďa Segeťa za hasiče a Dáša Boková
jako velitelka cvičenek po osmé hodině rozjeli akci…
Mnohonásobné díky všem sponzorům a zúčastněným hostům za přízeň.
Za Cvičenky a Hasiče z Hůrky Jirka Segeťa
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Sponzoři:
Cvičenky, Obec Jeseník nad Odrou, Hasiči, Myslivci, Petr Dorazil, Dušan Kachel, Ivo Kachel,
Vladimír Novotný, Dušan Dorazil, Jaromír Hasal, Jiří Hanousek, Pavel Dorazil, Jiřina Boková,
manželé Segeťovi, manželé Nasswetterovi, manželé Novosadovi, Daniel a Jana Glogarovi,
Ladislav a Marie Glogarovi, Roman Škuca - Restaurace na koupališti, Petr Blažek – Restaurace
u školy, Alča Boková, ICT služby www.ja-ha.cz, manželé Šuffnerovi, manželé Zajícovi, Jiří
Kachel, Jiří Brychta, Ladislav Segeťa ml., Maruška Pantůčková, Petr a Denisa Cabanovi, Igor
Caban.
Celkové výsledky soutěže a fotografie najdete na webu www.sdhhurka.cz.
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SPORT
V. Sportovní ples TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Jeseník nad Odrou pořádala v pátek 30. ledna 2015
„V. Sportovní ples“.
Už v předprodeji vše naznačovalo, že bude opět plný sál. K tanci a poslechu, tak jako na loňském plese nám ve velkém sále hrála kapela Apači, v malém sále místní DJ MACHY a skvělé
vystoupení předvedlo taneční studio z Nového Jičína „Cirkus Dance Studio“. V top cenách
hlavní tomboly byl 3 denní pobyt v penzionu v Beskydech, jízdní kolo, křovinořez, permanentní vstup na fotbal a další skvělé ceny. Výhercům blahopřejeme a těm, co náhodou nic
nevyhráli, přejeme hodně štěstí na příštím sportovním plese. V baru se o nás starali příznivci
a členové tělovýchovné jednoty. Skvěle jsme se v rytmu hudby bavili až do ranních hodin.
Poděkování patří hlavně sponzorům, pořadatelům a zúčastněným, kteří svou „útratou“ přispěli na činnost všech oddílů tělovýchovné jednoty.
Za rok na Sportovním plese se na Vás moc těšíme J.
Za TJ Slavoj, Libor Macháč, předseda.

RŮZNÉ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK NAD ODROU
VELIKONOČNÍ POŘADY BOHOSLUŽEB 2015
Ne 29. 3. v 7.30 hod. Květná (pašijová) neděle
– možnost žehnání ratolestí (začíná Svatý týden)
Čt 2. 4. v 17.30 hod. Zelený čtvrtek
Pá 3. 4. v 17.30 hod. Obřady Velkého pátku
– den přísného půstu od masa
So 4. 4. v 19.30 hod. Velikonoční vigilie
– vzít si s sebou svíčky
V Suchdole nad Odrou v Kostele Nesvětější Trojice
Ne 5. 4. v 7.30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
– možnost přinést pokrmy k požehnání
Po 6. 4. v 7.30 hod. Pondělí v oktávu velikonočním
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Výsledky Tříkrálové sbírky v Jeseníku nad Odrou, Hůrce,

Polouvsí, Blahutovicích a Hraběticích:

Celkem se vybralo 46 074.- Kč
Jeseník nad Odrou

26 116.- Kč
(22 963 Kč + 3 153 Kč)

Hůrka

11 021.- Kč

Polouvsí	  4 994.- Kč
Blahutovice	  2 477.- Kč
Hrabětice	  1 466.- Kč
Děkujeme všem velkorysým dárcům a taky koledníkům, kteří do našich domácnosti nesli požehnání pro rok 2015

Ing. Karel Glogar
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Opravdoví hrdinové
V loňském roce jsem měl tu čest účastnit se setkání s válečnými veterány a významnými osobnostmi, kteří se velmi podíleli na prestiži Československého státu ve světě. Vzpomínka na ně
přichází až nyní, neboť krátké životopisy těchto hrdinů se nám do rukou dostaly začátkem
letošního roku
Plk. Švec, plk. Novák, plk. Neuberg a plk. Mikulka přijíždějí pravidelně na vzpomínkové akce
u příležitosti konce 2. světové války do Bělotína, na pozvání starosty obce E. Kavaly. V loňském roce byl vzpomínkový akt obohacen o účast ruského atašé, který odhalil pamětní desku
ruských pilotů - npor. N.J. Motorin a srž. V. A. Gukosjan byli sestřeleni německou protiletadlovou obranou u Lučic před koncem 2. světové války. První z pilotů byl vyznamenán Stalinovým
řádem, což v té době bylo velmi prestižní ocenění.
Tato vzácná návštěva zavítala i do naší školy, kde proběhla hodinová beseda se školáky. Po té
jsme společně navštívili obecní úřad a setkali se se starostou obce Jeseníku n.O. Následovalo
společné uctění památky obětí světových válek.
Měl jsem možnost s těmito lidmi neformálně posedět u večeře a druhý den s nimi strávit dopoledne. Věřte mi, stálo to za to. Tito lidé prožili tolik osudových okamžiků, že by to stačilo
na dalších deset lidských životů. Poznal jsem opravdové hrdiny, kteří by s ostatními veterány
a bojovníky za naši svobodnou zemi, měli plnit každý den hlavní titulky novin, internetu,
bulváru atd. Tito lidé to ovšem nemají zapotřebí. Bojovali a obětovali svůj život, svoji rodinu,
pro svobodu naší země zcela dobrovolně a nikdy toho nelitovali.
Neslyšel jsem od nich nějakou zatrpklost, hořkost, nadávky či zlobu. Jsou to optimističtí chlapíci, kteří milují život, vlast, své rodiny a přátelé. Upozorňovali ovšem všichni, jak je lehké
ztratit svobodu a nezávislost a těžké ji vydobít zpět. Pokora, odvaha, kamarádství, čest
a vlastenectví bylo u nich samozřejmostí.
U příležitosti 70. let konce 2. světové války,
zavítají začátkem května do Jeseníku n.O.,
tito a možná další poslední žijící pamětníci
válečných hrůz a běsů. Měli bychom je důstojně přivítat třeba formou besedy v Kulturním domě a u památníku. Pro mnohé z nich
to bude jedna z posledních velkých oslav
konce války.
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Dopis korespondovaný obci Jeseník nad Odrou
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SETKÁNÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
proběhne 1. 5. 2015 od 13.30 hodin
v KD Jeseník nad Odrou

PROGRAM:
– beseda za účasti veřejnosti
– pietní setkání u pomníku padlých

Jesenický zpravodaj 1 / 2015
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společnost ASOMPO a.s.
Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve které je
i vaše město/obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991, kdy
se celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování
zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností
a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí
a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily,
a to dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál
důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od
doby vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost opustily. Všem obcím
a městům byly po čase vráceny veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají
ani nedotují nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby
včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO. Tato
společnost poté od 1.1.2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení
SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004
zahájila firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem
vznikajícím při výrobě elektrické energie firma započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově v areálu skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé
kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách, které
jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a další
aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují
akcie cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst vždy
rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás – hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína.
Předchozí domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.

26

Jesenický zpravodaj 1 / 2015

INZERCE
Prodej palivového dříví Lesy Beskydy, a.s.
Prodáváme palivové dříví v okolí obcí kolem Nového Jičína.
CENÍK:
tvrdé palivové dříví JS, DB
1150,- Kč + 15% DPH
měkké palivové dříví LP, TO	  700,- Kč + 15% DPH
Doprava do 200 Kč za m3 včetně DPH.
Minimální odběr je 15 m3.
Kontakt: Jurčák Miroslav, tel.: 604 211 035, Lesy
Beskydy, a.s.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – HLÍDÁNÍ BATOLETE
Hledáme paní na hlídání našeho 18-ti měsíčního syna. Hlídání by probíhalo přímo u nás doma. Preferujeme tedy ženy z Jeseníku n.O. či nejbližšího okolí a ideálně ve věku „čilé“ babičky, která to umí s dětmi.
Z počátku by se jednalo o 2-3 dopoledne/odpoledne v týdnu, po letních
prázdninách zvýšení úvazku na dva až tři celé dny v týdnu. Důležitou
roli hraje vzájemná důvěra. Uvítáme doporučení. Nástup: duben/květen
2015. Vážné zájemkyně volejte: 725 394 508

Jesenický zpravodaj 1 / 2015
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KALENDÁŘ AKCÍ

Přivítejme jaro koncertem
Naši přátelé – zpěvačka Eva Kriz-Lifková a pianista a skladatel Milan Dvořák přijedou už počtvrté a opět s novým programem:

I MĚSTA MAJÍ DUŠI
Spolu s autorkou stejnojmenné knihy Milenou Holcovou budeme bourat běžné představy
o cestování. Různá světová města se pro nás stanou živými lidskými bytostmi, o kterých si
budeme povídat a zpívat.
Koncert se bude konat

v sobotu 21. března 2015 v 19 hodin
v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou
Na setkání s přátelským jesenickým publikem se těší Eva Kriz, Milan Dvořák a Jiří Cerha,
člen Spirituál Kvintetu j.h.
Vstupenky budou v předprodeji v prodejně paní Dagmar Hopjákové (v budově Obecního
úřadu v Jeseníku nad Odrou) od 9. března.
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Tomáš Kraucher

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
Výtvarná spolupráce: Marie Kolínová
Scénář, výprava, režie: Tomáš Kraucher
Pohádkové leporelo plné písniček, složené z příběhů:

O dvou chroustech
O zmrzlém králi
O Poštovském panáčkovi
v délce trvání cca 55 minut bez přestávky

KULTURNÍ DŮM JESENÍK NAD ODROU
24. března 2015 v 10.00 hodin
VSTUPNÉ: 40,- Kč
V případě zájmu, prosím, kontaktujte OÚ Jeseník nad Odrou.
Martina Šlosarová, tel.: 558 846 938

Jesenický zpravodaj 1 / 2015

NAŠI FURIANTI
v podání Divadla Bodlák z Bernartic nad Odrou
Bernacké ochotnické divadlo Bodlák přijalo naše
pozvání a v pátek 10. dubna 2015 v 19.00 hodin
vystoupí v sále KD Jeseník nad Odrou s nazkoušenou hrou Naši furianti, kterou hrají od r. 2014.
Naši Furianti je divadelní hra, která byla poprvé uvedená v Národním divadle 3. května 1887, autorem je
Ladislav Stroupežnický.
Již název napovídá, že hlavní podstatou hry je furiantství. Furiant je člověk, který musí mít vždy poslední slovo a ve všem pravdu, i kdyby ji neměl. A tak si
asi dovedete představit, jako to vypadá, když se sejde
více furiantů. Tato hra je tudíž o mezilidských vztazích, lásce, hrdosti a cti, ale také o lidské omezenosti,
lži a posměchu.
Ve zpracování divadla Bodlák se drama odehrává ve
vesnici Bernartice nad Odrou 1869. Zápletka je prostá, obecní zastupitelé Bernartic mají rozhodnout,
komu přidělí uvolněné místo ponocného.
Pokud chcete vědět, jak to skončí a jak celou hru
pojalo bernacké divadlo, přijďte se podívat.
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Dotazník
Vážení občané,
v tomto čísle zpravodaje je vložen dotazník, který jsme pro Vás připravili, abychom zjistili, jak
si představujete budoucnost obce, ve které společně žijeme. Budete to Vy sami, kdo svými
odpověďmi, postřehy, myšlenkami a vizemi pomůže vytvořit Strategii rozvoje obce Jeseník
nad Odrou na léta 2014 – 2024, která je povinným a žádoucím dokumentem při určování
priorit v jednotlivých letech, sestavování rozpočtu, podávání žádostí o dotace apod. Tento
dotazník navazuje na veřejná projednávání, která proběhla v roce 2013 a jejichž výstupy
budou do Strategie taktéž zapracovány.
Tento dotazník je k dispozici i na uvedených sběrných místech a můžete jej také vyplnit on-line
na internetových stránkách obce www.jeseniknadodrou.cz.
Děkuji za Váš aktivní přístup k rozvoji obce 
Mgr. Tomáš Machýček, starosta
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