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Setkání zástupců vítězných obcí krajských kol „Vesnice
s prezidentem České republiky na Pražském hradě

roku 2013“

XX. Obecní ples

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

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: Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@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)
Starosta obce:

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: zavorkova@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: Bc. Zuzana Závorková. Uzávěrka příštího vydání: 10. 4. 2014
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.

Jesenický zpravodaj 1 / 2014

1

OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ
z 53. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 30. 12. 2013 od 10.00 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 53. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2013 – příloha č. 1
Ě ukládá starostovi oslovit fa Martin Červený, zednictví, 742 33 Jeseník nad Odrou 9, VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, STAREST s.r.o., 742 31 Starý Jičín
– Vlčnov 133, Jiří Hanzelka, výstavba bytových a nebytových prostor, Polouvsí 56, 741 01 Nový
Jičín, Miroslav Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Nový Jičín, STAVBAŘ – výrobní družstvo, Školní
562, 742 42 Šenov u Nového Jičína k předložení nabídky na Obnovu kaple v Hraběticích
Ě ukládá starostovi oslovit fa Martin Červený, zednictví, 742 33 Jeseník nad Odrou 9, VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, STAREST s.r.o., 742 31 Starý
Jičín – Vlčnov 133, Jiří Hanousek, zednictví, Riegrova 522/1, 741 01 Nový Jičín, Jiří Hanzelka, výstavba bytových a nebytových prostor, Polouvsí 56, 741 01 Nový Jičín, Miroslav
Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Nový Jičín, STAVBAŘ – výrobní družstvo, Školní 562, 742
42 Šenov u Nového Jičína k předložení nabídky Zateplení budovy zdravotního střediska
v Jeseníku nad Odrou
Ě ukládá starostovi oslovit. RO ukládá starostovi oslovit Českou spořitelnu, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, Komerční banku, a.s., pobočka Nový Jičín, 5. května 717/11, 742
01 Nový Jičín, Československou obchodní banku, a.s., Štefánikova 2086/12, Nový Jičín,
UniCredit Bank, a.s., Smetanovo náměstí 1, 702 00 Ostrava, GE Money Bank, pobočka
Nový Jičín, Sokolovská 10, 741 01 Nový Jičín k předložení nabídky na ﬁnancování úvěru
na pořízení hasičského zásahového vozidla SDH Hůrka ve výši 4 mil. Kč
Ě ukládá starostovi oslovit Výběrové řízení na pořízení hasičského zásahového vozidla SDH
Hůrka (Zahas)
Ě ukládá starostovi oslovit fa Martin Červený, zednictví, 742 33 Jeseník nad Odrou 9, VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, STAREST s.r.o., 742 31 Starý
Jičín – Vlčnov 133, Jiří Hanousek, zednictví, Riegrova 522/1, 741 01 Nový Jičín, Jiří Hanzelka, výstavba bytových a nebytových prostor, Polouvsí 56, 741 01 Nový Jičín, Miroslav
Martinát, Polouvsí 34, 741 01 Nový Jičín, STAVBAŘ – výrobní družstvo, Školní 562, 742
42 Šenov u Nového Jičína k předložení nabídky Rekonstrukce budovy bývalého statku
v Jeseníku nad Odrou
Ě schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobových míst č. 22 – 24/2013
Ě bere na vědomí žádosti o přidělení obecních bytů
Ě schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
Ě bere na vědomí ukončení nájmů v bytovém domě k 31. 12. 2013
Ě schvaluje tombolu ve výši 10000,– Kč na XX. Obecní ples a 1000,– Kč na ostatní plesy
pořádané místními osadními výbory a spolky
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Ě ukládá místostarostovi oslovit občanská sdružení a spolky v termínu do 10. 1. 2014 k předložení žádostí o příspěvek na činnost občanských sdružení v roce 2014
Ě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s SHB, akciová společnost, Masná 1493/8,
702 00 Ostrava na zpracování projektové dokumentace Chodník v Hůrce
Ě bere na vědomí žádost o změnu územního plánu v k. ú. Jeseník nad Odrou
Ě bere na vědomí Zprávu z projednání Studie DVT Teplá ze dne 4. 12. 2013
Ě schvaluje nákup 2 ks radarů od fa Empesort s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí

USNESENÍ
z 54. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 1. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje Program 54. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 191, 192 v k. ú Jeseník nad Odrou k výstavbě
rodinného domu a ukládá starostovi předat žádost ZO
Ě schvaluje Darovací smlouvu se Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,
739 53 Třanovice 250 ve výši 2000,- Kč
Ě podporuje Jihočeskou výzvu za prosperující venkov 2014+
Ě schvaluje Dohodu o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma
vodního díla č. 455/D/NJ/2013A s Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Ě neschvaluje mediální spolupráci s Regionálním deníkem pro rok 2014
Ě schvaluje zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., Klíššká 940, 401 17 Ústí nad
Labem stavby „BKS 1311000611/148346, SZL plynovod a přípojka plynu, číslo stavby
53549 na pozemku parcela číslo 156/6 v k. ú. Polouvsí
Ě schvaluje Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 2/2003/5101 s SLUMEKO. s.r.o., Štefánikova
58/31, 742 21 Kopřivnice o provádění odchytu toulavých psů
Ě bere na vědomí žádosti o přidělení bytů
Ě neschvaluje žádost o poskytnutí ﬁnančních prostředků Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava
Ě připojuje se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ na základě žádosti Spolku Lungta,
Dlouhá 2, 110 00 Praha
Ě schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 3.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR o. s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
Ě schvaluje přidělení bytů č. 240/10 a 240/4 v Jeseníku nad Odrou
Ě schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 3.000,– Kč Divadelnímu spolku
PASÁŽ, Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
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Ě schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na rok 2014; na Opravu místních komunikací v k.ú.
Jeseník nad Odrou, Hůrka a Blahutovice, Rekonstrukci budovy bývalého statku v Jeseníku
nad Odrou, Opravu drobných sakrálních staveb, Prezentaci obce v rámci Evropského ocenění za obnovu venkova 2014

JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2013
V roce 2013 skočilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 3.643,36 tis. Kč. Obec obdržela cca 6 mil. Kč na dotacích. Změnou zákona
o rozpočtovém určení daní se zvýšila daňová výtěžnost o 3,5 mil. Kč. Splatili jsme krátkodobý
bankovní úvěr ve výši 3 mil. Kč, který částečně kryl výdaje na rekonstrukci Mateřské školy
v Jeseníku nad Odrou.
Dokončila se výstavba 7 bytových jednotek v budově Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou
v celkové výši 8.232 tis. Kč, zateplení kuchyně a školní jídelny MŠ v Jeseníku nad Odrou 2.301
tis. Kč, rekonstrukce kotelny MŠ Jeseník nad Odrou 740 tis. Kč a víceúčelové zařízení technických služeb včetně zpevněné plochy 2.064 tis. Kč. Z rozestavěných akcí zbývá dokončit
místní komunikaci u 3 rodinných domů u MŠ v Polouvsí, výstavbu chodníku v Hůrce a veřejné
osvětlení u MŠ v Jeseníku nad Odrou.
V roce 2013 došlo k reﬁnancování úvěru na Kanalizaci a ČOV obce Jeseník nad Odrou
a úroková míra klesla ze 4,26 p. a. % na 2,19 % p. a.
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

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

19,607.860,00 Kč
6,739.575,00 Kč
500.000,00 Kč
5,965.871,00 Kč
32,813.306,00 Kč

19,582.978,20 Kč
6,566.520,29 Kč
605.026,00 Kč
5,965.870,71 Kč
32,720.395,20 Kč

99,87 %
97,43 %
121,01 %
100,00 %
99,72 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

19,622.790,00 Kč
11,391.990,00 Kč
31,014.780,00 Kč

19,366.747,83 Kč
9,710.285,02 Kč
29,077.032,85 Kč

98,70 %
85,24 %
93,93 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech
2,606.474,00 Kč
Splátka krátkodob. úvěru
– 3,000.000,00 Kč
Splátka úvěru na kanalizaci
– 1,405.000,00 Kč
Přenesená daň. povin. DPH
FINANCOVÁNÍ
– 1,798.526,00 Kč

1,152.096,98 Kč
– 3,000.000,00 Kč
– 1,405.067,27 Kč
–390.392,06 Kč
– 3,643.362,35 Kč

44,20 %
100,00 %
100,00 %

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatky na účtech fondů
Zůstatky na bankovních účtech celkem
Zůstatek úvěru na kanalizaci

202,57 %

1,217.555,82 Kč
236.821,92 Kč
1,454.377,74 Kč
19,876.513,30 Kč

(splatný v r. 2024)
Mgr. René Štec
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
stalo se nám v poslední době, že jsme z organizačních důvodů nemohli vyhovět požadavku našich občanů s pronájmem sálu kulturního domu v Jeseníku nad Odrou z důvodu
zajišťování jiné akce. Abychom Vám mohli vždy vyhovět (což je naší prioritou), žádáme
Vás v rámci spolupráce o konzultaci termínu dříve, než budete v této věci podnikat další
kroky. Věříme, že tímto se nám podaří sladit Vaše požadavky s našimi organizačními
možnostmi. K dispozici jsou Vám rovněž nově zrekonstruované sály ve všech místních
částech obce.
Kontakt: Bc. Zuzana Závorková, tel. 558 846 938

Uzavření pobočky České pošty
v Jeseníku nad Odrou
Oznamujeme uzavření pobočky České pošty v Jeseníku nad Odrou
ve středu 26. března 2014
z důvodu školení.

Změna provozní doby
v obecní knihovně Jeseník nad Odrou
Oznamujeme změnu provozní doby v knihovně Jeseník nad Odrou
s účinností od 1. února 2014:
Pondělí 13.00 – 17.00 hod.
Středa 13.00 – 15.30 hod.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A KUSOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že jarní ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu (ledničky, televizory, pračky, pneumatiky os. automobilů, akumulátory, atd.), se uskuteční:

v sobotu 5. 4. 2014
Jako každoročně budou na obvyklých místech v obci a místních částech připraveny kontejnery, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
Přistavené kontejnery:
– Jeseník nad Odrou 08:00 – 09:00
– Hůrka
09:10 – 10:00
– Polouvsí
10:15 – 11:00

– Blahutovice
– Hrabětice
– Dolní Mlýn

11:15 – 12:00
08:00 – 08:20
08:30 – 08:50

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2014 činí 450,– Kč na osobu a je splatný 31. 3. 2014.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol – 1340, konstantní symbol – 1318, speciﬁcký symbol – RČ.

OZNAMOVACÍ POVINNOST
Upozorňujeme občany, že změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu atd.) se musí do
15 dnů písemně ohlásit prohlášením plátce na obecním úřadě.

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů v roce 2014 činí 200,– Kč a je rovněž splatný do 31. 3. 2014.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol – 1341, konstantní symbol – 1318, speciﬁcký symbol – RČ.
Majitelé, kteří si psa pořídí a nebo již nevlastní, musí tuto skutečnost písemně ohlásit na obecním úřadu.

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
V měsíci lednu a únoru oslavili své významné jubileum tito
naši spoluobčané:
Cábová Zdeňka
Pavlíková Ludmila
Matějů Miloslav
Matysková Helena

Jeseník nad Odrou
Polouvsí
Blahutovice
Blahutovice

Bradáčová Eliška
Truchlá Anna
Davidová Ludmila

Blahutovice
Hrabětice
Hůrka
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
po loňském úspěchu a získání titulu Vesnice roku 2013 nás v letošním
roce čeká reprezentace obce a České republiky v 13. ročníku soutěže
o získání Evropského ocenění za obnovu venkova 2014. Jelikož se soutěž koná co dva roky, zúčastníme se společně s vítězem Vesnice roku
2012, obcí Řepice z Jihočeského kraje. Rozsáhlou přihlášku jsme podali
v prvním týdnu měsíce února. V měsíci květnu nebo červnu nás opět
čeká návštěva komise. Vrcholem bude slavnostní předání cen, které se bude konat ve dnech 11.
až 13. září 2014 ve švýcarském městě Vals, Graubünden. Nejen pro tuto výjimečnou příležitost
jsme nechali navrhnout a vyrobit kolekci oblečení, která nás bude jednotně prezentovat. Knowhow, design, včetně jedinečného loga a výroby zajišťuje ﬁrma uax® s.r.o. Jako motto do soutěže
nejvíce vystihující naši obec jsme zvolili: „Voda je
pohyb, voda je síla, voda je život …..“. Na potisk
oblečení byla navržena zkrácená verze: „Voda je
život, život je fajn“ - v angličtině tedy: „Water is
life, life is good“. Na každém kusu oblečení je
umístěna vlaječka obce, na kalhotách znak. Pokud si naši obec přejete reprezentovat, můžete si
celou kolekci nebo jen vybrané, jednotlivé kusy
oblečení objednat za mimořádně příznivé ceny
stanovené pro tuto příležitost ﬁrmou uax® s.r.o.:
Ě Celá kolekce (kalhoty 1 ks, vesta 1 ks, triko s límečkem 1 ks, triko dlouhý nebo krátký
rukáv 1 ks, mikina 1 ks, šátek 1 ks) 3 000,– Kč.
Ě Jednotlivé kusy oblečení:
Vesta

780,– Kč

Kalhoty FRECOOLY tm. Modrá

590,– Kč

Tričko s Límečkem LEEMEC var: A muži

390,– Kč

Tričko dlouhý rukáv SKRAT+

380,– Kč

Mikina ZIPO

680,– Kč

šátek TUBUS

180,– Kč

Tričko NETOPYR var: B ženy

390,– Kč

Celkem

3000,– Kč

Pro účastníky zájezdu do Švýcarska bude výbava tímto dresem povinná. Podrobnější informace Vám sdělíme na obecním úřadě nebo na našich obvyklých telefonních číslech. Náhled
kolekce je přiložen.
Podmínky účasti na vyhlášení, cena pro účastníky zájezdu a jiné podrobnosti budou zveřejněny po zasedání ZO v měsíci březnu 2014.
Martina Peterková
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MŠ
SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V JESENÍKU NAD ODROU
Ve středu 30. ledna navštívili předškoláci místní ZŠ, kde se blíže seznámili s prostředím, mohli
se podívat do všech tříd a pohráli si i v družině. Děti velmi mile přivítala paní ředitelka s ostat-

ními zaměstnanci školy. Poděkování patří paní učitelce Fuskové, která připravila ukázkovou
hodinu matematiky v 1. třídě a prvňáčci předvedli, co se už za půl roku naučili.
Nejvíce děti zaujala počítačová učebna, kde právě plnili úkoly druháci a také velké počítadlo
a posunovací tabule.
Ve čtvrtek nám návštěvu oplatila paní učitelka Fusková, která se přišla do MŠ podívat, jak
se budoucí školáci vzdělávají a co už dovedou.
Cílem těchto vzájemných setkání je usnadnit předškolákům vstup do 1. třídy.
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5. února se konal zápis do ZŠ. Předškoláky přišly povzbudit paní ředitelka Karla Románková
a paní učitelka Bc. Petra Brandejská. Děti odcházely ze školy s pěkným dárečkem, který si za
svůj výkon zasloužily.
V rámci projektu „Škola nanečisto“si ještě děti budou moci na jaře vyzkoušet v lavicích,
jaké to je být opravdovým školákem. Zároveň se uskuteční informativní schůzka s rodiči.
Ze zkušenosti víme, že spolupráce se ZŠ je pro děti velmi důležitá a jsme rádi, že se nám to
v Jeseníku nad Odrou daří.
Románková Karla, Bc. Petra Brandejská

ZŠ
VÝLOV RYBNÍKA
Také letos jsme přijali pozvání místních rybářů a v pátek 18. října jsme se vypravili k zámeckému rybníku, kde probíhal podzimní výlov. Na vlastní oči jsme viděli práci rybářů – zátah,
třídění ryb, vážení i prodej. Vše kolem toho nám vysvětlil pan Býček. Do školy jsme se vrátili
plní dojmů a krásných zážitků.

HALLOWEEN
Byl letos ve znamení lampionového průvodu . Ve čtvrtek 31. října se v podvečer před školou
sešlo spoustu strašidel a strašidýlek s lampiony a různými světýlky. Společně jsme se vypravili
na dobrodružnou výpravu k lesu Řáholci. Pak nastala ta nejstrašidelnější stezka přes černý les.
Vše nakonec dobře dopadlo a všichni jsme se sešli na dopravním hřišti.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Letos jsme se rozhodli pozvat rodiče, prarodiče i přátele školy do sálu kulturního domu.
Připravili jsme pro hosty Vánoční příběh s vánočním tvořením. Ve hře o narození Ježíška byli
zapojeni všichni žáci školy, hlavní role však obsadili žáci 5. ročníku. Vyzkoušeli si, jaké je to
stát na jevišti, hrát a zpívat, protože naše divadlo bylo i se zpěvem vánočních písní a koled.
Podle ohlasu diváků se nám to povedlo a potlesk diváků byl pro nás tou nejlepší odměnou.
Náš vánoční program pokračoval společnou dílnou, ve které jsme si spolu s rodiči mohli vyrobit pěkné dárky: ozdobné krabičky, vánoční přání a svíčky ze včelího vosku.

KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Poslední školní den před Vánocemi jsme se vypravili na vycházku nakrmit zvířátka a dopřát
jim něco na zub. Škoda jen, že nebyl sníh a nemohli jsme pozorovat stopy.

TŘI KRÁLOVÉ
Také letošní rok jsme začali tříkrálovou sbírkou. S doprovodem rodičů jsme obcházeli vesnici,
u každého domu jsme zazpívali a popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku. Naše koledování bylo odměněno dobrůtkami, ovocem ale i nemalou ﬁnanční částkou, která bude použita
na to, aby naše škola byla pěkná a třeba na školní výlety. Všem moc děkujeme.
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DĚNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
První pololetí je za námi a s dětmi ve školní družině jsme si ho pořádně užili. Podzim byl
plný různých nápadů a akcí, pořádali jsme Drakiádu, která měla stejně jako každý rok veliký
úspěch. Děti si přinesly krásné draky a soutěžily, komu vyletí nejvýše a vydrží nejdéle.
V listopadu jsme se školní družinou jeli do kina Květen v Novém Jičíně na ﬁlm „Čtyřlístek
ve službách krále“. Do kina jela ŠD poprvé, dětem se ﬁlm moc líbil a určitě si takový výlet
rády zopakují.
V prosinci si pro nás děti z 5. ročníku přichystaly Čertí besídku. Přišel mezi nás i krásný
Anděl s přísným Mikulášem. Malí čertíci soutěžili a zpívali, a na závěr měli i diskotéku. Všichni
dostali sladkou odměnu.
Před Vánoci jsme pořádali školní kolo turnaje ve stolní hře Superfarmář, které se účastnily všechny děti ze školní družiny. Trénovalo se celý měsíc, protože vítěze čekaly velmi
pěkné ceny. Soutěžilo se ve čtyřech skupinách po čtyřech hráčích, vítěz z každého družstva
pak postoupil do ﬁnále. Na prvním místě byl Libor Kamas, na druhém Mirek Jurčák, na
třetím Kuba Dohnal a na čtvrtém místě Ondra Zelenka. Děti si turnaj užily, bylo to velmi
napínavé.
Leden patří konečně zimě, chodíme se koulovat, bobovat a také pilně trénujeme, chystáme si pro vás taneční vystoupení na únorový školní ples.

KULTURA (Proběhlé akce)
XX. OBECNÍ PLES
Obecní ples v Jeseníku nad Odrou je pro mnohé jeho návštěvníky již tradiční záležitostí a není
proto divu, že i letos prostory kulturního domu praskaly ve švech. Nebudu tedy lhát, pokud
řeknu, že je jedním z nejoblíbenějších plesů pořádaných každý rok v naší obci. Nenechalo si
jej ujít téměř 230 plesajících. Radost byla o to větší, protože jsme slavili jeho dvacáté výročí.
Program byl již tradičně zahájen přivítáním všech přítomných starostou obce Mgr. Tomášem Machýčkem. Mluveným slovem dále provázel Miroslav Gillar. Představil nám ve dvou
vstupech lektorky tanečního studia Circus v Novém Jičíně, které nám předvedly neskutečné
akrobatické kousky zvané Pole dance – Tanec na tyči. S dalším účinkujícím – Taneční skupinou
THARA z Kopřivnice jsme se zase na malý okamžik přenesli do vzdáleného orientu a obdivovali dokonalou souhru břišních svalů jeho představitelky.
Pro návštěvníky byl již tradičně připraven různorodý program a každý si zde mohl najít to,
co by jej bavilo nejvíce. V hlavním sále hrála až do pozdních ranních hodin výborná olomoucká hudební kapela L.I.F., která k nám zavítala již potřetí a zahraje a zazpívá téměř vše. Od
Petra Jandy přes Janu Kirschner až po Mandrage. V přísálí naše uši potěšila zase Cimbálová
muzika Jánoš z Rožnova pod Radhoštěm. I ta je u nás v Jeseníku také už jako doma. V těsné
blízkosti obou účinkujících byly k dispozici všem přítomným bary, aby nestrádali žízní ani
hladem, jejichž obsluhu zajišťovali zaměstnanci obecního úřadu. Pro příznivce diska v patře
probíhala show DJ Machyho.
Konání této společenské akce je však z velké části závislé na našich sponzorech, kterým
touto cestou mnohokrát děkujeme za jejich podporu. Pro výherce bylo připraveno přibližně
230 hodnotných cen a 17 TOP cen jako např. sekačka na trávu, sodastream, tablet a další.
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První cenou byl již tradičně VIP WELLNESS VÍKEND V LUHAČOVICÍCH, který nám darovala
ﬁrma ADEN LP s. r. o.
Jsme rádi, že ples se stejně jako v předchozích letech skvěle vyvedl a my se těšíme, až se
s vámi všemi za rok zase setkáme.
Bc. Zuzana Závorková

SPONZOŘI XX. OBECNÍHO PLESU 18. 1. 2014
ADEN LP, s. r. o.
Jarmila Brhlová
Jana Macháčová
Ing. Jaroslav Glogar
Pavel Tulej, Jana Mužíková
Miroslav Martinát
RELCOM, s.r.o.
Ing. Jaroslav Brodský
Lenka Bönischová
SWIETELSKY stavební s. r. o.
Alois Pešák, Josef Jančík
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
UNIMA-KA s. r. o.
Richard Maňák
Dagmar Hopjáková
Lada Jančíková
Sdružení rybářů Blahutovice, o. s.
Roman Škuca
Ladislav Segeťa
Petr Hrňa
Ludmila Kocourková
UAX s. r. o.
Ing. Ladislav Segeťa
Daniel Glogar
IMFsoft s. r. o.
Ing. Petr Blažek
Obec Jeseník nad Odrou
Martin Kotouč a Zuzana Kotoučová
LesFree, s. r. o.
MUDr. Radovan Marek
Jarmila Imrýšková
Bronislav Peterek a Martina Peterková
Marie Paličková
Martin Červený
Josef Pavlík
Jaroslav Langer
ASOMPO, a. s.

MUDr. Josef Šrámek
Mgr. Tomáš Machýček
Vinotéka Víněnka Jan a Růžena Křižákovi
Roman Prokl
Ludmila Bajerová
Libor Macháč
Vlastimil Machula
Radoslav Strnadel
Karel Staněk
Rybářské potřeby Král
Jaroslav Tihelka
SILEXIM, s. r. o.
Karla Luňáková
STAREST s. r. o.
AGRO JESENICKO, a. s.
KROTIL s. r. o.
Jiří Klečka
STAVBAŘ výrobní družstvo
Myslivecké sdružení Hůrka
Miroslav Synek
Jaroslav Krčmář
Aleš Kopecký a Pavlína Kopecká
CykloArt Nový Jičín
REALIZACE GROUP s. r. o.
Vratislav Gazda a Pavla Gazdová
Arnošt Pokorný
Myslivecké sdružení Blahutovice
Tělovýchovná jednota SLAVOJ
Jeseník nad Odrou, o. s.
Myslivecké sdružení Hubert
Jeseník nad Odrou
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Tomáš Míček a Marcela Míčková
Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Školní jídelna
Český svaz včelařů, ZO Jeseník nad Odrou

VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI, DĚKUJEME!
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OSADNÍ VÝBORY
IV. ROČNÍK
BLAHUTOVICKÉHO
PLESU
V sobotu 25. 2. 2014 se
uskutečnil v sále místního
kulturního domu čtvrtý ročník Blahutovického plesu.
Předprodej vstupenek začal
již na konci minulého roku
a brzy bylo zřejmé, že kapacita našeho kulturního
domu opět nebude stačit.
Těm na které se letos nedostalo bychom se chtěli omluvit, ale jsme schopni usadit pouze omezený počet hostů. Před
osmou hodinou se začínají hosté scházet a jako již tradičně jsou přivítáni členy OV a slivovicí.
O hudbu se letos postarala ostravská kapela Top Gun se kterou zpěvem doprovodila pí. B. Pa-

lacká. Krom bohaté tomboly jsme pro hosty plesu připravili také několik překvapení. Prvním
z nich bylo vystoupení mistra ČR v moderní magii p. Ondřeje Sládka a přesně o půlnoci losování hlavní ceny Blahutovického plesu. Následná zábava pokračovala až do brzkých ranních
hodin, kdy i my pořadatelé jsme si oddechli, že máme další ročník za sebou. Závěrem bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu plesu. Velký dík, také patří
všem sponzorům a dárcům.
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HŮRKA
Štěpánský hon s poslední lečí
Ve čtvrtek 23. prosince se uskutečnil hon na drobnou zvěř v Hůrce. Hon byl
zahájen v 9 hodin na hřišti u bývalé školy za přítomnosti 37 střelců, 20 honců
a 9 loveckých psů. Počasí nebylo tradiční prosincové, chyběl sníh a foukal
silný vítr, ale to na dobré náladě nikomu neubralo. Ve 4 lečích bylo uloveno
42 bažantů a 3 zajíci. Po skončení honu se všichni odebrali do sálu bývalé
školy na tradiční poslední leč, kde byl podáván výborný dančí guláš. Od 18 hodin začal hrát
k poslechu i tanci Milan Býček. Součástí večera bylo pasování nového člena pana Františka
Pentráka a bohatá tombola. Všem sponzorům děkujeme. Dobrá nálada panovala do časných
ranních hodin.

Vepřové hody
V sobotu 18. ledna 2014 začala od 8. hodiny ﬁnální příprava prodeje vepřových specialit, kterým bylo završeno dvoudenní usilovné chystání. Místo plánovaného prodeje od desáté hodiny začal prodej o více jak půl hodinu dříve.
Narůstající fronta chtivých zákazníků rostla a rostla. Neuplynuly ani dvě hodiny a bylo vše prodáno. Ten kdo zaváhal, musel se spokojit s tím co „zbylo“.
Neprodaly se jen tři polty špeku. Za pozitivní reakci děkujeme.
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O nejlepší horeckou pálenku
V sobotu 18. ledna 2014 po desáté hodině začala hodnotící komise ochutnávat 33 přihlášených vzorků různých druhů domácích pálenek. Před jednou hodinou odpolední, byly bodované vzorky spočítány vedoucím komise. V 17 hodin proběhlo za účasti hostů a soutěžících
slavnostní vyhlášení. Všechny letošní vzorky vykazovaly velmi dobrou kvalitu, proto bylo pro

komisi velmi obtížné posoudit tu nejlepší. S vypálenou třešní vyhrál Ladislav Segeťa st. Na
druhém místě skončil Václav Man s trnkou. Na třetím místě se umístili hned čtyři soutěžící,
Vlastimil Bajza, Martin Rusek, Marie Glogarová a Josef Kovář, všichni s trnkou. Po vyhlášení
následovala neřízená degustace všech třiatřiceti vzorků do pozdních nočních hodin. Kompletní tabulku výsledků najdete na www.sdhhurka.cz.
Děkujeme Obci Jeseník nad Odrou a panu Petru Dorazilovi za věcné dary.

POZVÁNKA DO HŮRKY:
Maškarní rej pro děti
MO KDU-ČSL v Hůrce pořádá v sobotu 1. 3. 2014 od 14.30 hodin tradiční Dětský maškarní
ples. Zúčastnit se mohou všechny děti a mládež. Občerstvení a tombola zajištěna.

Hůrka, sál školy

Stavění májky a pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádá v sobotu 3. 5. 2014 v areálu bývalé
školy v Hůrce Stavění májky a pálení čarodějnic. Po dopolední společné přípravě májky, nazdobení věnce a postavení táborového ohně bude samotná akce zahájena v 17.00 hodin.
Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.

Hůrka, areál školy

POLOUVSÍ
SHRNUTÍ 2013
Tak zase uplynul rok a jsme o kousek starší a doufám, že i moudřejší. Jaký
byl ten rok, to si musí každý asi posoudit sám. Za Osadní výbor Polouvsí,
myslím, mohu směle prohlásit, že se snažil pro tento náš malý kousek světa
udělat co možná nejvíce. Krom pořádání či podpory tradičních akcí (kterých bylo nemálo) se osadní výbor na svých schůzkách snažil jednat o dalších zlepšeních života v Polouvsí.
Tyto návrhy byly pak projednány s vedením obce a dle možností realizovány. Například byla
zvýšena bezpečnost chodců (především dětí) zpevněním „chodníku“ podél hlavní silnice,
posílením osvětlení a na sklonku roku instalací radaru. V zastávce přibyla lavička pro větší
pohodlí čekajících na autobus, v prostoru hřiště proběhla výsadba platanů a byly lehce upra-
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veny vstupy k toaletám na hřišti. Dále byla třeba natřena pumpa „U Zezulků“ a klouzačka
na hřišti. Mládežníci si na hřiště dodali rámy branek, které vzorně natřeli a OV jim dodal sítě.
Konala se i tradiční mše sv., tentokráte i u příležitosti 190 let kaple. Několik společenských
akcí uspořádala i místní hospoda (např. legendární maškarní či tradiční hodovou zábavu
aj.). Místní školka nás zase pozvala na jarní Vynášení Moreny, Den Matek a Drakiádu. Také
byl publikován článek o Polouvsí v časopise Poodří, který je k mání v místní knihovně (nebo
u mne). Určitě jsem i na ledasco zapomněl, ale to nevadí. Každopádně nesmím zapomenout
poděkovat všem, kteří se o dění v obci nejen zajímají, ale se na něm i aktivně podílejí.

CO NÁS ČEKÁ
I v letošním roce si vás dovolíme pozvat na různé akce. Z nejbližších jsou to tyto: každou neděli
probíhají deskové hry, které budou zakončeny turnajem o zajímavé ceny 23. 3. 2014,
deskovky poté ukončí svou sezonu a od další neděle (podle počasí) se budeme scházet na hřišti
u pétanque, v sobotu 22. 2. 2014 bude pro děti maškarní rej a dospělí pak mohou
stejnou akci zažít hned příští sobotu 1. 3. 2014. V pátek 4. 4. 2014 budou děti z MŠ opět
vynášet Morenu, takže pokud budete mít čas, klidně se přidejte. Také se blíží termín pálení
čarodějnic, které spolu se stavěním májky proběhne 3. 5. 2014. Dále (nejen) pro rodiče malých
dětí pořádá naše školka 12. 3. 2014 „Den otevřených dveří“. Školka má také založen
nově proﬁl na facebooku „Školka Polouvsí“ kde budete postupně informováni o aktuálním dění.
Pozvánky na tyto akce naleznete v tomto zpravodaji, na facebooku a plakátech.
Osadní výbor se dále rozhodl pro uspořádání brigádičky na úpravu prostor u KD a restaurace a také opravu lávky přes Luhu (popř. i něco dalšího dle návrhů a času). Tuto svoláme
operativně podle přípravy materiálu a počasí z kraje jara (plakáty, facebook, rozhlas). Doufáme v účast mnoha šikovných sousedů.

KNIHOVNA
Také místní knihovna stále zve čtenáře či zájemce o internet každý čtvrtek od 16:00 do 18:00
k návštěvě. K dispozici jsou další nové knihy a to jak naše vlastní, tak poskytnuté z výměnného regionálního fondu. Dále připomínám možnost zde uhradit poplatky za svoz
odpadů a za psy a to do konce března.
Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“
Radim Valošek – předseda OV Polouvsí

SPORT
ROZPIS KOPANÉ – JARO 2014
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo

den

dat.

čas

17.
18.
19.
20.

SO
NE
SO
NE

29.03.
06.04.
12.04.
20.04.

15:30
15:30
16:00
16:00

soupeř

pozn.

Odry – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kopřivnice
Hukvaldy – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Tichá

nejede autobus
odjezd autobusu v 14.30
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kolo

den

dat.

čas

21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
16.
15.

SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

26.04.
04.05.
11.05.
18.05.
25.05.
01.06.
08.06.
15.06.
22.06.

16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17.00
17:00

soupeř

pozn.

Vlčovice – Jeseník n.O
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Kozlovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Jistebník
Starý Jičín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Jakubčovice
Libhošť – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bordovice
Kateřinice – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 15.00
nejede autobus
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.30

Okresní soutěž dorostenci
4.
5.
6.
7.
9.
8.
14.
13.
12.
11.
10.

SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

05.04.
12.04.
19.04.
26.04.
03.05.
10.05.
17.05.
24.05.
01.06.
07.06.
14.06.

13:15
16:00
13:45
16:30
16:30
17:00
14:15
17:00
14:45

Petřvald n.M. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vlčovice
Kunín – Jeseník n.O.
VOLNO
Jeseník n.O. – Libhošť
Jeseník n.O. – Lichnov
VOLNO
Jeseník n.O. – Kunín
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Petřvald n.M.
Jakubčovice – Jeseník n.O.

odjezd os.auty v 12.00
odjezd os.auty v 12.45

odjezd os.auty v 13.00
odjezd os.auty v 13.45

Okresní přebor žáci
16.
17.
18.
15.
14.
13.
12.
11.
10.

NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE

20.04.
26.04.
04.05.
11.05.
18.05.
24.05.
01.06.
08.06.
15.06.

13:45
14:00
14:15
13:15
14:45
10:00
10:00
10:00

Jeseník n.O. – Suchodol n.O.
Studénka – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Starý Jičín
Bartošovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Štramberk
Fulnek – Jeseník n.O.
VOLNO
Kunín – Jeseník n.O.
Libhošť – Jeseník n.O.

odjezd os.auty v 13.00
odjezd os.auty v 12.15
odjezd os.auty v 09.00
odjezd os.auty v 09.00
odjezd os.auty v 09.00

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
16.
17.
19.
15.
14.
13.
12.
11.
20.

ÚT
PÁ
ÚT
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ

18.04.
25.04.
06.05.
09.05.
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.

16:30
16:30
16:30
17:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Jakubčovice – Jeseník n.O.
Pustějov – Jeseník n.O.
Kujavy – Jeseník n.O.
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kujavy
Tísek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Jeseník n.O. – Jakubčovice
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.

odjezd os.auty v 15.30
odjezd os.auty v 15.30
odjezd os.auty v 15.30
odjezd os.auty v 16.00
odjezd os.auty v 15.30

Možné změny najdete na www.oﬁsport.cz
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IV. SPORTOVNÍ PLES TJ SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Jeseník nad Odrou pořádala v sobotu 1. února 2014 „IV. Sportovní ples“. Zaplněný sál do posledního místa napovídal, že se ples stal již tradicí. K tanci
a poslechu nám ve velkém sále hrála kapela Apači v čele s kapelníkem a našim rodákem
Kamilem Čapčuchem, v malém sále DJ MACHY a výborné taneční umění nám předvedl
místní tanečník František Pipošiár. Půlnoční soutěž v hodu na koš o ceny příjemně zpestřila
celkovou náladu. V top cenách hlavní tomboly byl 3-denní pobyt v penzionu „U Ráztoky“ ve
valašském kraji, jízdní kolo, mikrovlnka, tablet a další skvělé ceny. Všem výhercům blahopřejeme a těm, co náhodou nic nevyhráli (snad takoví nebyli J), přejeme hodně štěstí na příštím
sportovním plese. V baru plném jídla a pití se o nás starali příznivci a členové tělovýchovné
jednoty. Výborně jsme se v rytmu hudby bavili až do ranních hodin. Poděkování patří sponzorům, pořadatelům a zúčastněným, kteří svou „útratou“ přispěli na činnost všech oddílů
tělovýchovné jednoty.
Jde vidět, že TJ Slavoj se neprezentuje pouze na sportovní úrovni, ale stává se součástí
společensko-kulturního dění v naši obci.
Za rok na Sportovním plese se na Vás moc těšíme J.
Za TJ Slavoj, Libor Macháč, předseda.

SPONZOŘI IV. SPORTOVNÍHO PLESU 1. 2. 2014
ADEN LP
AGRO JESENICKO a.s.
Bajerová Ludmila
Červený Martin
DJ Machy
Dorazil Petr
Gazdovi Vratislav a Pavla
Hasiči Hůrka
Hopjáková Dagmar
Ing. Fárek Petr
Javora Drahomír
Jurčák Miroslav
Kocourková Ludmila
Král Ladislav
Kretík Miroslav
KROTIL s.r.o.
Langer Jaroslav
Leskovjan Radek – UAX
Luňáková Karla
Vrzal Marcel
Macháčovi Libor a Jana
Mišo František
Tihelka Jaroslav

Machula Vlastimil
Macháčová Jana ml.
Mgr. Machýček Tomáš
Hrňa Petr
MUDr. Marek Radovan
Míčkovi Tomáš a Marcela
Ing. Glogar Jaroslav
Obec Jeseník nad Odrou
Paličková Marie
Mucala Jindřich
Pavlík Josef
Prokl Roman
Růskovi Václav a Eva
Rybáři Blahutovice
Luňák Stanislav
Peterkovi Bronislav a Martina
Rybářské družstvo Jeseník nad Odrou
Staněk Karel
Staňková Taťána
STAVBAŘ – výrobní družstvo
Dvořáková Kateřina
TJ SLAVOJ Jeseník nad Odrou
Sváčková Hana

VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI, DĚKUJEME!
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CENY HLAVNÍHO SLOSOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(slosování ve 24.00 hodin)

PERMANENTNÍ VSTUP NA FOTBAL
VÍKENDOVÝ POBYT NA VALAŠSKU
JÍZDNÍ KOLO
TABLET
MIKROVLNNÁ TROUBA
VERTIKUTÁTOR
KONWEKTOMAT
VIBRAČNÍ BRUSKA
ELEKTRONICKÉ ŠIPKY
PŘÍMOČARÁ PILA
VENTILÁTOR
PILA NA RÁMY
MIXÉR
DORT – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
KOLÁČ TJ SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK N. O.
VELIKONOČNÍ POŘADY BOHOSLUŽEB 2014
Ne 13. 4. v 7.30 hod. Květná (pašijová) neděle
– možnost žehnání ratolestí (začíná Svatý týden)
Čt 17. 4. v 17.30 hod. Zelený čtvrtek
Pá 18. 4. v 17.30 hod. Obřady Velkého pátku
(den přísného půstu od masa)
So 19. 4. v 19.30 hod. Velikonoční vigilie
– (vzít si sebou svíčky)
Ne 20. 4. v 7.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
– (možnost přinést pokrmy k požehnání)
Po 21. 4. v 7.30 hod.
Pondělí v oktávu velikonočním

Jesenický zpravodaj 1 / 2014
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RŮZNÉ
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME
K VÁM…
ANEB K+M+B+2014
Podobně jako v celé naší vlasti i v Jeseníku nad Odrou, Hůrce, Blahutovicích,
Polouvsí a Hraběticích procházelo počátkem ledna celkem 14 skupinek koledníků vesnicemi, aby popřály jeho obyvatelům štěstí a zdraví dlouhá léta.
Kromě tohoto přání se koledníci
obraceli na Vás s prosbou o poskytnutí
daru těm, kteří jsou na tom hůře než my
sami. A na závěr koledování vám napsali na vstupní dveře ono trochu tajemné K+M+B+2014.
Co to znamená?
Podle některých jsou to jména mágů – králů, kteří spěchali
za betlémskou hvězdou, aby se
poklonili nově narozenému králi. Podle středověké legendy byla
jména těchto králů Kašpar, Melichar a Baltazar. Ostatky svatých Tří
králů podle této legendy nalezla
svatá Helena, která je přivezla do
Konstantinopole a později darovala milánskému biskupovi.
Po dobytí Milána roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Reinhard z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína
nad Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly
místem úcty mnoha poutníků, jeden z významných zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně
zhotovil relikviář ze vzácných materiálů.
Od roku 1948 je tento relikviář umístěn za hlavním oltářem kolínského dómu. (Viz Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Nicméně vraťme se k uvedené zkratce. Wikipedie taky uvádí, že se ale původně jednalo
o zkratku latinského textu C+M+B+2014 tedy

Christos Mansionem Benedicat
tj. Ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok
– proto se za třetí křížek píše letopočet.
Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého
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Je jistě na každém z nás, jak budeme toto dveřní znamení interpretovat. Smysl tohoto
svátku a krásné tradice je ale jediný a to vzájemné obdarováni. Díky všem, kteří otevřeli svá
srdce, obdarovali a nechali se obdarovat.
Chci znovu poděkovat i dětem – čtyřicetidvěma koledníkům z našich vesnic, čtrnácti vedoucím skupinek za ochotu a pomoc a paní ředitelce školy i rodičům koledníků za vstřícnost.
Ve ﬁnančním vyjádření jsou výsledky Tříkrálové sbírky u nás takovéto:
Jeseník nad Odrou
21 685,– Kč
Hůrka
10 768,– Kč
Blahutovice
2 325,– Kč
Hrabětice
1 210,– Kč
Polouvsí
4 396,– Kč
CELKEM

40 384,– Kč

Z 21 685 Kč z Jeseníku n.O. bude část, kterou vybraly při této Tříkrálové sbírce děti ze základní školy Jeseníku - ve výši 19 922 Kč – rozdělena podle dohody školy s vedením charity následovně: 70 procent této částky se vrátí pro potřeby školy a zbytek bude k dispozici pro charitu.
Ostatní vybrané peníze budou v plné výši k dispozici charitě pro její sociální projekty potřebným.
Ještě jednou díky a… Christos Mansionem Benedicat.
Ing. Karel Glogar za Tříkrálové koledníky v Jeseníku n. O.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA JESENÍK NAD ODROU
Vážení občané,
ve Vaší obci probíhá Komplexní pozemková úprava, kterou vyhlásil Státní pozemkový
úřad, pobočka Nový Jičín.
Průběh a smysl Komplexní pozemkové úpravy jakož i obeznámení o probíhajících pracích
bude vysvětlen na úvodním jednání. Termín této schůzky bude upřesněn doporučeným dopisem, který obdrží všichni vlastníci parcel, jichž se tato pozemková úprava bude dotýkat.
Geodetická ﬁrma GEOPORT, s.r.o., která v roce 2013 provedla kompletní geodetické zaměření extravilánu katastrálního území obce (hranice polí, lesů, pastvin, plotů apod.), bude
v průběhu jarních měsíců vytyčovat obvody této pozemkové úpravy.
Obvod pozemkové úpravy je linie, která kopíruje vlastnické hranice a může probíhat nejen
v neznatelných místech terénu, ale také po plotech, zídkách, budovách a odděluje intravilán
(zastavěná část obce) od extravilánu (nezastavěná část obce). Tím se vymezuje prostor – zájmové území, ve kterém budou probíhat změny v rámci Komplexní pozemkové úpravy.
Hranice bude vyznačena modrou barvou na dřevěných kolících, plotech atp. Ke každému
takto označenému bodu bude v následujících krocích přizván vlastník, a pokud odsouhlasí
jeho umístění, bude bod stabilizován plastovým mezníkem. Uvítáme pomoc ze strany vlastníků například upozorněním či vyznačením již stávajících plastových a kamenných mezníků,
trubek a značek, které oddělují jejich parcely. Modré kolíky však nesmějí být svévolně rušeny
či přemisťovány.
Vlastní vytyčovací práce jsou spojeny s volným pohybem geodetů po celém katastru obce.
Jakékoliv upřesňující informace u Ing. Jiří Skřivánka, tel. č. 553 624 799.
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POZVÁNKA NA V. ROČNÍKU DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ “ – TÉMA 30 LET PONY
EXPRESSU.
Dětskou soutěž vypisuje WESTERN KLUB o.s. Suchdol nad Odrou ve spolupráci s Městysem
Suchdol nad Odrou již po páté. Letošní ročník soutěže má za cíl seznámit mladou generaci
s minulostí i současností koňské pošty Pony Expressu, která v letošním roce slaví již 30tý
ročník své existence. Soutěžní práce tak budou mít za úkol zpracovat westernové prostředí
přepravy pošty na koních Evropského Pony Expressu formou výtvarného projevu, kterým je např. malba, linoryt, maketa atd.
V roce 2014 bude Pony Express slavit již 30. ročník a v Suchdole nad Odrou
bude dne 16 .8. 2014 slavnostní hvězdicový dojezd všech zúčastněných států
– dorazí jezdci a šerifové ze Slovenska, Polska, Německa, Holandska a hosté
z USA. Hlavní pořadatel WESTERN KLUB z.s. na 30. výročí Pony Expressu chystá celodenní bohatý slavnostní a westernový program pro všechny věkové
kategorie. Nejlepší práce dětí tam budou vystaveny.

Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí:
1. kategorie: MŠ pracuje na práci jako celek
– Výtvarná – Koně a hříbata Pony Expressu
2. kategorie: ŠD pracuje jako celek nebo po skupinách
– Výtvarná – Poštovní stanice Pony Expressu
3. kategorie: 1. – 3. třída ZŠ
– Výtvarná - Pohlednice, razítko, poštovní známka Pony Expressu
(jezdec s koněm, mapa, sedlo, poštovní trubka, sedlové brašny …)
4. kategorie: 4. – 6. třída ZŠ
– Výtvarná – Jezdci Pony Expressu, předávka koňské pošty Pony Expressu
5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
– Výtvarná – Pošťák – Postmaster Pony Expressu, příjem koňské pošty
Více informací k tématu a přihlášku najdete na www.westernklub.cz nebo si o zaslani
přihlášky s pokyny pište na e-mail: westernklub@centrum.cz

Přejeme školám i autorům mnoho zdaru!
Za přípravný výbor soutěže
L. Tošovská
předseda WESTERN KLUBU o.s.
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INZERCE
Nabízím soukromou
výuku hry
na akustickou,
elektrickou
a basovou kytaru.
Kontakt:
Stanislav Adamec
Jeseník nad Odrou 112
tel. 776 237 179
Podrobné informace
na internetových stránkách
http://kytaryadam.mypage.cz

Sháním
zahrádku
v Jeseníku nad Odrou

ke koupi
nebo k pronájmu.
Stanislav Adamec
tel.: 776 237 179
email: s.adamec@seznam.cz
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spol. s r.o.

mob. 605925932 ML!OCH L.
H"bitovní 74a , Nový Ji#ín,
Tel. 556709032 , www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz

- na zhotovení pomníku, rámĤ a krycích
desek se nyní poskytne

JARNÍ SLEVA 20%
vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku

KALENDÁŘ AKCÍ
MILÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
už potřetí a opět v březnu přivítáme v našem Kulturním domě v Jeseníku nad Odrou pražské
umělce – naše známé – zpěvačku Evu Kriz-Lifkovou a pianistu Milana Dvořáka. Přijedou s novým programem „Piaf známá neznámá“ a přivezou s sebou jako hosta herečku a zpěvačku
Janu Hermachovou.

Koncert se bude konat
v sobotu 22. března 2014 v 19.00 hodin
Vstupenky ke stolům budou opět v předprodeji u paní Dagmar Hopjákové.
Také občerstvení bude zajištěno.
Přijďte se dobře pobavit a přiveďte s sebou i své známé.

Těšíme se na Vás.
Za všechny, kteří se na přípravách koncertu podílejí, Marie Heraltová.
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