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Váno ní koncert Ondrášku 21. 12. 2018

Obecní ples v Jeseníku n.O. 12. 1. 2019

Kluzišt v Jeseníku nad Odrou, leden 2019

Maškarní ples pro d ti v Jeseníku n.O. 9. 2. 2019

OBECNÍ Ú AD 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: Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Ilona Sládečková
Vodovod a kanalizace:
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Technické služby:
Karel Staněk
Separační dvůr:
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)
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: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 4. 2019
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODA ENÍ OBCE JESENÍK NAD ODROU ZA ROK 2018
V roce 2018 skočilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 7 702 tis. Kč. Obec obdržela 8 551 tis. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se
zvýšila oproti r. 2017 o 6,75 %, tj. o 1 816 tis. Kč a činí na 1 obyvatele 14,2 tis. Kč.
Z investičních akcí bylo dokončeny Energetické úspory objektu tělocvičny v Jeseníku n.O.
(5 808 tis. Kč), Rozšíření vodovodu v Jeseníku n. O. (344 tis. Kč), Komunikace u technických
služeb v Jeseníku n.O. (1 113 tis. Kč), Víceúčelové hřiště Jeseník n.O. (3 525 tis. Kč), Rozšíření veřejného osvětlení v Jeseníku n.O. (855 tis. Kč), Rozšíření veřejného osvětlení v Hůrce (54 tis. Kč),
Místní komunikace u víceúčelového hřiště v Jeseníku n.O. (53 tis. Kč), Rekonstrukce malé požární nádrže v Hůrce (58 tis. Kč), Terasa u MŠ Jeseník n.O. (126 tis. Kč), Rekonstrukce pomníku
v Polouvsí (309 tis. Kč), Chodník k WC na hřišti v Polouvsí (44 tis. Kč) a pozemky (356 tis. Kč).
Z rozpracovaných akcí zbývá realizovat a dokončit Cyklostezku Jeseník nad Odrou, Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou, Lávku u Machulů, Rozhlednu v Blahutovicích, Most přes Luhu
u Hasalů, Přestavbu sklepních prostor v MŠ Jeseník, Protipovodňová opatření – Poldr Jeseník nad
Odrou, Stav. úpravy zázemí tenisového hřiště, Novostavbu srubu v Hraběticích, Stavební úpravy
střechy kult. domu v Jeseníku, Vodní trkač v Hraběticích, Rozšíření vodovodního řadu v Jeseníku
nad Odrou, Nové rozvody elektřiny na hřišti v Polouvsí, Rozšíření komunikace a parkoviště u bytovek v Jeseníku nad Odrou, Rekonstrukce kulturního domu a restaurace v Jeseníku nad Odrou.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2018:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČET
28,755.420,00 Kč
4,931.400,00 Kč
146.000,00 Kč
8,550.680,00 Kč
42,383.500,00 Kč

SKUTEČNOST
28,721.613,19 Kč
4,840.543,71 Kč
132.950,00 Kč
8,550.680,18 Kč
42,245.787,08 Kč

PLNĚNÍ V %
99,88 %
98,16 %
91,06 %
100,00 %
99,68 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

23,820.524,00 Kč
16,809.671,00 Kč
40,630.195,00 Kč

20,214.912,33 Kč
14,328.425,14 Kč
34,543.337,47 Kč

84,86 %
85,24 %
85,02 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech
Splátky úvěru na kanalizaci
Přenesená daň. povin. DPH
FINANCOVÁNÍ

10.000,00 Kč
-1,763.305,00 Kč

-6,731.912,64 Kč
-1,763.304,21 Kč
792.767,24 Kč
-7,702.449,61 Kč

-1,753.305,00 Kč

100,00 %

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

12,532.600,63 Kč
158.177,26 Kč
34.067,00 Kč
12,724.844,89 Kč

Nesplacený úvěr na kanalizaci

11,439.410,83 Kč (splatný v r. 2024)
Mgr. René Štec
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USNESENÍ Z 2. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 27. 12. 2018 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje Program 2. schůze rady obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2020 – 2021
schvaluje Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace na rok 2019
schvaluje záměr směny pozemků p.č. 718/3, 742/2, 743 a 1186 za část pozemku p.č.
718/1 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
nesouhlasí se spolufinancováním Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji v rámci
připravované výzvy
stanovuje Ing. Adama Románka jako osobu oprávněnou k přijetí prohlášení o uzavření manželství a užívání závěsného odznaku v matričním obvodě Jeseník nad Odrou
pro volební období 2018-2022
schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášené výzvy Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 na akci
„Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita Bytovky Jeseník nad Odrou“
schvaluje finanční dar 5 000,– Kč na pořádání Obecního plesu a 1 000,– Kč na pořádání ostatních plesů v Jeseníku nad Odrou
neschvaluje finanční dar Charitě Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
schvaluje finanční dar 2 000,– Kč ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, 742 54 Bartošovice 146
schvaluje pronájem pozemku p.č. 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – Rozšíření
vodovodu a kanalizace v Jeseníku nad Odrou
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ŠÍP STAVING s.r.o., Kpt. Vajdy3047/20, Ostrava –
Zábřeh, IČ: 28385755 na částku 520 034,55 Kč bez DPH

USNESENÍ Z 3. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 29. 1. 2019 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje Program 3. schůze RO
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019
neschvaluje žádost o vydání kladného stanoviska ke stavebnímu řízení „Výstavba čtyř rodinných domů v Jeseníku nad Odrou na parcelách č. 933/1, 932/1, 925/2, 906/1 katastrální území Jeseník nad Odrou“
schvaluje záměr směny pozemku p.č. 21/1 za část pozemků p.č. 17/1, 18/1 a 21/2 vše
v k.ú. Jeseník nad Odrou
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ukládá starostovi jednat se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem o dopracování předložené dohody
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování vodního díla č. 68/SOP/NJ/2018/D3
se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00
Ostrava, Mariánské Hory
bere na vědomí informaci starosty o neuplatnění žaloby v rámci Komplexní pozemkové
úpravy Jeseník nad Odrou
bere na vědomí informaci starosty o Souhlasu MMR ČR se zkrácením vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s pomocí dotace u akce evid. č. 1175160002
(Domy velké vody)
schvaluje Smlouvu o zajištění odběratele upravených kalů z ČOV Jeseník nad Odrou číslo
2019 se společností TRADE-WASTE s.r.o., Pod Vodárnou 3838, 580 01 Havlíčkův Brod
schvaluje Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava na tvorbu GIS obce Jeseník nad Odrou
doporučuje zastupitelstvu obce schválit koupi pozemků p. č. 368/1, 369, 380/3 v k. ú.
Polouvsí a p. č. 338/5, 338/6 v k. ú. Blahutovice
ukládá starostovi svolat zastupitelstvo obce v termínu 11.2.2019 v 16.00 h.
ukládá místostarostovi informovat o možnosti podání individuálních žádostí o poskytnutí
dotací z rozpočtu obce na rok 2019
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IP-12-8023645 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
na vybudování přípojky NN na pozemcích p.č. 808/3 a 806 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Příkazní smlouvu s J2V services s.r.o., K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice na
administraci zadávacího řízení akce „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci připravované
stavby „Uložení optického vedení -Valašské Meziříčí – Nový Jičín, Jeseník nad Odrou (napojení na páteřní trasu)“ na pozemcích p.č. 434/1, 436, 418/21, 413, 412 a 417/1 v k.ú.
Hůrka. Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2/2
schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu se Společností ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína 194
schvaluje Servisní smlouvu č. 490190363 programového vybavení – SMLOUVY se společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2018 činí 200,– Kč. Je splatný do 1. 4. 2019.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet
č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2018 a 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.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 12. 12. 2018 OZV č. 1/2018 o místních
poplatcích. V roce 2018 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
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dění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,– Kč na osobu. Poplatek je splatný
do 1. 4. 2019.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet
č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2018 a 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.
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).

INFORMACE – ODPADY
V případě poškození čárového kódu na nádobě (popelnici), je nutné jej vyměnit. Svozová irma nádobu s nečitelným kódem nevyveze. V případě poškození se obraťte na obecní úřad,
tel. č. 606 635 654, 558 846 937.

INFORMACE – SEPARA NÍ DV R
Provozní doba:
STŘEDA 14.00 – 17.00 (letní období)
14.00 – 16.00 (zimní období)
SOBOTA 08.00 – 10.00 (letní období)
Po dohodě na tel. číslech (min. 1 den předem): 603 583 024, 606 635 654
Ceník uložení odpadu na skládku:
Stavební suť*
1t
300,– Kč
Stavební suť – vozík velký
182,– Kč
Stavební suť – vozík malý
121,– Kč
* suť musí být „čistá“ bez příměsi dřeva a jiných odpadů
Zdarma můžou občané obce Jeseníku nad Odrou a místních částí uložit na separační dvůr:
Velkoobjemový odpad – pouze v demontovaném stavu. Tzn. sedačky a nábytek rozebrané –
zvlášť dřevo, látky a ostatní materiál.
Pneumatiky – pouze z osobních automobilů a motocyklů
Ledničky – pouze kompletní, s kompresorem
Od letošního roku již nebude probíhat sběr nebezpečného odpadu. Občané mají
možnost tento odpad uložit zdarma na separačním dvoře během provozní doby a ve
výjimečných případech po domluvě na výše uvedených telefonních číslech.

INFORMACE – PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU V JESENÍKU N.O.
PRO USPO ÁDÁNÍ POH EBNÍ HOSTINY
Z důvodu vytíženosti Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou žádáme občany, kteří si chtějí kulturní dům pronajmout pro uspořádání pohřební hostiny, aby se před vyřízením pohřbu nejdříve
informovali na obecním úřadě o volných termínech.
Další prostor vhodný pro uspořádání pohřební hostiny v Jeseníku nad Odrou je klubovna TJ Slavoj.
Ta je však také velmi vytížená, a tak může dojít k situaci, že oba tyto objekty budou obsazeny.
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
Víte co je to „Besídka naruby“? Rodiče
a děti v naší školce už to vědí. V předvánočním čase jsme si takovou besídku
vyzkoušeli. S písničkou, básničkou, nebo
tanečkem vystoupili rodiče i prarodiče se
svými dětmi. Za odvahu a úžasné výkony
byli odměněni náležitým potleskem. Při
čaji, cukroví a povídání jsme pak strávili
příjemné odpoledne.
V lednu jsme si užívali zimu a sníh. Stavěli
jsme sněhuláky, vozili se na bobech, sypali do krmítka, pozorovali vločky a stopy. Naučili jsme se spoustu zimních pís-
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niček. Povídali jsme si o zimních sportech, zvířatech a ptáčcích v zimě. Nezapomněli
jsme ani na pohádky. Společně jsme si školku vyzdobili jako Ledové království a přečetli
spoustu příběhů o královně Else a princezně Anně. Další zimní pohádkou bylo Dvanáct
měsíčků. Děti si procvičily roční období, měsíce a co je charakterizuje. Pohádku jsme si
přečetli, shlédli jako televizní pohádku a také zdramatizovali.
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ZŠ
V PROSINCI TO VE ŠKOLE ŽILO
Celý prosinec byl v naší organizaci protkán vánočními přípravami a akcemi spojenými s těmito
nejkrásnějšími svátky v roce.
Hned 2. prosince si žáci základní i mateřské školy
spolu s učitelkami zazpívali několik vánočních písní při rozsvícení obecního vánočního stromku.
5. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Ten se ale nestačil divit. V 1. třídě právě
probíhalo čertovské vyučování a místo žáků objevil čertíky a andílky. Nejsnaživější žáčky odměnil
a hříšníci se museli vykoupit pěknou písničkou
nebo básničkou.
7. prosince jeli všichni školáci do muzea v Nové
Jičíně, kde si vyrobili několik vánočních dekorací.
15. prosince proběhlo Adventní odpoledne v MŠ Jeseník nad Odrou. Rodiče s dětmi si
mohli vyrobit dekorace ke zkrášlení svého domova. Příjemnou vánoční atmosféru dotvářely
nejen koledy, ale také vůně perníčků, které děti právě samy vykrajovaly a pekly. Při tvoření
bylo možno ochutnat cukroví, které přinesly maminky i výborný punč z naší školní kuchyně.
A komu se tvořit nechtělo, mohl si jen tak při kávě posedět a hotovou dekoraci si zakoupit.
21. prosince proběhly třídní vánoční besídky a hned po nich šli všichni školáci do nedalekého lesa přilepšit zvířátkům něčím na zub.

MINIHÁZENÁ NA ŠKOLE
V letošním školním roce se naši žáci přihlásili do turnaje v miniházené. Podzimní kolo v prvním
turnaji zahájili absolutním vítězstvím. Nejlepším hráčem a střelcem je Jakub Horák a musíme
pochválit Lukáše Chudého, který chytal v bráně na jedničku. Ale také ostatní hráči odvedli
kus práce, zvláště malí třeťáci. Ve druhém turnaji se již moc nedařilo, získali jsme 3. místo.
V jarním kole však musíme přidat, abychom se mohli zúčastnit velkého inále.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
XXV. OBECNÍ PLES
V sobotu 12. ledna 2019 byla v Jeseníku nad Odrou zahájena plesová sezóna. V sále kulturního
domu se konal dvacátý pátý Obecní ples.
Stejně jako loni zahrála vynikající plesová kapela Rivieras show band, která předvedla, stejně jako
loni, skvělou celovečerní show.
Bohužel v loňském roce zastínila i výbornou cimbálovou muziku Jánoš, a tak v letošním roce poprvé od r. 2007 na obecním plese nezahrála.
Dalším z bodů programu bylo vystoupení skupiny tanečnic Shaharazad pod vedením Kamily
Koběrské – v prvním vstupu s Brazil show a ve druhém vstupu s lechtivým Kankánem. Tento smyslný, živelný tanec, pocházející z Paříže devatenáctého století byl vynikajícím zpestřením obecního
plesu. Při pohledu na okouzlující tanečnice zvedající sukni i nožky hodně vysoko pookřálo a ožilo
celé publikum !
V hlavním baru bylo připraveno alko i nealko občerstvení a vynikající víno z vinného sklípku z Velkých Bílovic manželů Osičkových.
Jídelna byla přesunuta do klubovny, kde hrávala cimbálová muzika, a k jídlu byl připraven výborný
hovězí guláš, který opět uvařil pan místostarosta se svojí manželkou , vepřové a kuřecí řízky, které
připravily paní kuchařky ze školní jídelny a minichlebíčky z jídelny paní Kocourkové.
Jako každý rok byla připravena bohatá tombola. Hlavní výhrou byl opět POUKAZ na pobyt v Luhačovicích, který věnovala irma Aden LP s.r.o. a tímto jí srdečně děkujeme.
Počet návštěvníků byl podobný jako v loňském roce a hosté plesu se bavili až do brzkých ranních
hodin.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným, kteří podpořili tuto akci. Poděkování patří i těm,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci plesu.
Martina Šlosarová, KD Jeseník nad Odrou

SPONZOŘI XXV. OBECNÍHO PLESU 12. 1. 2019
ADEN LP s.r.o.
PRODOL PLUS s.r.o.
PROJEKT STUDIO EUCZ s.r.o.
OBEC JESENÍK NAD ODROU
AGRO JESENICKO a.s.
SWIETELSKY
MANŽELÉ MACHÝČKOVI
ING. CORPORATION s.r.o.
MARTIN PAVEL
MANŽELÉ BLAŽKOVI
DRAHOMÍRA ŠPAČKOVÁ
MANŽELÉ MÍČKOVI

ING. JIŘINA SEGEŤOVÁ
MANŽELÉ MACHÁČOVI
LIBOR PALIČKA
LUKÁŠ ZUZAŇÁK
MANŽELÉ PETERKOVI
JIŘÍ KACHEL
ROMAN PROKL
PEŠÁK – JANČÍK
RELCOM s.r.o.
PETR OČENÁŠEK
JOSEF A JAROSLAVA PETEROVI
LUKÁŠ CHUDÝ
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MARTIN ČERVENÝ
HASIČI HŮRKA
ING. JIŘÍ KLEČKA
MIROSLAV KŘENOVSKÝ
LENKA DRDOVÁ
TJ SLAVOJ
TENIS CLUB
ARNOŠT POKORNÝ
JOSEF PAVLÍK
MS BLAHUTOVICE
MANŽELÉ PANTŮČKOVI
CUKRÁRNA SAURO
KYSELKA JESENÍK NAD ODROU s.r.o.
MACHOVSKÝ s.r.o.
JANKOSTAV s.r.o.
MGR. BARBORA KOPŘIVOVÁ
REMI BIKE CENTRUM
AVE CZ
TRIDAS s.r.o.
MANŽELÉ ŠUFFNEROVI
UNIMA-KA s.r.o.
MS HŮRKA
MANŽELÉ GLOGAROVI

ALLIUM AGRO s.r.o.
MANŽELÉ VRBOVI
UAX
JIPEX ALARM s.r.o.
RUSKOVI.CZ
JAROSLAV LANGER
ROMAN ŠKUCA
MUDr. SILVIE SVRČINOVÁ
Bc. JIŘÍ MAXNER
ZUZANA BÝČKOVÁ – VOJVODÍKOVÁ
VERONIKA TVARŮŽKOVÁ
MUDr. RADOVAN MAREK
Ing. LADISLAV SEGEŤA
IMF SOFT s.r.o.
PEMAT TRADING s.r.o.
HAKA – METAL s.r.o.
GET-UP SERVICE s.r.o.
GePra Nový Jičín s.r.o.
BESKYDGROUP s.r.o.
RYBÁŘI BLAHUTOVICE
MS HUBERT
LADISLAV KRÁL

IX. SPORTOVNÍ PLES TJ SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou pořádala v pátek 25. ledna 2019 „IX. Sportovní ples“. Ples
nezačal jen samotným začátkem, ale začal hned po novém roku získáváním inančních prostředků, na skvělou tombolu a celkový program plesu. Příjemnou atmosféru nám zpříjemnila
kapela B-Band se zpěvačkou Danuší Starečkovou, kterou známe z moderování domácích
utkání mužů. V malém sále nám hrál místní DJ MACHY a brankář mužů. Letos nám i vyšel
doprovodný program tanečního vystoupení páru z Tanečního klubu v Novém Jičíně.
Půlnočním vyvrcholením bylo losování o top ceny tomboly. A jak to v životě bývá, byli někteří
šťastní, někteří nešťastní, ale také nejšťastnější, když měli to velké štěstí a vyhráli třeba dvě
nebo tři top ceny.
Celkově byla tombola nabitá, takže, kdo nevyhrál v top cenách, tak si určitě odnesl „menší“
výhry a kdo náhodou nic nevyhrál, tak má určitě štěstí v něčem důležitějším.
Poděkování patří samotným účastníkům za zaplnění sálu do posledního místečka, pořadatelům a hlavně sponzorům za skvělou tombolu a celkový program, výhercům blahopřejeme.
Ještě jednou velké díky všem a za rok se na Vás na „10 Sportovní plese“ moc těšíme .
Za TJ Slavoj, Libor Macháč, předseda.
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H RKA
ŠTĚPÁNSKÝ HON S POSLEDNÍ LEČÍ
Ve středu 26. prosince se uskutečnil hon na drobnou zvěř v Hůrce. Hon byl
zahájen v 9 hodin na hřišti u bývalé školy. Po projití honitby a slavnostním
ukončení honu se všichni odebrali do sálu kulturního domu na tradiční poslední leč. Podával se výborný kančí guláš. Od 18 hodin začal hrát k poslechu i tanci Milan
Býček s Leonou Kičinkovou. Vrcholem večera bylo losování bohaté tomboly se srnčím kusem
v hlavní ceně. Velký dík patří všem sponzorům za ceny a hostům za výbornou atmosféru.
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VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 19. ledna od 9. hodin začal prodej vepřových specialit, kterým byla
završena dvoudenní usilovná příprava. Narůstající fronta mlsných zákazníků
narostla už v půl deváté. Po dvou hodinách bylo opět prodáno. I přes navýšený počet výrobků se na všechny nedostalo. Horečtí myslivci děkují za chválu
a pozitivní reakce.

O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU
V sobotu 19. ledna proběhl v sále kulturního domu
v Hůrce již sedmý ročník
soutěže O Nejlepší horeckou pálenku. Soutěž
začala po čtvrté hodině
příchodem
hodnotících
porotců. Každý vzorek se hodnotil body
od 1 do 10, kdy 10 bodů bylo nejvíce.
Každý příchozí dostal hodnoticí list porotce, ve kterém bodově zapisoval vůni, chuť
a celkový dojem přihlášeného vzorku pálenky. Před devátou hodinou se spočítaly
výsledné body a stanovilo se celkové pořadí. V letošním roce vyhrála švestka Václava
Čelechovského s 295 body. Na druhém
místě se umístil se švestkou Jaroslav Hasal s 279 body a na třetím Lukáš Hanzelka
s 275 body. Soutěž byla vyrovnaná a kvalita vzorků byla výtečná. Do letošní soutěže
se přihlásilo 18 soutěžních vzorků. Po vyhodnocení následovala degustace. Velký
dík patří Obci Jeseník nad Odrou za poskytnutí věcných darů a všem přítomným za kulturní večer.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH JESENÍK N. O. – HŮRKA ZA ROK 2018
Jednotka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jeseník nad Odrou – Hůrka má 19 členů. Skládá
se z velitele jednotky, 3 velitelů družstva, 5 strojníků a 11 hasičů.
Zásahy
V roce 2018 měla jednotka 9 zásahů evidovaných operačním střediskem HZSČR.
Předchozí roky
Rok 2017 – 14 zásahů, rok 2016 – 7 zásahů, rok 2015 – 18 zásahů, rok 2014 – 23 zásahů.
17.3.2018 (20:34) – zásah do Jeseníku n. O. k požáru komínového tělesa bytového domu
č.p. 244, jednotka ve spolupráci s HZS NJ provedla uhašení komína práškovým hasicím přístrojem a následně jsme provedli vymetení a vybrání sazí z komína.
6.6.2018 (16:40) – technická pomoc, tři spadlé telefonní sloupy v obci Hůrka.
4.7.2018 (16:11) – technická pomoc, Hrabětice, dráty telefonního vedení přes komunikaci.
24.7.2018 (17:26) – technická pomoc, větev jabloně na komunikaci mezi Jeseníkem a Hůrkou.
13.8.2018 (18:08) – technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu v Hůrce v krovu domu
č.p. 119.
18.8.2018 – požární asistence u ohňostroje na slavnostech obce.
20.8.2018 (12:07) – požár suché trávy u železniční tratě. Požárem byl zasažen úsek železniční
tratě od obce Polom až po Studénku. Naše jednotka likvidovala požár v úseku Jeseník – Polouvsí.
30.10.2018 (13:29) – technická pomoc, odstranění stromu z komunikace Hůrka – Starojická
Lhota.
1.11.2018 (15:18) – technická pomoc, odstranění větve hrozící pádem na komunikaci ve
směru Jeseník – Polouvsí
Odborná příprava
V průběhu roku probíhá odborná příprava členů jednotky podle plánu, který vydává GŘ HZS
ČR. Mimo toto školení se velitelé účastní cyklické odborné přípravy velitelů JPO V. Ta probíhá
jednou ročně v délce 8 hodin pod vedením příslušníků z HZS ÚO Nový Jičín. Odborná příprava
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se uskutečnila v Sedlnicích. Ladislav Segeťa, Radek Tomčák a Radim Hasal členové jednotky se
začátkem května zúčastnili kurzu – Technik ochrany obyvatelstva, pořádaný HZS MSK v rámci
zvyšování připravenosti obyvatel a členů jednotek SDH obcí na mimořádné události.
29.4.2018 se členové jednotky zúčastnili výcviku práce na vodní hladině, tento výcvik je pro
nás povinností, protože disponujeme prostředky pro práci na vodě. Místo výcviku bylo již
tradičně na jezu v Bernarticích a členové jednotky ho absolvovali již čtvrtý rok za sebou.
Mimo výjezdy, školení a výcviky se členové jednotky účastní pořádaných akcí SDH a také
brigád v obci a v hasičárně, při kterých se udržuje výjezdová technika v akceschopném stavu.
Vozový park
Hasičský zásahový automobil každoročně jezdí na garanční prohlídku do autorizovaného
servisu MAN Mošnov a také na garanční prohlídku k výrobci nástavby vozidla do irmy KOBIT
Slatiňany. V letošním roce bude končit pětiletá záruční doba na nástavbu cisterny. Během
této záruky bylo opraveno nebo vyměněno poměrně dost součástí nástavby. Oprava navijáku
vysokotlaku, prasklá přívodní roura z nádrže k čerpadlu, výměna displeje couvací kamery, 2
x výměna manometru nízkého tlaku, předělání držáku baterií a další drobné závady. Všechny
tyto opravy nebo výměny součástek cisterny proběhly v rámci reklamace. Doufejme, že jsme
během záruční doby přišli na veškeré závady, které bychom museli v následujících letech řešit
a inancovat z rozpočtu jednotky.
Na závěr bych chtěl poděkovat členům jednotky a sboru, kteří se podílejí na pořádání akcí
a zástupcům obce za vzájemnou spolupráci.

velitel JSDH Hůrka Tomáš Sládeček

POZVÁNKA DO H RKY
MASOPUST S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Restaurace u školy s paní Jiřinou Bokovou pořádají v sobotu 2. 3. 2019 od 9.00 hodin Masopustní průvod s medvědem obcí a večerní zábavu s pochováváním basy. Můžete se těšit na
veselí, tanec a zpěv a večerní zábavu s hudbou a bohatou tombolou.
Hůrka, obec, sál KD

TÁBORÁK S PÁLENÍM ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádá v sobotu 27. 4. 2019 v areálu bývalé
školy v Hůrce Táborák s pálením čarodějnic. Slavnostním zapálení ohně, bude akce zahájena
v 17.00 hodin. Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.
Hůrka, areál školy

OSLAVA SV. FLORIANA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na slavnostní mši a průvod na oslavu sv. Floriana patrona hasičů. Akce se uskuteční v neděli 5. 5. 2019 v kostele sv. Václava na Starém
Jičíně od 7.45 hodin.
Starý Jičín – Vlčnov, kostel a hasičská zbrojnice
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POLOUVSÍ
CO NOVÉHO V POLOUVSÍ
Závěrem roku byl na zasedání zastupitelstva schválen nový osadní výbor Polouvsí, stávající ze členů: předseda OV Tomáš Závorka, Helena Hrňová, Lukáš
Karaiát, Jana Ondryhalová, Darina Rusková Neuwirthová, Jarka Sochorová,
Jana Urbanová.
Osadní výbor pilně pracuje, na své první schůzi v novém roce, dne 6. ledna 2019 naplánoval
VEŘEJNOU SCHŮZI v pondělí 11. února 2019
DĚTSKÝ MAŠKARÁK 16. února 2019 (a s ním spojenou organizaci akce)
MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ 16. března 2019
JARNÍ BRIGÁDU 13. dubna 2019
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 27. dubna 2019
Dále OV projednal zatékání do budky na hřišti, požadavek na pink-ponkový kroužek, chybějící vývěsní tabule, aj. organizační záležitosti.
DĚTSKÝ SBOR
Dětský sbor opět pilně zkouší! Po velmi vydařeném vystoupení na Sousedském jarmarku
v loňském roce se děti opět rozhodly nazkoušet nějaký hudební kus :-) Kde vystoupí zatím
ještě nevíme, ale fandíme jim moc... Jdou opět cestou bez zásahu dospěláků, a tak můžeme
jen s radostí očekávat, kdy a kde tito mladí pěvci udeří :-)
PPJS – polouveský příležitostný jednorázový sbor
Zato místnímu mužskému sboru lehce vadnou síly. Lákáme tedy všechny krásné, hudbymilovné polouveské muže, aby toto jedinečné těleso přišli ozdobit a případně i obohatit zpěvem či
jiným zvukem... Zkoušky probíhají obvykle v pátek od 20.00, poptejte se u Rusků.
Uklizené Polouvsí
V noci na 4. února napadlo tolik sněhu, že procházka Polouvsím byla nepřekonatelně krásná.
Vyhlašujeme tento den za den nejuklizenějšího Polouvsí...
VÝZVA POLOUVSANŮM
Pokud máte trochu sil a chuti, přidejte se k OV a pomozte nám s realizací akcí. Každá ruka se
počítá a jsme za ni rádi. Hlaste se u kteréhokoliv člena OV, předem děkujeme.
DESKOVÉ HRY
Letos jsme trošku ošidili hráčskou sezónu, pojďme si to vynahradit.
V neděle 10. a 24. března 2019 se v sále KD Polouvsí budou hrát deskové hry pro všechny
věkové kategorie.
Vstupné se neplatí, těšíme se na Vás od 16 do 19 hodin. Škála her je opravdu pestrá...
Od kostek až po GO.
VZKAZ DO NADCHÁZEJÍCÍCH DNÍ
Milí sousedé, usmívejte se na všechny a všichni se budou usmívat na Vás :-)

DRN
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BLAHUTOVICE
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ V BLAHUTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice pořádal 31.12.2018 před půlnocí v centru obce poprvé „SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ“.
Na akci i přes třeskutý mráz se sešli spoluobčané, s vlastními zásobami na přípitek. O půlnoci předseda osadního výboru zažehl ohňostroj, který ještě Blahutovice na silvestra nezažily.
Spoluobčané, kamarádi, sousedé si navzájem popřáli krásný Nový rok, vypili zásoby v košících
a spokojeně v domovech dooslavovali příchod Nového roku 2019! Děkujeme slečně Křelkové
za úklid od zbytků pyrotechniky a celému osadnímu výboru za skvělou akci.
Ing. Iveta Jančálková
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – JARO 2019
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo den

dat.

čas

soupeř

pozn.

15.

NE

24.03.

15:00

Jeseník n.O. – Tichá

16.

NE

31.03.

15:30

Raškovice – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 13.30

17.

SO

06.04.

15:30

Petřvald – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 14.00

18.

NE

14.04.

16:00

Jeseník n.O. – Vlčovice

19.

SO

21.04.

16:00

Fryčovice – Jeseník n.O

20.

NE

28.04.

16:30

Jeseník n.O. – Mořkov

21.

SO

04.05.

16:30

Ostravice – Jeseník n.O.

22.

NE

12.05.

16:30

Jeseník n.O. – Odry

23.

SO

18.05.

17:00

Skotnice – Jeseník n.O.

24.

NE

26.05.

17.00

Jeseník n.O. – Veřovice

25.

NE

02.06.

17:00

Starý Jičín – Jeseník n.O.

26.

NE

09.06.

17:00

Jeseník n.O. – Spálov

14.

SO

15.06.

17:00

Kopřivnice – Jeseník n.O.

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

Okresní soutěž sk. „B“ – starší žáci
kolo den

dat.

čas

soupeř

15.

NE

07.04

12:30

Jeseník n.O. – Bravantice

12.

NE

14.04

13:00

Jeseník n.O. – Kunín

13.

NE

21.04.

10:00

Studénka – Jeseník n.O.

14.

NE

28.04.

13:30

Jeseník n.O. – Děrné

16.

SO

04.05.

10:00

Suchdol n.O. – Jeseník n.O.

17.

NE

12.05.

13:30

Jeseník n.O. – Spálov

18.

NE

19.05.

14:00

Jeseník n.O. – Hladké Životice

19.

SO

25.05.

15:00

Kunín – Jesení n.O.

20.

NE

02.06.

14:00

Jeseník n.O. – Studénka

21.

NE

09.06.

10:00

Děrné – Jeseník n.O.

pozn.

odjezd v 9.00
odjezd v 9.00

odjezd v 14.00
odjezd v 9.00
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Okresní soutěž sk. „C“ – starší přípravka
kolo den

dat.

čas

soupeř

pozn.
odjezd v 9.00

13.

SO

20.04.

10:00

Žilina – Jeseník n.O.

14.

PÁ

26.04.

16:30

Jeseník n.O. – Pustějov

15.

ČT

02.05.

17:00

Mankovice – Jeseník n.O.

odjezd v 16.00

17.

PÁ

17.05.

17:00

Bludovice – Jeseník n.O.

odjezd v 16.00

18.

PÁ

24.05.

17:00

Jeseník n.O. – Žilina

12.

ST

29.05.

17:00

Jeseník n.O. – Bludovice

19.

PÁ

31.05.

17:00

Pustějov – Jeseník n.O.

20.

PÁ

07.06.

17:00

Jeseník n.O. – Mankovice

odjezd v 16.00

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

PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Konec roku je tradiční příležitost k rekapitulaci. A tak to zkusme. V uplynulém roce se hráči našeho klubu aktivně účastnili nejen přátelských turnajů, ale především začali sbírat body do Českého žebříčku na turnajích
termínové listiny Asociace. Zde jsme odehráli i prestižní turnaje a naši
hráči hráli i na několika Mistrovstvích ČR v různých kategoriích:
5 turnajů Mistrovství ČR – ČAPEK (junioři; 1x1 a střelba; 2x2 mix; 3x3; 55+)
5 turnajů PRESTIGE – ČAPEK
16 turnajů REGIONAL – ČAPEK
11 přátelských turnajů.
Celkem jsme tedy v roce 2018 odehráli 37 turnajů. Sami jsme pak stihli uspořádat tři přátelské turnaje, kdy domácí Májový turnaj v nelehké konkurenci nekompromisně vyhráli naši junioři. Do budoucna nás čeká obhájení vydobytých pozic a případné další zlepšování. K tomu
je potřeba účastnit se prestižních turnajů a hlavně prostě dobře hrát. Minimálně dva naše
juniory čeká soustředění a Mistrovství ČR. Třetí junior se rozkoukává a pro tuto sezonu již má
také licenci, takže snad začne i on sbírat první body.
Starý rok jsme pak společně zakončili setkáním na hřišti Pod Platany, kde jsme pokřtili fungl
nový gril a sehráli několik přátelských her. Do roku nového vstoupil Pétanque klub Polouvsí
v počtu 14 členů, z toho jsou tři junioři. No a co jsme letos již stihli? V zimní sezoně hrajeme
převážně soft pétanque. Kromě pravidelných tréninků jsme hned v lednu byli v Albrechticích
na turnaji dvojic, kde se sešlo šestnáct týmů včetně polských kolegů. Dva naše týmy postoupily do KO8, jeden pak dohrával druhou skupinu.
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OZVĚNY VÁNOC – 16 týmů:
5. Luboš Rusek, Radomír Vrzal
7. Sára Valošková, Magdalena Koudelková
13. Radim Valošek, Marcela Gráiková

Na Hromnice další naše dva triplety popadly tentokrát železné koule a vydaly
se utkat o „Cenu města Slatiňan a starokladrubského vraníka“. Počasí se naštěstí umoudřilo a venku bylo dokonce lépe
než pod střechou jízdárny, kde celé klání probíhalo. Na tento prestižní turnaj se
sjela nejen špička českého pétanque, ale
i několik zahraničních hráčů (Německo,
Rakousko, Španělsko, Slovensko, Polsko).
Po zahájení jsme se tedy dali do toho.
Láďa, Marcela a Magda se do toho opřeli
a podařilo se jim v pětikolovém „švýcaru“
nahrát dva body. To Radim, José a Hasan na tom byli o poznání hůř, a i když všechny
hry dohráli až do limitu, udolali pouze jediného soupeře. Dalo by se vymlouvat na silnou
konkurenci apod., ale fakt je, že naše první letošní vystoupení mohlo jistě dopadnout
lépe. Ale na druhou stranu je to rozjezd sezony a určitě se rozehrajeme a nějaký slušný
výsledek se jistě dostaví.
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O POHÁR MĚSTA SLATIŇAN A STAROKLADRUBSKÉHO VRANÍKA – 56 týmů:
31. Vladimír Vašíček, Marcela Gráiková, Magdalena Koudelková
49. Radim Valošek, Josef Ondryhal, Radomír Vrzal
V únoru a březnu nás čekají ještě další tři soft turnaje (z toho jeden domácí) a pak už hurá ven.

Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

RŮZNÉ
POD KOVÁNÍ
SBÍRKA NA LOŇSKÉM PŘEDVÁNOČNÍM BAZÁRKU
Jak nejlépe potěšit dětská srdce, víme každý z nás a maminky obzvláště.
Díky Vaší štědrosti a zájmu jsme mohli za penízky ze sbírky, která se uskutečnila na „předvánočním“ bazárku, pořídit dětem, pobývajících na dětském oddělení v nemocnici v Novém Jičíně,
spoustu krásných hraček, her i výtvarných potřeb a jistě jim tak alespoň trochu zpestřit ten
mnohdy dlouhý čas trávený na nemocničním pokoji.
Dne 17. 2. 2019 proběhla předávka těchto věcí přímo v areálu nemocnice za přítomnosti paní
primářky dětského oddělení a nesměla chybět ani paní učitelka Helena Přikrylová, která se po
většinu dne stará o vyplnění volného času malých i již školou povinných dětí a sama ví nejlépe,
jak pořízené hračky využít.
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Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen jim za záslužnou práci, ale taktéž panu Adamovi
Románkovi, který byl ochotný dětem i personálu nemocnice zahrát na kytaru a zazpívat, načež
jsme se všichni ochotně připojili a pro všechny to byl jistě příjemný zážitek.
A děkujeme především Vám maminky, babičky, slečny za korunky, které jste do kasičky vhodily
a těšíme se na Vás, na příštím bazárku, tentokrát jaro/léto, NASHLEDANOU!!

POD KOVÁNÍ ZA T ÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
S velkou radostí a vděčností se obracím na všechny, díky nimž se i letos mohlo konat tradiční koledování o svátku Tří králů v Jeseníku nad Odrou, Hůrce, Blahutovicích, Polouvsí a Hraběticích. Nejenže se
konalo, ale i letos bylo velmi požehnané a úspěšné.
V Jeseníku nad Odrou jsme se mohli díky pochopení vedení školy, ale zejména díky paní Maxnerové
a paní školnici, připravit podobně jako v dřívějších letech v jedné ze tříd zdejší školy. Po nezbytných
přípravách, malé zastávce u betléma v našem kostele a po požehnání našim panem farářem, se šest
skupinek se svými vedoucími rozešlo po obci. Po koledování – kdy nebyl snad vynechán jediný dům
v obci – se koledníci opět sešli ve škole, aby předali pokladničky, občerstvili se připraveným čajem
a aby si děti rozdělil vykoledované sladkosti. Nutno říci, že část vykoledovaných dobrot děti velkoryse
věnovaly i dalším dětem ve školní družině.
V Hůrce jako již dříve tradičně koledovaly tři skupiny, na koledování se podíleli a celou sbírku organizovali horečtí skauti. V Blahutovicích to byly dvě skupiny koledníků, v Polouvsí celkem tři skupiny
a v Hraběticích jedna. Celkem se tedy v naší obcí na této krásné tradiční akci v letošním roce podílelo
na šedesát dětí i dospělých. Díky patří nejen jim, ale i ostatním – zejména rodičům, kteří dětem koledování umožnili a popřípadě jinak se na koledování podíleli. Ostatně díky patří vám všem za váš
příspěvek na charitní dílo v naší vlasti i za hranicemi.
Všichni, kteří jsme se koledování osobně zúčastnili, jsme naopak také velmi vnímali i potěšení a radost, se kterou nás v mnoha rodinách přivítali. Kéž požehnání, které koledníci přinášeli, vás provází
celý letošní rok.
Obsah pokladniček, který byl zaslán na účet Charity,
byl následující:
V Jeseník nad Odrou se vybralo celkem 29 599 Kč,
v Hůrce 14 591 Kč, V Polouvsí 4 885 Kč, v Blahutovicích 5 259 Kč a v Hraběticích 1 958 Kč. Celkem
tedy 56 292 Kč.
V letošním roce jsme tedy byli o více než šest tisíc
korun štědřejší než v loňském roce.
Ještě jednou díky za vaši štědrost a ochotu pomáhat.
Ing. Karel Glogar, koordinátor sbírky
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POD KOVÁNÍ
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu
ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
PLAKETA DAR KRVE – DAR ŽIVOTA,
udělená dárcům krve, kteří dovršili počet 250 bezpříspěvkových odběrů
Plaketu si na slavnostním shromáždění v Praze převzal:
Rudolf Býček, st.
Jeseník nad Odrou
ZLATÝ KŘÍŽ 1. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 160 bezpříspěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Eva Kuterková
Jeseník nad Odrou
Petr Tomčák
Jeseník nad Odrou
ZLATÝ KŘÍŽ 2. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Kamil Šrubař
Jeseník nad Odrou
Ing. Iveta Jančálková
Jeseník nad Odrou, Blahutovice
ZLATÝ KŘÍŽ 3. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Petr Bőhm
Jeseník nad Odrou
Naděžda Gabrhelíková
Jeseník nad Odrou
Stanislav Vlček
Jeseník nad Odrou
NEJVYŠŠÍ ZLATÁ MEDAILE prof. MUDr. Jana Janského, udělená dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Ondřej Lušovský
Jeseník nad Odrou
Těmto našim občanům patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli
k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.

INZERCE
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