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Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Starosta obce:

Mgr. Tomáš Machýček
558 846 934
starosta@jeseniknadodrou.cz		

Místostarosta obce:

Libor Macháč
558 846 935
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz

Vedoucí kanceláře starosty:

Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz

558 846 931

Sekretariát, Ekonomický úsek:

Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz

558 846 933

Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz

558 846 932

Jana Maňasová
sekretariát@jeseniknadodrou.cz

558 846 937
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zavorkova@jeseniknadodrou.cz

558 846 938
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Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz

558 846 936

Matrika, Pokladna:

Ilona Sládečková

732 848 621

Vodovod a kanalizace:

Karel Sládeček

731 467 651

Technické služby:

Karel Staněk

603 583 024

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)

603 583 024

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách Obecní knihovny:
Jeseník nad Odrou: Po, St
Blahutovice:
Úterý

13:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

Jesenický

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Vážení spoluobčané,
naše obec se letos zúčastnila soutěže „VESNICE ROKU 2013“.
Tuto soutěž pořádá Ministerstvo pro
místní rozvoj, Spolek pro obnovu
venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňovaní programů
obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Letos
se přihlásilo 273 obcí ze třinácti krajů
České republiky. Všechny přihlášené
obce byly v měsíci květnu a červnu hodnoceny v krajských kolech. Do celostátního kola postoupila za každý kraj vždy jedna obec, které bude udělena Zlatá stuha. Vítěze celostátního
kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne
14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu
„Písní a tancem“.
Naše obec v celkovém hodnocení krajského kola velice dobře obstála a s radostí si Vám
dovoluji oznámit, že jsme získali titul Vesnice roku Moravskoslezského kraje
2013. Chtěl bych poděkovat Vám všem, občanům obce, zástupcům spolků a občanských
sdružení, podnikatelům, osadním výborům, zastupitelům a zaměstnancům obce, škole, školce, neformálním sdružením, kteří jste se aktivně zapojili nejen do příprav, ale i do prezentace
svých rozmanitých činností a úspěchů. I když nám v daný den počasí opět, stejně jako v loňském roce, nepřálo, zanechali jsme na komisi ohromující dojem. Členové komise jednomyslně
ocenili náš společný zájem a přístup o dění v obci. Věřím, že společně představíme celostátní
komisi v prvním zářiovém týdnu naši obec a aktivní společenský život v ní.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků Vesnice roku Moravskoslezského kraje
2013, které se uskuteční dne 16. srpna 2013 od 15.00 hod. v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou. O této akci budete ještě podrobněji informování po zpracování podrobného
programu.
Závěrem bych Vám všem chtěl ještě jednou poděkovat za Váš aktivní přístup nejen při
prezentaci ale také za každodenní přínos pro rozvoj naší obce.
S úctou

Mgr. Tomáš Machýček
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
každý z Vás zaznamenal zprávy o právě probíhající povodni na téměř celém území Čech naší
republiky. Jsme si vědomi toho, že při pohledu na reportáže zveřejněné v médiích si každý
z Vás vzpomene, čím vším jsme si museli projít při povodni, která postihla naši obec v roce
2009. Obec Jeseník nad Odrou poskytla finanční dar ve výši 20 tis. Kč obci Rudník, okres
Trutnov.
Rádi bychom Vás informovali o možnosti sledování průtoku Odry a Luhy a také vývoje
počasí a zveřejňování výstrah Českého hydrometeorologického ústavu na níže uvedených
internetových odkazech na webové stránky:
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm
http://pr-asv.chmi.cz/aladin/index.php?run=latest&all=on
http://vvv.chmi.cz/index-sorry.html
V areálu společnosti AGRO JESENICKO a.s. máme k dispozici dostatečně velké zásoby pytlů s pískem. V naší obci byla na střeše kulturního domu nainstalována siréna, u níž lze pouštět
jak klasické varovné signály (požární poplach, všeobecná výstraha a další), tak předem naprogramované hlasové zprávy v souvislosti s aktuální mimořádnou událostí. Zařízení lze ovládat
z krajského operačního střediska hasičů (je součástí Integrovaného bezpečnostního centra
Moravskoslezského kraje v centru Ostravy), u sirény pomocí tlačítka, nebo ovládáním na terminálu. Velkým usnadněním je ovládání pomocí obyčejného mobilního telefonu pověřených
zástupců obce i mimo objekt, kde jsou siréna a její komponenty instalovány.

USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 2. 5. 2013 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. 3191 s firmou Krotil s.r.o., Dostála Bystřiny 2118/3,
741 01 Nový Jičín
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby IP-12-8014053 na zřízení přípojky NN s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0042/2010 ARPEX MORAVA, s.r.o., Teslova 973/2, 702 00 Ostrava – Přívoz
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu s PEMAT TRAIDING s.r.o.,
742 33 Jeseník nad Odrou 298 na výstavbu výrobní haly v Jeseníku nad Odrou 298
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Výrobní hala v Jeseníku nad Odrou s PEMAT
TRAIDING s.r.o., 742 33 Jeseník nad Odrou 298
• ukládá starostovi jednat v souvislosti s možnou výstavbou v intravilánu obce, rekonstrukcí stávajících objektů apod., o upřesnění bezpečnostního pásma nového VTL plynovodu
a realizaci staveb v něm s firmou Dopravoprojekt a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno na

Jesenický zpravodaj 3 / 2013

3

základě žádosti o stanovisko k územnímu řízení 6114 – Moravia – VTL Plynovod, úsek TU
175 Hynčice – RU 013 Libhošť
• schvaluje Licenční smlouvu č. 13143 s GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00
Brno
• na oprávnění využití ortofotomap správního území Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo s DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedliště na provádění
pravidelných revizí dětských hřišť
• schvaluje Zprostředkovatelskou smlouvu s Claris realitní kancelář s.r.o., K Nemocnici
166/14, 741 01 Nový Jičín na prodej pozemků p. č. 989/136, 989/141, 989/142 a 989/143
v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr směny části pozemku parcela č. 5 a 215/3 za část pozemku parcela č. 10
v k. ú. Blahutovice a záměr prodeje části pozemku parcela č. 5 v k. ú. Blahutovice
• Schvaluje záměr směny části pozemku parcela č. 215/3 v k. ú. Blahutovice za část pozemku parcela č. 8 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje záměr prodeje části pozemků parcela číslo 174 a 180/1 v k. ú. Polouvsí
• bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
• schvaluje finanční dar ve výši 3806,-- Kč Společnosti přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory na vydávání časopisu POODŘÍ
• neschvaluje žádost o finanční příspěvek na 5. Setkání opuštěných a handicapovaných dětí
• a mládeže z Moravskoslezského kraje Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov
• neschvaluje žádost o finanční příspěvek SONS ČR, Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
• bere na vědomí Zápis z jednání Českou poštou, s. p., Region Severní Morava, Poštovní
1368/20, 728 60 Ostrava o úpravě provozní doby od 1. 6. 2013
• ukládá starostovi jednat s projektanty o dopracování opatření na potoku Rybník v k. ú.
Polouvsí
• a k. ú. Hůrka v rámci závěrečného vyhodnocení Studie proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření v Regionu Poodří – západ
• ukládá starostovi prověřit nabídku fa DIGIS s.r.o., Ostrava na nový GIS obce GIS obce
Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi zkonzultovat předložený manipulační řád Mlýnského náhonu v Jeseníku
nad Odrou s autorizovaným vodohospodářem
• ukládá starostovi oslovit tyto firmy: 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,
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742 42 Šenov u Nového Jičína, Ján Majcher, stavební práce, Polouvsí 100, 741 01 Nový
Jičín, k předložení nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci:
„Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník nad Odrou“
• ukládá starostovi oslovit tyto firmy: REALIZACE GROUP s.r.o., U Rybníka 392, 741 01 Nový
Jičín, Luboš Hodura, 742 13 Bartošovice - Hukovice 17, Pavel Hatlapatka, 742 31 Starý
Jičín – Vlčnov 126, JIPEX ALARM s.r.o., Sokolská třída 3228/87e, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava,
• k předložení cenových nabídek k akci: „Oprava elektroinstalace v kuchyni MŠ v Jeseníku
nad Odrou“
• ukládá starostovi oslovit tyto firmy: Leoš Zalotěnko, 742 65 Rybí 361, Jiří Kašpárek, 742
75 Lichnov 156, Roman Přadka, Císařská 68, 741 01 Nový Jičín – Loučka, Alois Pešák, 741
01 Jeseník nad Odrou – Polouvsí 1, Tomáš Pustějovský, 742 75 Lichnov 4, k předložení
nabídek v rámci výběrového řízení na „Rekonstrukci kotelny MŠ Jeseník nad Odrou“

USNESENÍ
z 40. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 13. 5. 2013 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. TNJ-VN-71/2013, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2

USNESENÍ
z 41. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 4. 6. 2013 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
•

schvaluje Smlouvu o výpůjčce ev. č. 30/0639 s EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140
21 Praha 4 na bezplatné využívání sběrných nádob na tříděný odpad

• schvaluje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1137/3 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 3/6 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 25/3 v k. ú. Blahutovice
• ukládá starostovi prošetřit žádost ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Blahutovice 34, 741 01
Nový Jičín
• o pronájem manipulační plochy na pozemku parc. č. 30/2 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje Smlouvu o dílo s Dagmar Štěrbovou, U Byniny 39, 757 01 Valašské Meziříčí na
zajištění ozvučení akce „Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
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• schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Mňága a Žďorp s Zuzana
Fialová – ŽELVA music agency, Bořkova 1045, 756 54 Zubří akce „Slavnosti obce Jeseník
nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu o vystoupení s Brouci – The Beatles revival, zastoupena agenturou Michaela Kupská, Dlouhá 1857, 666 01 Tišnov na akci „Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu o vystoupení s Moravskou Veselkou zastoupenou agenturou Michaela
Kupská, Dlouhá 1857, 666 01 Tišnov na akci „Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu o uměleckém výkonu skupiny Traktor s agenturou zastoupenou Karlem
Ferdou – Kfcmp, Rezkova 1668, 753 01 Hranice na akci „Slavnosti obce Jeseník nad Odrou“
• bere na vědomí zápisy z jednání Osadního výboru Polouvsí ze dne 9. 5. 2013 a 21. 5. 2013
• bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• schvaluje zpracování PD Veřejné osvětlení Mateřské školy Jeseník nad Odrou firmou MISA,
Miroslav Sopuch, Trlicova 1386/19, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje Dodatek č. 15 Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
• doporučuje ZO schválit Jednací řád Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
• doporučuje ZO schválit Rozpočtové opatření č. 3/2013
• schvaluje finanční dar 1500,- Kč Sdružení rybářů Blahutovice o.s., Blahutovice 44 na pořádání dětských a ženských rybářských závodů
• bere na vědomí hlášení o uzavření MŠ Jeseník nad Odrou v době letních prázdnin od 1.
7. 2013
• do 31. 8. 2013 a odloučeného pracoviště Polouvsí od 1. 7. 2013 do 18. 8. 2013
• bere na vědomí informace obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou pro obce
a města
• neschvaluje vydání kladného stanoviska k Územnímu řízení 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 175 Hynčice – RU 013 Libhošť
• schvaluje darovací smlouvu na likvidaci následků povodně s Obcí Rudník, okres Trutnov,
ve výši 20.000 Kč

USNESENÍ
z 14. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 12. 6. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ v Jeseníku nad Odrou
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
• schvaluje program jednání 14. schůze zastupitelstva obce

6

Jesenický zpravodaj 3/ 2013

• určuje ověřovatele zápisu 14. schůze zastupitelstva obce Ing. Adama Románka
• určuje ověřovatele zápisu 14. schůze zastupitelstva obce Karla Sládečka
• schvaluje zápis z 13. schůze ZO
• bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 37, 38, 39, 40 a 41).
• souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012, a to bez výhrad – příloha č. 1
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013
• bere na vědomí zprávu o průběžném hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 31. 5. 2013
• schvaluje prodej pozemků parc. č. 174/1 a 180/6 v k. ú. Polouvsí
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 180/4 v k. ú. Polouvsí
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 180/1 v k. ú. Polouvsí
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Polouvsí
• schvaluje směnu pozemků parc. č. 8/2 za 215/6 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje směnu pozemků parc. č. 5/2 za 10/2 v k. ú. Blahutovice a zřízení věcného břemene ve prospěch Obce Jeseník nad Odrou na pozemcích parc. č. 5/2 a 18/1 v k. ú.
Blahutovice
• schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 11 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
• volí předsedu Osadního výboru Blahutovice p. Milana Jílka
• bere na vědomí Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 11.12.2012
• ukládá starostovi jednat se SSMSK o rekonstrukci mostů v Jeseníku nad Odrou

Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci březnu a dubnu oslavili své významné jubileum tito naši spoluobčané:
Kadula Milan
Jeseník nad Odrou
Klvaňa Bohumil
Jeseník nad Odrou
Románek Oldřich
Jeseník nad Odrou
Kopečková Zdeňka
Jeseník nad Odrou
Šlosarová Věra
Jeseník nad Odrou
Kubját Jan
Jeseník nad Odrou
Kovářová Marie
Jeseník nad Odrou
Dorazilová Hanni
Hůrka
Zajícová Miroslava, MVDr. Hůrka
Žažová Marie
Polouvsí
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Změna provozní doby v obecní knihovně
Jeseník nad Odrou
Oznamujeme rozšíření provozní doby v knihovně Jeseník nad Odrou:
Po, Stř 13.00 – 17.00 hod.

Uzavření obecní knihovny a poboček
v Hůrce, Blahutovicích a Polouvsí
v období letních prázdnin
Obecní knihovna Jeseník nad Odrou
a její pobočky budou v období letních prázdnin uzavřeny.

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně
přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 47 televizí, 115 monitorů a 665 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově
také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila
dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly
prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např.
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy,
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na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 47 televizí, 115 monitorů a 665 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 40,68 MWh elektřiny, 1 621,6 litrů ropy, 188,48 m3 vody a 1,91 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,54 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 36,80 tun“,
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to pěkná čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Libor Macháč, místostarosta

ZŠ
Den Země 2013
Dne 22. dubna byl den Země. Ale ve škole jsme se zapojili až o den později. Posbírali jsme
všechny odpadky ze školního hřiště a z dopravního hřiště a připravili jsme záhony. Kouzelná zahrada se samozřejmě po zimě začala uklízet. První květiny už tam začínají kvést.
Ti, co šli sbírat odpadky, našli něco nechutného. Na dopravním hřišti, ale také na školním
hřišti se nacházely výkaly od psů. A tak prosíme majitele psů, aby výkaly po svém domácím
miláčkovi uklízeli. Chodíme si tam hrát nejen my, ale i děti z MŠ. Na hřiště chodíme sportovat
nejen v hodinách TV, ale i odpoledne ve volném čase. Děkujeme, že myslíte na naše zdraví.
Den Země jsme si užili a máme radost ze své dobře vykonané práce a z hezkého okolí.
Žáci z 5. třídy

Velikonoční dílny 2013
Ve středu ráno k nám přišli dva pánové z Příbora. Měli pro nás přichystaný hodinový program
s velikonočním příběhem a velikonočními zvyky. Potom jsme měli velikonoční dílny. V dílnách
jsme byli rozděleni do tří skupin, ve kterých jsme se střídali, tak, aby si každý odnesl výrobky
ze všech skupin. S paní učitelkou Mickovou jsme dělali hnízdečka nebo věnečky z proutí.
S paní učitelkou Fuskovou jsme dělali velikonoční přáníčka. A s paní učitelkou Maxnerovou
polystyrenová vajíčka. Výrobky jsme si mohli odnést domů. Hodně nás to bavilo.
Radek Machů a Matěj Maňák

NÁVŠTĚVA BESKYDSKÉHO DIVADLA
Dne 12. března jsme jeli se školou do Beskydského divadla na muzikál ,,Obušku z pytle ven!“.
Hrála v něm i známá herečka Julie Jurištová. Pohádka byla o chudém šveci, který neměl co
do žaludku a měl uživit svoje děti a manželku. Štěstí mu nejprve nadělilo kouzelný ubrousek,
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který uměl věci. Šel se s ním pochlubit do hospody hospodskému a hospodský mu nalil víno.
Švec usnul a hospodský mu ten ubrousek ukradl. Potom dostal kouzelného beránka, kterého
mu hospodský taky ukradl. A do třetice všeho dobrého dostal Matěj obušek, aby mu hospodský s hospodskou všechno vrátili. Nakonec všechno dobře dopadlo. Divadlo se mi líbilo.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Dne 3. května se v Odrách konala dopravní soutěž mladých cyklistů. A jako minulý rok jsme
se zúčastnili. Na soutěž jeli Jana Duchoňová, Matěj Maňák, Radek Machů a Barbora Fusková.
Soutěžili jsme v testech, jízdě zručnosti, jízdě městem a ve zdravovědě. Konkurence byla
velká. Velké školy z Oder si z minulého roku dali ponaučení, že musí tvrdě cvičit, aby je neporazila taková malá škola, jako je ta naše. Soutěž byla místo vyučování. Jako doprovod jsme
měli paní ředitelku. Nakonec jsme se umístili na 3. místě.

Turnaj ve florbalu
Dne 21. března jsme jeli do Bernartic nad Odrou na florbalové utkání. Bylo tam šest družstev
po čtyřech, z toho byla dvě naše. Trénovala nás paní učitelka Micková. V jednom družstvu
hráli Jana Duchoňová, Martin Rovenský, Timon Pudík a Lucie Kadlčíková. V tom druhém hráli
Pavlína Pomklová, Mirek Jurčák, Martin Pivoňka a Barbora Fusková. Výsledky byly překvapující, vyhrálo naše druhé družstvo. Odměnou pro nás byl diplom a krásný volejbalový míč.
Z vítězství jsme měli všichni velkou radost.
Bára a spol.

Návštěva zubní lékařky v ZŠ
V e středu 10. 4. 2013 nás navštívila dentální hygienistka z Nového Jičína. Beseda byla velice
zajímavá a naučná. Hodně jsme se dověděli, např. co je nejlepší na pití a k jídlu. Pak nám
nabarvila s paní Langerovou zuby na modro, a když jsme si je vyčistili, uviděli jsme, kde máme
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bakterie. To jsme zjistili tak, že to místo zůstalo modré. Ukázala nám to na počítači. Bylo to
legrační. Nejlepší na pití je voda, čaj a mléko. To pijeme každý den. Nejhorší jsou sodovky,
džusy a také CocaCola. A k jídlu je nejhorší sladké, to má rád každý. Bylo to moc hezké
a poučné.

KULTURA (Proběhlé akce)
STAVĚNÍ MÁJE S PÁLENÍM ČARODĚJNIC A DISKOTÉKOU
V úterý 30. dubna 2013 se konalo již tradičně jako každý rok o tomto čase stavění máje
spojené s pálením čarodějnic. Rej čarodějnic a čarodějů začal již v dopoledních hodinách kdy
si polétávali skrz centrum obce a neopomněli navštívit ani obecní úřad . Za odměnu, že na
nás nezapomněli všichni dostali sladkou odměnu.
Stavění máje bylo zahájeno přibližně v půl šesté. Čarodějničkám a čarodějům se odpoledne ze svých doupat asi moc nechtělo, tak jsme si museli se zdobením májky pomoci sami za
účasti jednoho čaroděje a dvou otrlých čarodějnic a ostatních přítomných dětí a dospěláků.
Doufáme, že příští rok se čarodějů a čarodějnic sejde více a v hojnějším počtu a budou se
moci zůčastnit soutěže o nejkrásnější či nejkrásnějšího z čarodějnic a čarodějů. Vše nakonec
ale dopadlo na výbornou a nic nebránilo v postavení májky.
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V areálu TJ Slavoj pak pokračovala zábava v podobě opékání párků a slavnostního zapálení ohně. Skvělou hudbou nás doprovázel DJ MACHY a všichni přítomní se bavili až do
pozdních večerních hodin.
Věříme, že všem zúčastněným se tato akce líbila a uvidíme se v příštím roce v ještě větším
počtu.
Bc. Zuzana Závorková
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DEN MATEK
Jako každý rok se již tradičně konala v neděli 12. května 2013 v 16. 00 hodin v sále KD v Jeseníku nad Odrou kulturní akce s názvem „Den matek“. I letos se zde sešlo mnoho maminek,
babiček a tetiček, které přišly prožít spolu se svými ratolestmi hezké odpoledne.
Celou akcí nás provázel po celé odpoledne v roli moderátora Ing. Adam Románek a zahájil
ji přípitkem v podobě vína se všemi přítomnými maminkami. Velice hezký program si pro
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všechny zúčastněné připravily děti ze základní a mateřské školy v Jeseníku nad Odrou. Myslím,
že nejedné mamince či babičce ukápla slzička dojetím, jak šikovné děti jsou.
Nezapomněli jsme ani na chuťové buňky dětí a dospěláků. V baru bylo připraveno bohaté
občerstvení. Od zákusků přes limonádu až po brambůrky.
Věřím, že všem se odpoledne s dětmi líbilo a na přesrok si jej ve stejném či ještě větším
počtu zopakujeme.
Bc. Zuzana ZávorkováZbývá poděkovat. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu a obětovali
nejen svůj čas přípravě koncertu, děkuji všem, kteří pomáhali v jeho průběhu, děkuji obecnímu úřadu za podporu a pochopení a děkuji také všem, kteří se na koncert přišli pobavit. Víme
dobře, že bez nadšených posluchačů by to nebylo ono.
Za celý skvělý tým děkuje a na další společné setkání
se těší Marie Heraltová
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Výsledky pooderské koštování
Jako každý rok i letos jsme uspořádali v rámci společenské akce POCHOVÁVÁNÍ BASY „Soutěž
o nejlepší pálenku“, která se konala 9. února 2013 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou.
Ti z vás, kteří ochutnali ví, že vzorky byly lahodné. Rozhodli jsme se vás tedy přihlásit také do soutěže v pooderském koštování, které proběhlo‚ 18. května 2013 v Bartošovicích. Účast byla veliká
jako každý rok. A to, jak dopadli někteří z našich zúčastněných občanů můžete vidět níže.
Region Poodří – SLIVOVICE – Bartošovice, 18. května 2013
Celkové umístění

Čísla

10
11
3
2
9
4
5
1
12
8
6
7

9
8
3
1
10
4
2
6
12
5
7
11

Obec

Zástupce vzorku, jméno

Albrechtičky, čp. 73
Bartošovice, čp. 317
Bernartice n / O, čp. 109
Bílov, čp. 34
Hladké Životice
Jeseník n.O.,čp. 241
Kateřinice, čp.
Kunín, čp. 344
Mošnov
Petřvaldík, čp. 13
Pustějov, čp.128
Suchdol n.O., čp. 268

Zdeněk Šajtar
Jaromír Losík
Roman Merta
Zdeněk Fusík
Vladimír Žitník
Libor Macháč
Radek Novák
Jiřina Mlčochová
Jiří Vybíral
Marcel Venclík
Ing. Oldřich Usvald
Josef Kočíb

Hodnocení (body)
69
69
42
37
58
45
47
22
81
56
49
49

Region Poodří – HRUŠKOVICE – Bartošovice, 18. května 2013
Celkové umístění

Čísla

2
1
8
5
3
10
9
11
4
7
6
7

6
2
7
3
1
5
8
11
4
9
10
11

Obec

Zástupce vzorku, jméno

Albrechtičky, čp. 110
Bartošovice, čp. 130
Bernartice n.O., čp. 223
Bílov, čp. 34
Hladké Životice
Jeseník n.O., čp. 103
Kunín, čp. 7
Mošnov
Petřvaldík, čp. 52
Pustějov, čp. 128
Suchdol n. O., čp. 498
Suchdol n.O., čp. 268

Arnošt Šajtar
Vojtěch Klečka
Tomáš Horut
Zdeněk Fusík
Jaromír Ondruch
Karel Sládeček
Jan Konvička
Antonín Semerád
Libor Janošek
Ing. Oldřich Usvald
Pavel Šíma
Josef Kočíb

Hodnocení (body)
29
19
39
35
32
48
40
52
34
36
35
49

Region Poodří – JABKOVICE – Bartošovice, 18. května 2013
Celkové umístění

Čísla

7
3
10
4
6
8
1
5
2
12
11
9

3
4
6
7
9
2
5
8
11
1
12
10

Obec

Zástupce vzorku, jméno

Albrechtičky, čp. 173
Bartošovice, čp.
Bernartice n. O., čp. 122
Hladké Životice
Jeseník n. O., čp. 335
Kateřinice, čp.
Kunín, čp. 344
Mošnov
Petřvaldík čp. 48
Pustějov, čp. 128
Suchdol n. O., čp. 364
Trnávka, čp. 69

Vladimír Silber
René Karlovský
Václav Papák
Pavel Pocedič
Tomáš Sládeček
Vladimír Londin
Jiřina Mlčochová
Jaromír Kolek
Radek Sýkora
Ing. Oldřich Usvald
Pavel Šrom
Dalibor Šimečka

Hodnocení (body)
45
37
54
39
48
46
35
42
37
63
57
48
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Hry bez venkovských hranic
Druhou červnovou sobotu se konaly již
tradičně „Hry bez venkovských hranic“
tentokrát pořádané obcí Mošnov. Soutěžilo se v duchu obecních tradic, jako např.
pohánění kruhu, házení míčků do otvoru,
jízda na šlapadlech a rozhodující měření
délky všech členů družstva v leže. Celkem
bylo sedm disciplín.
Počasí se nám nakonec umoudřilo
a družstvu Jeseníku nad Odrou se podařilo obsadit krásné 8. místo z celkového
počtu 17 zúčastněných obcí.
Poděkování patří těmto
soutěžícím:
Jana Macháčová, Klára Šrubařová, Iveta Bartoňová, Markéta Pivoňková, Radek Tomčák, Jiří
Hopják, Vlastimil Dimidenko, Lukáš Bartoň		

OSADNÍ VÝBORY
Z POLOUVSÍ
Tak máme za sebou v Polouvsí zase několik akcí. Poslední dubnovou sobotu
prolétly Polouvsím čarodějnice, které se zastavily až u místní restaurace. Tam
už byla připravena májka, kterou jsme ráno dovezli z lesa během dopoledne.
Čarodějnice májku nazdobily a tak bylo možno májku slavnostně vztyčit.
Poté byl zapálen oheň a po upálení čarodějnic se mohly opékat špekáčky. No a pak už se
všichni bavili při hudbě a tanci.
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Druhou květnovou neděli slavily svátek všechny maminky. Ke „Dni matek“ si připravily
paní učitelky s dětmi z naší školky pěkný program, který předvedly v sále KD nejen maminkám, ale i babičkám či tetičkám. Všechny také dostaly i malou kytičku. Po vystoupení dětí
ještě všichni rádi poseděli a popovídali si.
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V sobotu prvního června odpoledne měly svátek pro změnu zase děti. I přes poněkud
podezřelé počasí bylo pro ně připraveno zábavné odpoledne. Plnily různé úkoly, vyzkoušeli
si střelbu ze vzduchovky, projely se na „lanovce“ v horolezecké výstroji, svezly se na koni.

V průběhu odpoledne také přijeli hasiči s velkým hasičským autem, které si všichni samozřejmě podrobně prozkoumali. A aby toho nebylo málo, byl po celou dobu k dispozici i skákací
hrad. Pro děti i rodiče bylo zajištěno občerstvení pod stanem a celou akci ukončil táborák
a opékání špekáčků.
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V následujícím týdnu od pondělí do pátku probíhal pro změnu týden „Pohádek pod dubem“. Počasí sice letos moc nepřálo, ale přesto se celý týden pohádky nejen četly, ale také
občas dorazili i (loutkoví) pejsek s kočičkou. Ve středu pak přišel Mistr pohádkový pan Hošťálek, který zahrál hru velmi poučnou „Co dělá táta, vždycky je správně“ na motivy pohádky

„Jak stařeček měnil, až vyměnil“. Bylo to vskutku velmi netradiční zpracování, do děje byli
zapojeni i diváci a to i jako herci. Všichni se opravdu dobře bavili a někteří i smíchy padali
z lavice. Pohádkový týden zakončili v pátek pejsek s kočičkou, kteří pekli dort. Večer všichni
ještě poseděli u malého táboráku. Tak zase za rok …
No, a protože se blíží léto, dovolujeme si vás pozvat 10. srpna na letní „Polouveský den“,
kde vás čeká fotbalový turnaj, turnaj v pétanque, pro děti skákací hrad a možná i něco víc.
Večer pak zahraje kapela Apači a v přestávce proběhne fakírské vystoupení. Pro případ, že by
snad došlo k nějaké nesrovnalosti s počasím, bude postaven velkokapacitní stan.
Pozvánku najdete ve zpravodaji, na obvyklých místech a našem facebooku.
(facebook: Sousedé Polouvsí)
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HŮRKA
Druhé čtvrtletí roku je naše obec Hůrka napěchována nejrůznějšími kulturními i společenskými akcemi, které málokoho nechají chladnými doma. Více můžete, shlédnou na našich
aktuálních webových stránkách www.sdhhurka.cz
Osadní výbor v Hůrce zorganizoval brigádu občanů, hasičů a myslivců na úklid po zimě
v areálu bývalé školy a areálu koupaliště. Bylo třeba vyhrabat staré listí, posekat trávu, zamést
chodníky a připravit prostory na novou sezónu.

V sobotu 27. 4. pořádal Osadní výbor a SDH Hůrka Stavění májky a pálení čarodějnic. Dopoledne se připravil táborák. Děti s maminkami vyrobily čarodějnici a „svobodní“
mládenci připravili májku. Odpoledne vše začalo zapálením ohně. Každý měl připraven špekáček na opečení a děti citronovou limonádu zadarmo.
11. května proběhlo v sále bývalé školy v Hůrce setkání maminek, babiček, prababiček
a tetiček z Hůrky při příležitosti Svátku matek. Přítomné potěšily svým vystoupením horec-
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ké děti, které si připravily krátký program s básničkami, písničkami a tancem. S přednáškou
na sociální téma vystoupil Mgr. Antonín Urban, vedoucí sociálního odboru MěÚ Nový Jičín.
Na závěr akce dostala každá z maminek kytičku.
V neděli 19. 5. 2013 od 10. hodin, pořádal Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Okrskovou soutěž v požárním sportu mužů a žen na hřišti TJ Slavoj Jeseník
nad Odrou. Soutěžilo se v běhu na 100 metrů s překážkami jednotlivců a v požárním útoku. Zúčastnilo se 15 družstev mužů a žen. K uhašení žízně bylo
připraveno vychlazené pivo a k snědku grilovaná kýta a hasičský guláš. Počasí

bylo slunečné a nálada výborná. Bohužel se nám v hodnocení podařilo umístit až na sedmém
místě. Rád bych tímto za hasiče poděkoval panu Liboru Macháčovi a oddílu TJ Slavoj za poskytnutí areálu a panu Ladislavu Segeťovi za uvaření výtečného guláše.
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V sobotu 25. 5. 2013 proběhlo v areálu bývalé školy Kácení májky. Počasí nám v tento
den vůbec nepřálo. Byla zima a pršelo skoro celý den. V rámci akce proběhly v sále soutěže
pro děti, které připravili jejich rodiče. Děti sbíraly razítka a nálepky do kartiček za provedení
úkolu. Všechny děti je splnily a čekala je sladká odměna. Před samotným skácením jsme dali
na hřiště papírky se jmény, tipy kde přistane špička máje. Nejblíže byl, a celou soutěž bez
hlavní ceny vyhrál, zkušený lesník, dřevorubec a drvoštěp v jednom Láďa Segeťa starší. Májku

jsme nařezali a zapálili táborák. Návštěvníci si mohli opéct zakoupený buřt, zapít ho točeným
Kozlem, točenou citrónovou limonádou nebo něčím silnějším.
V neděli 26. 5. 2013 se v areálu koupaliště soutěžilo v požárním sportu o Pohár starosty
SDH Hůrka. Soutěžilo se v požárním útoku podle pravidel hry Plamen s elektronickou časo-
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mírou. Také se běželo 60 m překážek jednotlivců, které byly vyhodnoceny zvlášť. K podání
nejlepšího výsledku, bylo připraveno 18 družstev mladších a starších žáků.

POZVÁNKA DO HŮRKY:
Hasičská soutěž – muži, ženy
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, pořádá v neděli 21. 7. 2013 od 13. 00 hodin v areálu
koupaliště v Hůrce soutěž mužů a žen v netradičním požárním útoku. Srdečně zvou hasiči.
Hůrka, areál koupaliště
O putovní pohár MS Hůrka
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 3. srpna 2013 na střelnici za kopcem, tradiční
brokové střelby. Přijďte se podívat a podpořit střelce. Srdečně zvou myslivci.
Hůrka, střelnice za kopcem

RŮZNÉ – PŘÍSPĚVKY Z OKOLÍ, HZS,PČR
A nastává čas prázdnin …
Prázdniny… a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný
čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez
přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
• oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního
sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů
apod.),
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• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech
může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž
před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do
vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům!
Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat
všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená
okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek
volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud
se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je
před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje

Komplexní pozemkové úpravy
Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně
se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Celé tvorbě nové digitální mapy předchází polohopisné zaměření skutečného stavu krajiny
tak, aby se parcely tvořily na skutečných porostech. Stává se, že za roky les prorůstá do polí,
vodní toky mění své řečiště, tvoří se neplodné půdy a podobně. Takže v letošním roce budou
probíhat v k.ú. Jeseník nad Odrou geodetické práce, týkající se zaměření skutečného stavu.
Měří se vše, vyježděné polní cesty, remízky, meze, louky, sady, kraje polí, různé malé a velké
vodní toky, rybníky, ploty na hranicích intravilánu (zastavěná část obce) a extravilánu (nezastavěná část obce), pole, louky apod. Další geodetickou prací je vytyčení vlastnických hranic,
které tvoří tzv. obvody pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav vymezuje část řešeného území pozemkovými úpravami a odděluje ho od území neřešeného, tedy intravilánu.
K vytyčení vlastnických hranic budou pozváni vlastníci, aby se mohli k vytyčení vyjádřit, popř.
s nimi budou projednány případné změny. Ke konzultacím budou obesíláni zvacími dopisy
z pozemkového úřadu v Novém Jičíně.
Pozemkový úřad v Novém Jičíně
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