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Pátek
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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:
Místostarosta obce:
Vedoucí kanceláře starosty:
Sekretariát, Ekonomický úsek:

Matrika, Pokladna,
Evidence obyvatel:
Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura:
Knihovna:

Vodovod a kanalizace:
Technické služby:
Separační dvůr:

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Libor Macháč
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz
Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz
Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz
Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz
Jana Maňasová
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Pavlína Kopecká
Alois Pešák
technik@jeseniknadodrou.cz
Karel Staněk
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)

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

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

604 588 459
608 527 511
603 583 024
603 583 024

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
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stanovisko vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 6. 2022
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.

1

Jesenický zpravodaj 1 / 2022

OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODAŘENÍ OBCE JESENÍK NAD ODROU ZA ROK 2021
V roce 2021 skočilo rozpočtové hospodaření obce schodkem ve výši 9 663 tis. Kč. Celkové příjmy po konsolidaci činily 52 746 tis. Kč a celkové výdaje po konsolidaci ve výši
62 408 tis. Kč. Obec obdržela 11 922 tis. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se zvýšila
oproti r. 2020 o 10,2 % a činí na 1 obyvatele 16,6 tis. Kč.
Z investičních akcí byla dokončena Cyklostezka Jeseník nad Odrou, včetně části Vražné
(35 840 tis. Kč), Rozhledna Blahutovice (11 118 tis. Kč), Energetické úspory byt. domu
Blahutovice 51 (10 992 tis. Kč), Rekonstrukce hřbitova (4 618 tis. Kč) a Rekonstrukce
místní komunikace do mlýna (1 327 tis. Kč).
Z rozpracovaných akcí zbývá realizovat a dokončit Lávku u Machulů, Most přes potok Luha
u Hasalů, Jeseník nad Odrou – protipovodňová opatření, Vodní trkač Hrabětice, Úpravu
obecních ploch v Blahutovicích, Multifunkční objekt – Blahutovice 13, Nový chodník v Jeseníku nad Odrou, Rekonstrukci veřejného osvětlení, Místa zastavení cyklostezky, Rekonstrukci střechy a fasády ZŠ Jeseník nad Odrou, Rekonstrukci vodní nádrže Blahutovice,
ČOV Blahutovice, ČOV Polouvsí, Parkovací stání před BD Blahutovice 51, Kamenný kříž
s nápisem INRI v kovovém podstavci a Stavební úpravy bytu č. 3 v BD Blahutovice 51.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2021:
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

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

32.249.495,00 Kč
5.840.867,00 Kč
2.904.822,00 Kč
11.922.384,00 Kč
52.917.568,00 Kč

32.190.930,15 Kč
5.728.431,12 Kč
2.903.831,62 Kč
11.922.383,43 Kč
52.745.576,32 Kč

99,82 %
98,08 %
99,97 %
100,00 %
99,67 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

26.774.600,00 Kč
39.298.882,00 Kč
66.073.482,00 Kč

23.490.264,69 Kč
38.918.055,94 Kč
62.408.320,63 Kč

87,73 %
99,03 %
94,45 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech 15.040.548,00 Kč
Splátky úvěru na kanalizaci
-1,884.634,00 Kč
Přenesená daň. povin. DPH 		
FINANCOVÁNÍ
13.155.914,00 Kč

10.929.058,37 Kč
-1,884.633,46 Kč
618.319,40 Kč
9.662.744,31 Kč

72,66 %
100,00 %

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

18.085.624,23 Kč
143.543,11 Kč
46.084,00 Kč
18.275.251,34 Kč

Nesplacený úvěr na kanalizaci

5.909.208,72 Kč

73,45 %

(splatný v r. 2024)
Mgr. René Štec
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USNESENÍ 40. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 20. 12. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY OBCE
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 40. schůze rady obce
• schvaluje Smlouvu o převodu cyklostezky s Obcí Vražné, 742 34 Vražné 37
• schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace na rok 2022
• schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace na léta 2023 – 2024
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021
• schvaluje kalkulaci vodného a stočného na rok 2022
• schvaluje obřadní dny na rok 2022
• schvaluje poskytnutí 100 % slevy z nájemného nebytových prostor a vybavení hostinských zařízení (Hůrka 42, Blahutovice 35, Polouvsí 96), prodejny drobných zahradnických potřeb (Jeseník nad Odrou 256) a provozovny kadeřnictví v prostorách MŠ
(Jeseník nad Odrou 67), za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
• schvaluje vydávání Jesenického zpravodaje 4 x ročně
• schvaluje prominutí dluhu zahraniční kapely TEAM REVIVAL Martin, zastoupené
p. Richardem Brunovským, ve výši 3243 Kč
• schvaluje Ceník služeb pro rok 2022
• schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
• schvaluje Dodatek č. 1 k pronájmu tenisových kurtů s Tenisovým klubem z. s. Jeseník
nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 235, IČ: 05242096
• schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 288 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00
Praha 4
• schvaluje zpracování pasportu veřejného osvětlení, projektové dokumentace veřejného osvětlení a energetického posudku veřejného osvětlení v obci společností ETEM
ENERGO s.r.o., Skalní 1088, 753 01 Hranice
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování s Mikroregionem Odersko, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
• schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů v obci Jeseník nad Odrou č. 020/98 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10
• revokuje Usnesení rady obce č. 14/31R/2021 ze dne 7. 4. 2021
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028052/4, Jeseník – Hůrka, p.č. 107 NNK s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro zemní vedení VN pod
ozn. IZ-12-8002033 Jeseník n. O, p.č. 1124/1, DUMAT, VNK s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874//8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• neschvaluje finanční dar Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.,
Občanská poradna Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
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• schvaluje Smlouvu o dílo „Jeseník nad Odrou – pasport malé vodní nádrže v k.ú. Blahutovice a Polouvsí“ s REALKA – Rubíček plus s.r.o., Masarykovo náměstí 9/5, 767 01
Kroměříž

USNESENÍ 41. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 11. 1. 2022 V KANCELÁŘI STAROSTY OBCE
V JESENÍKU NAD ODROU OD 15:00 HOD.
• schvaluje Program 41. schůze rady obce
• neschvaluje finanční nabídku Architektonické a projekční kanceláře Style Studio, s.r.o.,
Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov na vypracování konceptu „Úprava veřejného prostoru Jeseník nad Odrou – Polouvsí“
• doporučuje zastupitelstvu obce zařadit „Biotop Blahutovice“ do investičních akcí na
rok 2022
• ukládá místostarostovi připravit soupis poškozených místních komunikací a mostů
včetně návrhu rozpočtu
• bere na vědomí informaci starosty ve věci změny provozování vodovodu Blahutovice
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkoupení pozemku p.č. 1708 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• bere na vědomí informaci místostarosty o stavu přípravy projektové dokumentace
opravy mostu přes Luhu u Hasalů
• bere na vědomí ukončení pronájmu nebytových prostor Blahutovice 35 k 31. 3. 2022
• schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Blahutovice 35
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava bytové jednotky v BD Blahutovice č.p. 51“. Nejvýhodnější nabídku předložila firma VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., Nový Jičín, Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27833062
• schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava bytové jednotky v BD Blahutovice
č.p. 51“ s firmou VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Nový Jičín, Purkyňova 1317/22, 741 01
Nový Jičín, IČ: 27833062
• schvaluje pořádání kulturních a společenských akcí v roce 2022
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí právních služeb s iAdvokacie, advokátní kancelář
s.r.o., Sborová 81, 742 45 Fulnek, IČ: 071 75 159 na právní služby spočívající v zastupování ve vyvlastňovacím řízení vedeném krajským úřadem Moravskoslezského kraje
pod č.j. MSK 139868/2021, jakož i navazujících řízeních

USNESENÍ 42. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 16. 2. 2022 V KANCELÁŘI STAROSTY OBCE
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 42. schůze rady obce
• schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 163 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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• ukládá starostovi předat finančnímu výboru k projednání o zařazení do rozpočtových
akcí obce nabídky na nátěr fasády Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou a kiosku v Blahutovicích
• schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 718/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč společnosti Andělé stromu života p.s., Kostelní
71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu kopírovacího stroje č. 080 s firmou EMPECO
Office s.r.o., Plechanova 694/23, 711 00 Ostrava – Hrušov
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu kopírovacího stroje č. 090 s firmou EMPECO
Office s.r.o., Plechanova 694/23, 711 00 Ostrava – Hrušov
• schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1137/11 a 1137/18 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/
0001841 „Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Odborem evropské územní
spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
• schvaluje Smlouvu o spolupráci při sběru a převzetí nepotřebného textilu s firmou
DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou – Svárov
• souhlasí s provedením technického zhodnocení nemovitosti Jeseník nad Odrou 256
nájemcem České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (vybudováním
kamerového systému)
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8001542/SoBS
VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č. 22_SOP_01_4121912227 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/4, 705 02 Děčín IV – Podmokly
• schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č. 22_SOP_01_4121912219 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/4, 705 02 Děčín IV – Podmokly
• bere na vědomí uzavření Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou v době letních prázdnin
• bere na vědomí rezignaci p. Martina Kotouče, Blahutovice 102, 741 01 Jeseník nad
Odrou na členství v komisi životního prostředí včetně jejího předsedy
• bere na vědomí rozvahu odborného lesního hospodáře p. Miroslava Jurčáka hospodaření v obecních lesích v roce 2022
• bere na vědomí informaci starosty obce o finančních nákladech obce spojených se
změnou provozovatele vodovodu Blahutovice
• bere na vědomí Inventarizační zprávu k provedení inventur k 31.12.2021
• schvaluje vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10. 3. 2022
• schvaluje Smlouvu o zajištění odběrů a rozborů vzorků pitných, surových a odpadních
vod s Laboratoří MORAVA s.r.o., Oderská 456, 742 13 Studénka – Butovice
• schvaluje finanční dar 2 000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s. Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
• schvaluje výpověď Rámcové smlouvy č. 52119060015 s Generali Česká pojišťovna
a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město
• bere na vědomí Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci
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projektu „Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“
reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841 realizovaného Euroregionem Silesia
– CZ, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

USNESENÍ 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 16. 3. 2022 V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

schvaluje doplněný Program 16. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze zastupitelstva obce MUDr. Radka Zicháčka
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze zastupitelstva obce Ing. Adama Románka
schvaluje Zápis z 15. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 40, 41, 42)
bere na vědomí Zápis ze 14. schůze finančního výboru
schvaluje finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši 100.000 Kč společnosti Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 25755277
souhlasí s celoročním hospodařením obce Jeseník nad Odrou za rok 2021, a to bez výhrad
schvaluje účetní závěrku obce Jeseník nad Odrou sestavenou ke dni 31.12.2021
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022
bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných investičních akcí
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu
schvaluje prodej části pozemku p. č. 718/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou o výměře 84 m2,
za cenu 300 Kč/m2 (25.200 Kč) + náklady spojené s převodem, včetně zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace ve výši 1.000 Kč
schvaluje prodej pozemků parc. č. 1137/11 a 1137/18 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
o celkové výměře 142 m2 za cenu 300 Kč/m2 (42.600 Kč) + náklady spojené s převodem schvaluje prodej části pozemku parc. č. 288 v k. ú. Polouvsí o celkové výměře
235 m2 (dle Geometrického plánu č. 406-23/2022 Ing. Filipa Nipperta díl «a» a parc. č.
288/2), za cenu 300 Kč/m2 (70.500 Kč) + náklady spojené s převodem, včetně zřízení
služebnosti inženýrské sítě – vodovodu ve výši 1.000 Kč
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1708 v k. ú. Jeseník nad Odrou o výměře
530 m2, za cenu 30 Kč/m2 (15900 Kč) + náklady spojené s převodem od společnosti
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 18600 Praha 8
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko konaného
dne 29.11.2021
bere na vědomí Zápis ze 7. schůze kontrolního výboru

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
• Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou souhlasí se shlédnutím videa meandrujícího
Vlčnovského potoka.
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INFORMACE O POČTU OBYVATEL K 1. 1. 2022
Jeseník nad Odrou:

1106

Hůrka:

333

Polouvsí:

251

Blahutovice:

202

Hrabětice:
CELKEM:

58
1950

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou na 14. zasedání dne 8. 9. 2021 schválilo OZV
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství poplatek za
obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) ve výši 600 Kč za osobu.
Poplatek platí každá osoba v domácnosti (osvobození 5 osob v domácnosti je zrušeno).
Poplatník, který bude chtít uplatnit osvobození od poplatku, musí prokázat, že poplatek zaplatil v místě pobytu. Pokud tak nebude učiněno, osvobození zaniká a musí
zaplatit poplatek v místě trvalého pobytu. Poplatek se platí i za nemovitost, kde není
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba ve výši 600 Kč.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2022. Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního
úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný
jako v roce 2021, pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle
558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě,
KS 1318, SS 1337.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2022 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2022. Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet č. 1760110389/0800, VS
zůstává stejný jako v roce 2021, pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky
na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním
úřadě, KS 1318, SS 1341.
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).

ODPADY
Vážení spoluobčané,
Obec Jeseník nad Odrou zakoupila s přispěním finanční dotace několik kusů kompostérů
(2 000 l). Z tohoto důvodu se obracím na občany, kteří neobdrželi kompostér v roce 2017
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(např. novostavby, přistěhování), že mají možnost si kompostér vyzvednout v pondělí
11. 4. 2022 od 8.00 hodin do 11.00 hodin nebo ve středu 13. 4. 2022 od 14.00 hodin
do 17.00 hodin.
Počet kompostérů je omezený, ale v případě, že noví zájemci nevyčerpají zásobu, kterou má
obec k dispozici, budou mít možnost si o něj zažádat i ostatní občané, kteří již obdrželi kompostér v roce 2017. Objednávku lze zaslat na email mistostarosta@jeseniknadodrou.cz, kde
Vám bude sdělen postup pro přidělení kompostéru.
Libor Macháč

INFORMACE PRO OBČANY POLOUVSÍ
MOŽNOST OPTICKÉ INTERNETOVÉ PŘÍPOJKY K VAŠEMU DOMU
Obec má momentálně jedinečnou možnost zajistit pro Vás optické připojení k internetu
ve spolupráci se společností O2 Czech Republic a.s. Obec nyní potřebuje zjistit zájem
obyvatel obce o toto připojení.
V čem je optický internet lepší než stávající internet vzduchem nebo telefonním kabelem
• Rychlost až 1000Mb/s – tzn. mnohonásobně rychlejší ve srovnání s Vaší dnešní přípojkou
• Příjem digitální televize O2TV – vysoká kvalita obrazu, možnost posouvat se v čase
• Stabilita – není rušen při horším počasí nebo vzrostlou vegetací
• Připravený na budoucnost – stávající pomalé linky nebudou během několika let stačit
potřebám domácnosti (videohovory, TV ve vysokém rozlišení, práce z domova)
• Optickou linku je možné využít i jako telefonní – alternativa pevné linky na volání
Jak probíhá výstavba a s čím je nutné počítat
• Zřízení přípojky provádí zkušený technik a je pro obec zdarma!
• Předběžný plán je výměna stávajícího vedení po telefonních sloupech za nový optický kabel
• Přípojka do domu může:
– vést vzduchem ze sloupu a optický kabel je kotven na fasádu
• Uvnitř domu je instalována zásuvka, do které je zapojen modem, který vysílá v domácnosti WiFi nebo rozvádí internet dál po domácnosti síťovými kabely.
• Cena internetu od 399,– Kč měsíčně (rychlost 250Mb/s)
(Speciální akce pro obec Jeseník nad Odrou snížená cena na 299,– Kč na prvních
6 měsíců)
V případě zájmu Vás prosíme o informaci na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo
telefon. Projevením zájmu se nezavazujete k odběru žádné služby a nejsou s ním spojeny žádné platby.
Ve dnech 28. 3. do 3. 4. 2022 Vás navštíví zástupce O2 s informacemi k připojení domu
na optickou síť. Výstavba bude realizována pouze při dostatečném zájmu občanů ještě
v tomto roce.
Kontaktní osoby O2: Petr Malach, e-mail: petr.malach@o2.cz, tel.: 604 677 998
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ JESENÍK NAD ODROU
Karneval v MŠ
Děti z naší MŠ si v pátek 4. 3. 2022 užily karnevalové dopoledne. Pátečního dne se nemohly ani dočkat. Každý den počítaly, kolikrát se ještě vyspí, než karneval vypukne. Do
MŠ se tentokrát těšily mnohem více než kdy jindy. Celý týden jsme se pilně na karneval
připravovali. Zdobili jsme třídu, nafukovali balónky, vyráběli jsme si masky, děti si zkoušely různé kostýmy a škrabošky, hráli jsme různé hry a zpívali písničky. Společně jsme
prožívali radost z blížícího se karnevalu.
Týden uplynul jako voda a konečně to vypuklo. Od samého rána se školkou rozléhala hudba,
kterou provázelo taneční veselí a zpěv. Školka se postupně naplnila princeznami, čarodějkami, spidermany, kovboji, rytíři – přišli zástupci všech oblíbených dětských příběhů a pohádkových hrdinů. Do masek se převlékly nejen děti, ale připojily se k nim i paní učitelky.
Po svačině jsme si jednotlivé masky představili a zahráli jsme si různé karnevalové
hry. Potom se všichni z celé mateřské školy
sešly ve třídě u „Berušek“, kde teprve začalo to pravé karnevalové veselí, o které se
postaral vtipný KLAUN Z BALÓNKOVA,
který si pro děti připravil opravdu pestrý
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program. Na závěr neopomněl každé z dětí obdarovat nějakým zvířátkem z balónku či
jiným balónkovým výtvorem. Užili jsme si s klaunem opravdu spoustu legrace a zábavy.
Všechny děti měly moc krásné kostýmy a bylo velice těžké rozhodnout, která maska
je nejhezčí, a tak oceněny byly všechny děti, tak aby to nikomu nebylo líto. Po karnevalu odcházely děti plné dojmů a zážitků. Prožili jsme společně opravdu příjemné
dopoledne.

12
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MŠ POLOUVSÍ
Zprávičky z polouveské školky
Nový rok v naší školce jsme zahájili tradičně tématem „Paní Zima“. Povídali jsme si
o zvířátkách v zimě, o ptáčcích. Sypali jsme poctivě sýkorkám do krmítka. Na přání
dětí jsme jeden týden věnovali dinosaurům, kteří jsou u kluků moc oblíbení.
V únoru jsme navštívili Beskydské divadlo a úžasnou pohádku „Šššš, šššš. Hůů. Haf!“
Bez jediného slova dětem pohádka vyprávěla příběh psí lásky a přátelství. Dětem se
divadlo moc líbilo.
Ve školce jsme shlédli pohádku manželů Polzerových „O mlynářském řemesle“. Děti
pomáhaly mlynáři plnit různé úkoly a nakonec vyhnat čerta ze mlýna.
Také jsme se věnovali masopustu a karnevalovým radovánkám. Děti si užily karnevalový den s balonky, písničkami, soutěžemi i tancem.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ZPRÁVIČKY ZE ZŠ
Školáci v Planetáriu Ostrava
V lednu se celá naše škola vypravila na výlet do Planetária v Ostravě. Vzdělávací pořad
v Sále planetária se skládal z živě moderované části a celooblohového filmu Lucie a tajemství padajících hvězd. Mohli jsme shlédnout hvězdnou oblohu se všemi astronomickými objekty a úkazy. Cestovali jsme Sluneční soustavou, zblízka sledovali cizí hvězdy,
mezihvězdné mlhoviny i celé galaxie. Po tomto zajímavém programu jsme se mohli volně
pohybovat po planetáriu a hodně zábavy jsme si užili v experimentáriu, kde jsme se věnovali hravému poznávání přírodních jevů a zákonitostí. Celý náš výlet byl hrazen ze Šablon.
Byl pro děti zajímavý a hlavně poučný. Moc jsme si ho užili!

Úspěch žákyň naší ZŠ
23. 2. 2022 se čtyři žákyně ZŠ Jeseník nad Odrou – S. Býčková, L. Jílková, B. Zelenková a E. Majkusová zúčastnily recitační soutěže v Novém Jičíně. V konkurenci recitátorů
z městských škol získala ve 2. kategorii E. Majkusová krásné 2. místo s postupem do
okresního kola a B. Zelenková byla komisí vybrána jako náhradnice v 1. kategorii. Všem
zúčastněným děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
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Trocha poezie
Autor: Šimon Majkus, 4. třída

Duch

Štve mě ten duch,
co dělá mi ruch.
Průhledný je,
a nikdy se nemyje.
Teď je flekatý,
a strakatý.

Letní louka

Květem voní celá louka,
pyl se sype jako mouka.
Dva měsíce odpočinku,
těšíme se na maminku.
Máme velký plán,
projedeme celý lán.

Výr

Výre, výre, co v noci děláš?
Velké oči máš.
Myši a hlodavce lovíš,
a tím nám vyhovíš.

Hmyz

Hmyz to není jenom havěť,
co sahá moje paměť.
Šest nohou má,
ale ty neprodá.
Hmyz nosí šťěstí,
věř, nebo ti dám pěstí.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Setkání s myslivcem a jeho psími kamarády
Pro realizaci tohoto projektového dne byl osloven pan Farai z Mysliveckého sdružení Racek Pustějov, z. s., který nám přišel spolu se svými psími kamarády jménem Cirka a Aša.
Děti se dozvěděly o jejich původu, rase, vlastnostech, a následoval také výklad o tom,
jak o psy pečovat a na co všechno bychom měli myslet, než si psího kamaráda pořídíme
domů. Pan Farai měl připravené ukázky pomůcek k péči o pejsky a děti si mohly také
vyzkoušet česat jejich srst. Cirka s Ašou si pozornost a péči dětí náramně užili. Další část
vyprávění byla věnována zvířatům žijícím v lese, o které myslivci pečují a využívají k tomu
lovecké psy. Následovala ukázka paroží muflona a jelena, kdy si děti vyzkoušely přiřadit paroží správnému
zvířeti. Na školní zahradě nám Cirka
s Ašou předvedly svou schopnost
vyhledat předmět po čichu, přičemž
odměnou jim byl velký potlesk a piškoty, které si děti pro pejsky připravily. Oplátkou byla dětem odměna
ve formě drobných motivačních dárků a příslib návštěvy v příštím roce,
což bylo přivítáno velkým nadšením.
Své dojmy z této milé návštěvy děti
ztvárnily krásnými obrázky.
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Zimní pečení
V družině máme k dispozici vybavenou
kuchyňskou linku s elektrickou troubou,
takže pečení je pro nás velká zábava. Napekli jsme např. svatomartinské rohlíčky
a spoustu perníčků.
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Vánoční nadílka
Vánoční nadílka byla pro děti radostným překvapením hned první den po návratu z vánočních prázdnin. Společně jsme si zazpívali koledy a pak už následovalo
rozbalování dárečků a radostné výskání.
Pod stromečkem děti objevily spoustu
společenských her, ale i např. panenky,
lékařský kufřík, elektrickou pokladnu,
stavebnici Lego, vojenskou a policejní
flotilu atd.

20
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Den v barvách zimy
Stále jsme se nemohli dočkat sněhové nadílky, a tak jsme se rozhodli, že si ji „přičarujeme“. Všichni jsme se v jeden den oblékli do barev zimy, zazpívali si a zatančili v rytmu
známých lidových písniček, ale i z pohádek se zimní tématikou. Nakonec děti ze svých těl
vytvořily velikou sněhovou vločku. To bylo překvapení, když na druhý den opravdu začal
padat sníh!

Sáňkování
I když sněhu bylo málo, radost a nadšení ze sáňkování to dětem neubralo.
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Recitační soutěž
Přišli jsme podpořit spolužáky a kamarády ve školním
kole recitační soutěže. Porota
měla velmi těžký úkol, protože všichni účastníci podávali
skvělé výkony. Umístěným
gratulujeme a všem zúčastněným dětem děkujeme za
velkou odvahu a snahu, díky
čemuž jsme měli všichni krásný literární zážitek. Držíme
palce do dalších soutěžních
kol!
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Karneval
V masopustním období se děti dočkaly také karnevalu. Program byl pestrý – hra v družstvech, kdy děti plnily jednotlivé úkoly na stanovištích, bohaté občerstvení, rej masek
v latinských rytmech, které jsme si všichni pořádně užili díky novému „párty reprodukoru“,
a na závěr vyhodnocení nejlepších masek s předáním diplomů a odměn. Porota u masek
hodnotila nejen nápaditost a náročnost vyhotovení, ale také zapojení do her i reje masek.
Mezi nejlepší se umístili: Kristián, Terezka, Šimon L. , Ema, Linda, Dorotka, Samuel, Klárka
a Šimon M. Děkujeme rodičům za snahu a spolupráci nejen při zajišťování masek, ale také
za zajištění občerstvení a napečení výborných moučníků pro všechny děti.
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První pozdrav jara
Teploty venku jsou ještě nízké, ale díky sluníčku jsme už na
zahradě objevili první pozdrav blížícího se jara.

25

Jesenický zpravodaj 1 / 2022

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
POZVÁNKA DO JESENÍKU NAD ODROU
23. 4. 2022, 19.00 h.
30. 4. 2022, 17.00 h.
20. 5. 2022, 19.00 h.
04. 6. 2022, 16.00 h.
04. 6. 2022, 20.00 h
30. 6. 2022, 14.00 h.
11. – 13. 5. 2022

sál KD
areál TJ Slavoj
sál KD
areál TJ Slavoj
areál TJ Slavoj
sál KD
podatelna OÚ

Divadelní představení spolku Pasáž – Akt
Pálení čarodějnic
Hudební pořad – Eva Kriz a Milan Dvořák
Program ke Dni dětí
Červnová noc – taneční zábava
Setkání žáků se starostou obce (ocenění knihou)
Sbírka – Český den proti rakovině (prodej kytiček)

10 let ochotnického divadelního spolku PASÁŽ
Když na podzim roku 2011 přišel jeden z nás k návrhu, abychom hlášky z Českého nebe
od Cimrmanů nešířili pouze mezi sebou, ale I mezi možné diváky, nenapadlo nás, že bychom 10 let po naši premiéře mohli slavit výročí divadelního spolku. Ale přesně to se stává skutečností. Psal se 14. duben 2012, když jsme v KD Jeseníku nad Odrou rozechvěle
vstoupili (mnozí poprvé) na prkna, co znamenají svět.
A kdo že tam tedy vstoupil? Parta kluků kolem 20 let, většina z nás se už předtím dlouhodobě scházela především na skautských schůzkách, výpravách a táborech, později také na
poradách vedoucích oddílu. Ovšem přípravy na divadelní představení pro nás byly nové.
Potřeba bylo především asi 4 měsíce zkoušet, dále také připravit kostýmy, rekvizity, kulisy,
zvukové stopy, plakát, atd. Premiéra se povedla, dokonce přišli i lidi. A bylo jich skoro sto.
Od té doby však uplynulo mnoho vody, herci se stávali zkušenějšími, jak příbývalo dalších představení a uvedených her – prozatím pouze z repertoáru Divadla Járy Cimrmana.
Zvláštností jejich divadla je absence herců ženského pohlaví, všechny potřebné role musí
zvládat muži. Dále rozdělení jejich představení na “odborný” seminář z oblasti cimrmanologie a samotné hry.
Za 10 let jsme stihli nacvičit 6 her (v závorce uveden rok premiéry):
• České nebe (2012)
• Záskok (2014)
• Afrika (2015)
• Dobytí severního pólu (2017)
• Vražda v salonním coupé (2019)
• Akt (2021)
Celkem jsme za celou dobu odehráli asi 30 představení. Hereckou základnu máme stabilní, nejvíce herců (8) bylo potřeba hned u první inscenace, u dalších se vždy obsazovalo
pouze z nich. Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří nás jakkoliv podporovali:
technikům, kteří nejsou vidět, ale bez nichž by se představení neobešlo, (nejen) rodinným
příslušníkům, kteří pomáhají s přípravou kostýmů a rekvizit a kteři tolerují čas věnovaný
zkouškám, malíři kulis, poskytovatelům prostor na zkoušení, samozřejmě také obci, která
nám poskytuje prostor pro představení a umožňuje propagaci, a spoustě dalších lidí, kteří
nás během našeho divadelního putování doprovázejí.
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Oslavit 10 let fungování spolku máme v plánu představením hry Akt na stejném místě
a (přibližně) ve stejný termín jako premiéru první hry – tímto bychom Vás chtěli pozvat
v sobotu 23.4.2022 v 19:00 do KD Jeseníku nad Odrou.
Jaroslav Glogar ml.
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HŮRKA
Zpráva o činnosti JSDH Jeseník n.O. – Hůrka za rok 2021
Rok 2021 byl stejně jako rok předešlý poznamenaný pandemií Covid – 19.
Členové jednotky sboru i v tomto období procházeli školením a odbornou přípravou. V roce 2021 jsme pomáhali při řešení 9 událostí, ty se udály v katastru obce Jeseník nad Odrou a místních částí. Jednou jsme vyrazili mimo území našeho
zřizovatele. Zásahová jednotka je už poměrně dlouhou dobu beze změn a je složená
z 18 členů.
Přehled zásahů v předchozích letech (2020 – 24 zásahů, 2019 – 9 zásahů, 2018 –
9 zásahů, 2017 – 14 zásahů, 2016 – 7 zásahů, 2015 – 18 zásahů, 2014 – 23 zásahů).
Přehled událostí za rok 2021 podle data:
23.1.2021 8:46 – Technická pomoc – Odstranění spadlého stromu přes komunikaci Hůrka x Starojická Lhota ( jednotka provedla odstranění Jasanu pomocí motorové pily).
20.3.2021 12:59 – Technická pomoc – Čištění komunikace v obci (na žádost starosty
obce byl proveden úklid komunikace po znečištění zemědělskou technikou).
26.3.2021 9:02 – Technická pomoc – Čištění kanalizace (po domluvě se starostou obce
bylo provedeno čištění kanalizace mezi areálem TJ Slavoj a Jesenickou kyselkou).
14.5.2021 16:24 – Technická pomoc – Odstranění spadlého stromu v Hraběticích (visící
větve nad komunikaci byly odstraněny motorovou pilou).
10.7.2021 11:28 – Technická pomoc – Odstranění stromu mezi Jeseníkem n.O. a Hůrkou
(větve jabloně zasahovaly do komunikace, odstraněno motorovou pilou).
5.8.2021 13:25 – Technická pomoc – Odstranění stromu Jeseník n.O. x Hůrka (odstraněno před příjezdem na místo).
5.8.2021 20:24 – Monitoring vodního toku – Po vyhlášení poplachu operačním střediskem jsme vyjeli monitorovat Luhu, v té době dosahovala 2 st. povodňové aktivity. Projeli
jsme Jeseník, Polouvsí a Mlýn a po domluvě se starostou a nepotřebnosti jednotky na
místě jsme se vrátili na základnu.
19.8.2021 19:09 – Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu (sršní hnízdo v Polouvsí č.p. 4).
26.8.2021 5:03 – Požár – Po provedeném průzkumu byl požár překlasifikován na planý
poplach ( jednalo se hoření fléry v bioplynové stanici v areálu Agra – porucha na zařízení,
oznamovatel byl jako vždy cestující ve vlaku).
4.11.2021 8:40 – Technická pomoc – Pátrání po pohřešované osobě (pátrací akce v působnosti PČR (spolupráce s Policií, hledala se osoba v lokalitě kolem řeky Odry u Suchdolu nad Odrou).
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Masopust a pochovávání basy
Vedení restaurace u školy a přátelé uspořádali v sobotu 19. února 2022 vodění medvěda a masopust v Hůrce. Od deváté hodiny šel
průvod masopustních masek dědinou. Letos si všichni mohli zatančit
s velkým medvědem nebo se dvěma medvíďaty. Bylo veselo, tančilo se,
zpívalo, někdo přidal malý deputát někdo dárek.

Odpoledne, od čtvrté hodiny, se konalo poslední rozloučení se stařičkou basou. Tentokrát
ji všichni na poslední cestě doprovodili před bývalou školou u hospůdky. Pro děti i pro
dospělé bylo před obřadem točeno kolem štěstí. Ceny byly krásné a všechny potěšily.

Tentokrát si hosté výjimečně poseděli dole v hospůdce. Letošní pochovávání basy bylo
i pro menší diváky, pro které byla čtvrtá hodina odpolední ideální. Velký dík patří pořadatelům za vydařenou zábavu a udržování masopustních tradic.

Ladislav Segeťa
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HASIČI HŮRKA
Po dvou letech jsme se opět sešli na výroční členské schůzi
V pátek 28. ledna 2022 proběhla v sále kulturního domu Výroční členská schůze SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hůrka. Za předsednickým stolem byli starosta Pavel Dorazil, 1. místostarosta Ladislav Segeťa
(provázel schůzí), 2. místostarosta Daniel Glogar a velitel Tomáš Sládeček. Dále byli přítomni: pokladník Marek Segeťa, revizoři, vedoucí mládeže,
družstvo žen, další členové a hosté. Celkem se sešlo 45 lidí.

Po minutě ticha za zemřelé členy sboru
následovala dle schváleného programu Zpráva o činnosti sboru za dva uplynulé roky – tu přednesl Ladislav Segeťa.
Dále se pokračovalo Zprávou o činnosti
výjezdové jednotky za rok 2021, kterou přednesl Tomáš Sládeček (Zprávu
za rok 2020 si mohli členové přečíst z Jesenického zpravodaje již dříve). A konečně Zprávu o hospodaření sboru za uplynulé dva roky přednesl Marek Segeťa. Jan
Dorazil poté za revizní komisi potvrdil soulad výsledného stavu pokladny s hospodařením.
Ladislav Segeťa seznámil členy s plánovanými akcemi na rok 2022. Zmínil i, že kvůli
koronaviru se po dva roky nekonané soutěže žáků, mužů a žen snad dle plánů vedení
sboru tento rok uskuteční. V květnu se zúčastníme Oslav sv. Floriána na Starém Jičíně.
V září pak uspořádáme Horeckou traktoriádu s tuplákem. Další plánovanou akcí společně
Osadním výborem je listopadový Lampionový průvod Hůrkou. Doufáme však, že kulturního vyžití bude v obci tento rok více.
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Vedoucí družstva žen Simona Šťastná přednesla ohlédnutí
za
sportovními
aktivitami v roce 2021. Jako
poděkování za uplynulou sezónu
jsme celé družstvo ocenili dárečky.
Ve volné diskuzi se přihlásila zástupkyně Cvičenek a zároveň
členka sboru Terezie Kachlová,
která zmínila, že by se horecké
ženy rády vrátily k pravidelnému
cvičení a k uspořádání tradiční
Sportovní zábavy v sále školy –
pokud to okolnosti dovolí. Ve své
řeči také poděkovala sboru za dosavadní podporu cvičenek.
V závěru schůze byly diskutovány také některé obecní plány v Hůrce.
Po oficiální části následovala volná zábava s pohoštěním – výbornou
domácí klobáskou, točeným pivem, alko i nealko nápoji. Před druhou
hodinou ranní jsme se nakonec rozpustili.

Jiří Segeťa, www.sdhhurka.cz
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POZVÁNKA DO HŮRKY
Táborák s pálením čarodějnic
Hasiči a Osadní výbor Hůrka pořádá v areálu bývalé školy v Hůrce „Táborák s pálením
čarodějnic“. Akce se uskuteční v sobotu 30. dubna od 17 hodin.
Oslava sv. Floriana
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka zve všechny 8. května na tradiční oslavu sv. Floriana
patrona hasičů v kostele sv. Václava na Starém Jičíně. Po slavnostní mši za doprovodu
starojické dechovky se průvod hasičů s prapory vydá na pochod přes městečko k hasičárně ve Vlčnově.
O putovní pohár starosty SDH
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v neděli 15. května od 13.00 hodin hasičskou
soutěž žáků v požárním útoku a v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami.
Darování krve s dobrovolnými hasiči
SDH Hůrka zve nejen členy sboru, ale i širokou veřejnost na tradiční akci organizovanou OSH Nový Jičín „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“. Akce se uskuteční v měsíci
Květnu na transfuzním oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně.

POLOUVSÍ
Dětský maškarní ples
Osadní výbor Polouvsí pořádal 26. února 2022 maškarní ples pro děti. Na
ples dorazilo mnoho krásných masek, které doprovázely maminky, tatínkové, babičky i dědečkové. Bohatý program pro děti si připravila Monika
Byčková. Děti si zasoutěžily a byly odměněné sladkostmi.
Všechny masky byly nádherné, a tak dostaly malý dárek.
Nakonec byla připravena dětská diskotéka, děti si rozebraly nafukovací balónky a spokojeně se vracely domů.
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POZVÁNKA DO POLOUVSÍ
Jarní brigáda
Stavění máje, Pálení čarodějnic
Kácení máje, Dětský den
Den obce Polouvsí

16. 4. 2022
30. 4. 2022
28. 5. 2022
06. 8. 2022

34

POZVÁNKA DO BLAHUTOVIC
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SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Nová sezóna se nám pomalu rozbíhá a proběhlo již několik turnajů (k datu 6. 3. 2022). My jsme stihli zatím v lednu jeden turnaj
juniorský a pak březnový regionál.
Juniorský turnaj probíhal v lednu ve Vrchlabí. Naštěstí se hrálo
v kryté herně, která nám poskytla i noční útočiště. Za okny byly zasněžené Krkonoše, ale my se neoddávali zimním radovánkám, ale kouleli. Deset juniorských
dvojic zápolilo po celý den o vítěznou trofej „Koule pána z hor“. Měli jsme dvě
želízka v ohni. Hugo se svou spoluhráčkou moc nezazářil (ale to nevadí – příště
bude lépe). Naopak Sára ani v zimě nezklamala a přivezla krásné druhé místo.
V únoru jsme se pověnovali jiným aktivitám, ale hned zkraje března jsme vyrazili
kousek za Prahu do Ořecha. Přivítala nás zasněžená hřiště, takže o jarní pohodě
nemohla být řeč. Každopádně jsme se v konkurenci šestapadesáti týmů neztratili. Ač to byl turnaj kategorie regionál, sešla se zde nejen česká špička, také
několik zahraničních týmů (Slovensko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Filipíny).
Vzhledem k tomu, že do KO postupovalo pouze osm týmů, bylo potřeba v první
části nezaváhat. To se podařilo týmu Sáry – bez jediné prohry. Vlastí fatální
chybou se bohužel o postup připravili Radim s Láďou. Dvě výhry nestačily ani
našemu třetímu zástupci Hugovi. Sára nakonec brala velice výtečné šesté místo
a je skvělý počinek do nové sezóny.
KOULE PÁNA Z HOR – junior (10 týmů):
2. Sára Valošková, Dan Geisler (PEK Stolín)
9. Hugo Valošek, Karolina Zdobinská (PC Sokol Lipník)
SVĚTOVÝ DEN KOULÍ (56 týmů):
6. Sára Valošková, Jakub Lukeš (1.KPK Vrchlabí)
19. Radim Valošek, Vladimír Vašíček
38. Hugo Valošek, Jiří Ulmann (TOP Orlová)
Postavení našich hráčů v Českém žebříčku naleznete v samostatné tabulce. Za
zmínku stojí posílení pozic našich juniorů, kde Sára se vyšplhala mezi juniory na
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celkové třetí místo, Lukin se usadil na sedmé příčce. Následuje Rozi na místě
dvanáctém a Hugo, který se drží hned v těsném závěsu.
Abychom přes zimu nezakrněli, tak jsme trénovali podle situace občas venku.
Pravidelně pak ve čtvrtek probíhal veřejný indoor pétanque v sále KD. No a úterky byly zase vyhrazeny veřejnému ping-pongu. Obě aktivity s námi často sdíleli
kromě sportuchtivé veřejnosti také kolegové pétankisté z Valšovic a Orlové.
Uplynulou sezonu jsme vyhodnotili na lednové Členské schůzi. Provedli jsme
nutné (nudné) oficiality, zvolili staronový Výbor klubu a přivítali nové členy. Oficiální řady juniorů na pět tak rozšířila Kačenka Rusková, která se nám tedy již
začne také objevovat ve statistikách. Dále své neoficiální působení v Klubu potvrdila řádným členstvím i Helena Korčáková. Dokonce k nám přestoupil z litovelského klubu zkušený matador Zbyněk Grepl. Později ještě dorazila jedna
žádost o přijetí a tak naši členskou základnu posílila i Jana Ondryhalová, které se
tak stala jedenadvacátou členkou. Všem přejeme mnoho úspěchů nejen ve hře.
Také jsme shrnuli výsledky našich borců v rámci klubu. Protože soutěžení a recese není nikdy dost, tak jsme se rozhodli podpořit i „hecování“ uvnitř klubu. Udělili
jsme čtyři putovní tituly, podle kritérií vycházejících z Českého žebříčku. Tituly
jsou přiděleny jeden rok a prvními hrdými nositeli jsou pro rok 2021:
SKOKAN ROKU 2021: Lukáš Ondryhal (poskočení o 93 míst ) Skokanem roku
se stává hráč, který meziročně poskočí v ČŽ o nejvíce míst.
KRTEK ROKU 2021: Vladimír Vašíček (propad o 141 míst ) Krtkem roku se stává hráč, který se meziročně propadne v ČŽ o nejvíce míst.
SILÁK ROKU 2021: Sára Valošková (síla 36,625) Silákem roku se stává hráč,
který má na konci roku nejvyšší sílu v ČŽ.
ŠPLHOUN ROKU 2021: Sára Valošková (71. místo) Šplhounem roku se stává
hráč, který je na konci roku nejvýše v ČŽ.
Ocenění obdrželi i úžasné stylové putovní trofeje, které zhotovila a darovala presidentova žena Darina Rusková Neuwirthová, za což moc děkujeme.
To je pro tentokrát asi vše. Asi jste si všimli, že Zpravodaj bude nyní vycházet
v delších intervalech, tak pokud máte zájem, můžete aktuální dění v našem klubu
sledovat na našem FB profilu „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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ROZPIS KOPANÉ – JARO 2022
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo

den

dat.

čas

soupeř

pozn.

15.

NE

27.03.

15:00

Jeseník n.O – Tichá

16.

SO

02.04.

15:30

Ostravice – Jeseník n.O

17.

NE

10.04.

15:30

Jeseník n.O – Fryčovice

18.

NE

17.04.

16:00

Spálov – Jeseník n.O

odjezd autobusu v 14.30

19.

SO

23.04.

16:00

Lískovec – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 14.15

20.

NE

01.05.

16:30

Jeseník n.O. – Skotnice

21.

NE

08.05.

15:30

Tísek – Jeseník n.O.

22.

NE

15.05.

16:30

Jeseník n.O. – Vlčovice

23.

SO

21.05.

16:30

Veřovice – Jeseník n.O.

24.

NE

29.05.

17.00

Jeseník n.O. – Mořkov

25.

NE

05.06.

17:00

Kozlovice – Jeseník n.O

26.

NE

12.06.

17:00

Jeseník n.O. – Starý Jičín

14.

SO

18.06.

17:00

Kopřivnice – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 13.30

odjezd autobusu v 14.00
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 15.15
odjezd autobusu v 15.30

Okresní přebor – dorost
kolo

den

dat.

čas

soupeř

pozn.

14.

SO

16.04.

13:30

Kunín – Jeseník n.O

odjezd v 12.30 h.

15.

SO

23.04.

13:30

Odry – Jeseník n.O

odjezd v 12.30 h.

16.

SO

30.04.

10:00

Jeseník n.O – Pustějov

17.

NE

08.05.

13:30

Veřovice – Jeseník n.O

18.

SO

14.05.

10:00

Jeseník n.O – Mořkov

13.

SO

21.05.

10:00

Jeseník n.O. – Petřvald

12.

SO

28.05.

14:30

Suchdol n.O. – Jeseník n.O.

11.

SO

04.06.

10:00

Jeseník n.O. – Spálov

10.

NE

12.06.

14:15

Fulnek – Jeseník n.O.

odjezd v 12.00 h.
.
odjezd v 13.30 h.h.
odjezd v 13.15 h.
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Okresní soutěž sk. „B“ – mladší žáci
kolo

den

dat

čas

soupeř

pozn.

01.

NE

03.04.

10:00

Jeseník n.O. – Kunín

04.

PA

08.04.

16:00

Vražné – Jeseník n.O.

odjezd v 15.00 h.

14.

NE

17.04.

13:00

Spálov – Jeseník n.O.

odjezd v 12.00 h.

15.

ST

20.04.

16:30

Bernartice – Jeseník n.O.

odjezd v 15.30 h.

16.

ČT

28.04.

17:00

Jeseník n.O. – Bartošovice

17.

PÁ

06.05.

17:00

Kujavy – Jeseník n.O.

18.

ČT

12.05

17:00

Jeseník n.O. – Hladké Životice

13.

ČT

19.05.

17:00

Jeseník n.O. – Vražné

12.

SO

28.05.

15:00

Velké Albrechtice – Jeseník n.O

11.

ČT

02.06.

17:00

Jeseník n.O – Odry

10.

ST

08.06.

17:00

Kunín – Jeseník n.O

odjezd v 16.00 h.

odjezd v 14.00 h.
odjezd v 16.00 h.

Okresní soutěž sk. „zlatá“ – mladší přípravka
kolo

den

dat

čas

soupeř

01.

ST

06.04.

16:30

Jeseník n.O. – Straník

02.

ST

13.04.

16:30

Jeseník n.O – Kateřinice

03.

ČT

21.04.

16:30

Lubina – Jeseník n.O.

odjezd v 15.30.h.

04.

ST

27.04.

17:00

Jeseník n.O. – Libhošť

.

05.

PA

06.05.

17:00

Veřovice – Jeseník n.O.

odjezd v 16.00.h.

06.

NE

15.05.

14:45

Straník – Jeseník n.O.

odjezd v 13.45.h.

07.

ČT

19.05

17:00

Kateřinice – Jeseník n.O.

odjezd v 16.00.h.

08.

ST

25.05.

17:00

Jeseník n.O. – Lubina

09.

NE

05.06.

13:00

Libhošť – Jeseník n.O.

10.

ST

08.06.

17:00

Jeseník n.O. – Veřovice

Změny, rozpisy, tabulky najdete na
www.fotbal.cz

pozn.

odjezd v 12.00.h.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dáša Boková
Dne 10. 3. 2022 oslavila své krásné kulaté narozeniny naše kamarádka a vrchní cvičitelka
z Hůrky paní Dáša Boková.
Tímto Dáše nejen za nás za všechny Cvičenky, ale i za obyvatele Hůrky, přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. A zároveň děkujeme za vzorné vedení veškeré kulturní oblasti v naší obci.
A do dalších let přejeme Dáši stále stejnou dávku té super životní energie, kterou nám
všem rozdává a moc jí děkujeme za bezvadné cvičební úterky, díky kterým jsou „horecké“
ženy v celém kraji krásné, nejkrásnější .
Vše nej přejí její Cvičenky:
Pavla Bartoňová, Dana Peterová, Terka Kachlová, Dana Zemanová, Broňa
Glogarová, Liduška Dýčková, Evženka
Adamcová, Jarka Naswettrová, Věrka
Čelechovská, Maruška Segeťová, Liduška Dorazilová, Verunka Dorazilová,
Liduška Glogarová, Drahuška Janovská,
Iva Bělůnková, Mirka Zajícová, Marika
Vajglová
Za Cvičenky Terka Kachlová
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RŮZNÉ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 JESENÍKU NAD ODROU –
PODĚKOVÁNÍ A BILANCE
Přes počáteční úvahy o tom, zda letošní tradiční přání Štěstí, zdraví dlouhá léta popřát lidem osobně nebo jen dodáním tištěného přání do domovních schránek, jsme se nakonec
díky iniciativě jesenických a horeckých skautů a mnoha dalších ochotných lidí, přiklonili
k variantě přání osobního. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, jak nás o tom přesvědčilo vaše přijetí – v mnoha případech s velkou radostí a dokonce i s neskrývaným dojetím.
Obracím se tedy s velkým poděkováním na téměř padesát koledníků, na více než dvacet
dospělých ochotných lidí, kteří nelitovali námahy, aby doprovodili koledníky k našim domovům. Další, kteří pro promrzlé koledníky připravili ve skautské klubovně malé občerstvení a v neposlední řadě i zaměstnancům obecního úřadu.
Poděkování patří samozřejmě i vám rodičům, kteří jste svým dětem koledování umožnili.
a úplně nakonec chci poděkovat vám všem, kteří jste koledníkům otevřeli svá obydlí, podělili je mnoha dobrotami a s velkou štědrostí jste mysleli na lidi potřebné.
A jaká je finanční bilance letošní sbírky?
V Jeseníku nad Odrou bylo celkem v osmi pokladničkách

33 699 Kč

v Hůrce byly tři skupinky, ve třech pokladničkách bylo celkem

16 902 Kč

v Polouvsí jedna skupinka koledníků, v pokladničce

5 949 Kč

v Blahutovicích také jedna skupinka

5 919 Kč

a v Hraběticích také jedna skupinka koledníku vybrala

2 671 Kč

CELKEM jste tedy darovali

65 140 Kč
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Závěrem za všechny potřebné, jímž váš dar alespoň trochu pomůže v obtížné životní situaci, srdečně děkuji, a ať se vám přání koledníků i v letošním roce u vás naplní.
Ing. Karel Glogar, koordinátor tříkrálové sbírky
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MIKROREGION ODERSKO
Mikroregion Odersko je důležitým pomocníkem
a pojítkem mezi sousedními obcemi
Mikroregion Odersko v minulém roce přivedl do území svých členských obcí dotace převyšující 19 mil. Kč.
Díky vzájemné spolupráci jde spousta věcí snáze. Všechny členské obce se v rámci svých možností a potřeb snaží rozvíjet a zvelebovat veřejný prostor a Mikroregion Odersko je jim velkým pomocníkem.

Kancelář Mikroregionu Odersko, zleva: Mgr. Lenka Daňová a Mgr. Elena Vahalíková

Díky úspěšně podaným a schváleným žádostem o dotace do různých programů krajských, národních a evropských fondů, pomohl Mikroregion Odersko v roce 2021 svým
členským obcím získat dotace ve výši téměř 20 mil. Kč.
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Přehled zrealizovaných projektů za rok 2021:
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Mikroregion Odersko v loňském roce také pro obce podal další žádosti o dotace ve výši
převyšující 17 mil. Kč, na jejichž vyhodnocení netrpělivě čekáme.

A kde tato práce pro rozvoj veřejného prostoru probíhá? Kde připravujeme projektové
záměry a administrujeme schválené projekty? Kancelář Mikroregionu Odersko sídlí v budově Městského úřadu Odry, na Masarykově nám. č. 25, s vchodem zezadu budovy (od
pošty).
Jsme rádi, že můžeme přispívat k rozvoji celého regionu.
Kompletní informace o Mikroregionu Odersko i dalších aktivitách tohoto dobrovolného
svazku obcí naleznete na stránkách www.odersko.cz nebo Facebooku Mikroregionu
Odersko.

Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko

TURISTICKÁ OBLAST POODŘÍ
Povznášející baroko chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Barokní perla regionu a jediný barokní chrám s dochovanou gotickou křížovou chodbou
v Moravskoslezském kraji, to je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, dominanta města
i celého Poodří.
Kostel z poloviny 18. století je barokním uměleckým dílem s celistvou barokní výzdobou mimořádné umělecké úrovně, tedy místem, kde snoubení gotiky s barokem vytváří
neopakovatelný genius loci, kde je gotický ambit propojen s barokním chrámem, takže
návštěvník prochází uměleckými slohy a epochami z gotiky do baroka a zpět.
Čerstvě a velice zdařile zrekonstruovaná sakrální stavba je opravdu úchvatná a rozhodně
stojí za navštívení. Ostatně komentované prohlídky se zde zdarma konají celoročně, vždy
od pátku do neděle v čase od 10 do 15 hodin v rámci projektu Otevřené chrámy, které
finančně podpořil Moravskoslezský kraj.
Další tipy na výlet: www.poodri.com FB Poodří – Moravské Kravařsko
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ BĚHEM CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
Sobota 11. 6. 2022 – Český pohár mládeže a žen – Trofej Bikemania shopu
Trasa Starý Jičín – Starojická Lhota – Polouvsí – Jeseník nad Odrou – Hůrka – Starý Jičín
Pro tento závod bude trasa ve směru okruhu pro veřejnou dopravu jednosměrně uzavřena, v době cca od 9 do 17 h.
Neděle 12.6.2022 – Slezský pohár – Grand Prix Forman
Trasa Starý Jičín – Starojická Lhota – Polouvsí – Jeseník nad Odrou – Hůrka – Starý Jičín
Pro tento závod bude okruh otevřen v obou směrech se zvýšenou opatrností, provoz
bude regulován pořadatelskou službou na křižovatkách.

Ing. Ondřej Bezunk,
sportovní manažer Team Forman Cinelli
www.forman-cycling.cz

INZERCE

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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