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www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Místostarosta obce:
Libor Macháč
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz
Vedoucí kanceláře starosty:
Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz
Sekretariát, Ekonomický úsek:
Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz
Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz
Matrika, Pokladna,
Jana Maňasová
Evidence obyvatel:
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura: Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz
Ilona Sládečková
Vodovod a kanalizace:
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Technické služby:
Karel Staněk
Seperační dvůr:
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)
Starosta obce:

558 846 934
724 180 667
558 846 935
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937
558 846 938
558 846 936
732 848 621
731 467 651
603 583 024
603 583 024

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:
Jeseník nad Odrou: Pondělí
Středa
Blahutovice:
Úterý

13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
15:00 – 17:00

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: zavorkova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Graﬁcké zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Bc. Zuzana Závorková. Uzávěrka příštího vydání: 5. 12. 2014
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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Sdružení nezávislých kandidátů Venkov 2014
Vážení spoluobčané, milí voliči,
jménem našeho sdružení chci poděkovat všem voličům, kteří nám dali svůj hlas a ocenili tak
naši práci a snahu dostát slibům, které jsme Vám občanům dali. Jsme si vědomi, že mandát,
který jsme získali je na jedné straně obrazem důvěry Vás občanů, na druhé straně však pro
nás velmi zavazující. Jsme připraveni naplnit náš volební program a nadále tak rozvíjet naši
obec. Věřím, že tak budeme moci činit s Vaší velkou důvěrou a také nezbytnou pomocí
a podporou.
Tomáš Machýček

SNK „JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2014“
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za sdružení „JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2014“ za mandát a důvěru,
kterou jste nám svým hlasem u voleb vyjádřili. Díky Vám jsme obhájili stejný počet mandátů,
jako v předcházejícím období. Jsme připraveni podílet se na rozvoji obcí a Vašeho života
v nich.
Ještě jednou mi dovolte Vám poděkovat za projevenou důvěru.
Libor Macháč
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Nyní běží 10-denní zákonná lhůta pro podání návrhu na jejich neplatnost, která počíná dnem
následujícím po vyhlášení výsledků voleb. Teprve poté je povinností dosavadního starosty svolat ustavující zasedání zastupitelstva obce tak, aby se konalo do 15 dnů od potvrzení platnosti
voleb. Pokud proběhne vše bez připomínek, termín ustavujícího zastupitelstva bude stanoven
na středu 5. listopadu 2014 od 17.00 h.
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která se bude konat ve středu 10. 12. 2014 od 17.00 h v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Jeseníku nad Odrou
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• schvaluje program 62. schůze RO
• schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 989/124 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje provedení stavebních úprav RD č. p. 303
• schvaluje opravu poškozeného RD Jeseník nad Odrou 303 ﬁrmou Finstav KRETEK s.r.o.,
Nábřežní 1726/7, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje dodavatele elektrické energie pro Obec Jeseník nad Odrou společnost ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4
• bere na vědomí žádosti o pronájem obecního bytu
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 308/47 v k.ú. Blahutovice
• ukládá starostovi v součinnosti s osadním výborem prošetřit žádost o odkoupení pozemku
parcela číslo 412 v k.ú. Hůrka
• bere na vědomí informace o výběru lokalit pro realizaci pilotního projektu programu přemístění zástavby z ohrožených oblastí
• neschvaluje žádost o ﬁnanční příspěvek na podporu činnosti SONS ČR, Štefánikova 7, 741
01 Nový Jičín
• schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravu KD v Polouvsí včetně vybudování zázemí Ing. Denisou Čendlikovou, Bratr. Veverkových 2811/12, 733 01 Karviná, IČ:
01839063
• bere na vědomí informaci o průběhu příprav realizace akce Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj
• bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o předložení návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří
• ukládá starostovi předat ZO oznámení o termínu konání valné hromady ASOMPO, a.s.,
742 72 Životice u Nového Jičína 194
• ukládá starostovi předat ﬁnančnímu výboru ZO Rozpočtové opatření č. 3/2014
• bere na vědomí akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí „Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou“
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• schvaluje program 63. schůze RO
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• schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014
• schvaluje Smlouvu o dílo – dodatek č. 1 s ﬁrmou STAVBY – BALLER s.r.o., 742 37 Spálov
30, IČ: 29396841 na akci Oprava kaple v Hraběticích
• bere na vědomí Rozhodnutí hodnotící komise o výběru uchazeče na realizaci akce „Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou“. Komise rozhodla v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení o přidělení uchazeči Tomáš Mikula – ELMIK, 757 01 Valašské Meziříčí,
Obora III 168/2, IČ: 60040459
• schvaluje nájemní smlouvy v bytech nad MŠ Jeseník nad Odrou
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• schvaluje program 64. schůze RO
• bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2014
• schvaluje odpisový plán Mateřské školy Jeseník nad Odrou
• schvaluje odpisový plán Základní školy Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobových míst č. 33 -35/2014
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 180/4 v k. ú. Polouvsí
• schvaluje Darovací smlouvu se spolkem Skřivánek
• schvaluje Smlouvy o dílo na realizaci akce „Protipovodňová opatření obce Jeseník nad
Odrou“ s ﬁrmou Tomáš Mikula – ELMIK, 757 01 Valašské Meziříčí, Obora III 168/2, IČ:
60040459
• schvaluje Smlouvy o právu provést stavbu RD
• bere na vědomí žádosti o přidělení obecního bytu
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
702 18 Ostrava na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
• bere na vědomí Zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 8. 9. 2014
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 125/1 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje směnu bytů v Blahutovicích
• schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 989/138 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 412 v k.ú. Hůrka
• revokuje usnesení rady obce č. 36/20 ze dne 26. 2. 2013
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• schvaluje program jednání 20. schůze zastupitelstva obce
• určuje ověřovatele zápisu 20. schůze zastupitelstva obce Ing. Karla Glogara
• určuje ověřovatele zápisu 20. schůze zastupitelstva obce Ing. Petra Adamce
• schvaluje zápis z 19. schůze ZO
• ukládá místostarostovi jednat s ﬁrmou o předložení studie stožáru u vodárny Blahutovice
• bere na vědomí činnost RO za předchozí období (usnesení č. 60, 61 a 62)
• bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 3/2014 ze dne 4. 6. 2014
• bere na vědomí informace o průběžném hospodaření obce
• schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014
• schvaluje smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč na jednu smlouvu, v případě, že kupující bude
chtít vrátit zpět nemovitost obci
• anonymizováno
• revokuje usnesení Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou č. 12/18 ze dne 11. 3. 2009
• schvaluje směnu pozemku parc. č. 86/6 za pozemky parc. č. 86/3 a 87/3 v k. ú. Hrabětice
nad Odrou s AGREM JESENICKO a.s., Jeseník nad Odrou 234
• schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 69/3 a 69/4 v k. ú. Hrabětice nad Odrou se
Státní pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
• Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Mgr. Tomáše Machýčka. Delegace zástupce
obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 8. 10. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře
na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve
shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Liboru Macháčovi.
• Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy
společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení
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• schvaluje Stanovy Mikroregionu Odersko
• schvaluje Zápis z kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 19. 8. 2014
• schvaluje Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří 20. 6. 2014
• schvaluje vyřazení majetku z evidence
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ROZPOČET
Daňové příjmy
18,771.970,00 Kč
Nedaňové příjmy
6,098.993,00 Kč
Kapitálové příjmy
1,000.000,00 Kč
Přijaté transfery po kons.
5,783.539,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 31,654.502,00 Kč

SKUTEČNOST
16,264.341,59 Kč
4,983.078,12 Kč
954.816,00 Kč
2,297.808,00 Kč
24,500.043,71 Kč

PLNĚNÍ V %
86,64 %
81,70 %
95,48 %
39,73 %
77,40 %

Běžné výdaje po kons.
23,234.603,00 Kč
Kapitálové výdaje
11,940.065,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 35,174.668,00 Kč

16,678.687,39 Kč
5,358.150,94 Kč
22,036.838,33 Kč

71,78 %
44,88 %
62,65 %

Zapojení zůstatků na BÚ
Úvěr na hasičské auto
Splátky dlouhod. úvěrů
Přenesená daň. pov. DPH
FINANCOVÁNÍ

–1,306.396,95 Kč
0,00 Kč
–1,207.705,61 Kč

–89,83 %

–2,463.205,38 Kč

–69,97 %

1,454.376,00 Kč
4,000.000,00 Kč
–1,934.210,00 Kč
50.897,18 Kč
3,520.166,00 Kč

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

62,44 %

2,501.637,88 Kč
259.136,81 Kč
2,760.774,69 Kč
18,668.807,69 Kč
Mgr. René Štec
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Obecní úřad Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že v období
od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude z důvodu čerpání řádných
dovolených pro veřejnost uzavřen.
Poslední pokladní hodiny jsou ve čtvrtek 18. 12. 2014 do 14.30 hod.
První úřední den je pondělí 5. 1. 2015.
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v měsíci září byla dokončena obnova kaple sv. Václava v Hraběticích. Cílem projektu byla celková oprava
kaple, včetně odvodnění základů, napojení na dešťovou kanalizaci, opravy konstrukce střechy, opravy krovu věže, výměny střešní krytiny včetně oplechování, sanace nosných
stěn, celkové obnovy fasády, výměny podlahy a vnitřních vlhkých
omítek. Kaple byla postavena v letech 1837 až 1838.
Projekt je spoluﬁnancován Státním zemědělským intervenčním
fondem prostřednictvím MAS Poodří z Programu rozvoje venkova,
podprogramu: Oživení kulturního dědictví.
Slavnostní vysvěcení tohoto svatostánku, které se konalo v pátek, 26. září 2014 se stalo
příležitostí pro setkání současných obyvatel Hrabětic s původními rodáky. Kapli požehnal pan
farář z Jeseníku nad Odrou P. Mgr. Ladislav Stanečka, koncelebroval v německém jazyce farní
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vikář z Jablunkova P. Mgr. Marek Kotrba. O této události informoval Novojičínský deník dne
30. září 2014
Více zde: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/vztahy-s-rodaky-si-v-hrabeticich-opravdu-hyckaji-20140930.html.
Martina Peterková
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Náš zájezd, pořádaný CK HORNET TOUR, jehož hlavním cílem bylo zúčastnit se slavnostního předání získaného ocenění „Evropské ceny obnovy vesnice za ucelený, intenzivní a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vyznačující se vynikající kvalitou“, se započal ve středu 10. září 2014, ve 4.00 hod. ráno. Čekala nás náročná, dlouhá, ale přesto zážitků plná
cesta autobusem, během níž jsme navštívili a poznali spoustu krásných míst. Prvním z nich
byl výlet lanovkou na Krippenstein, do výšky 2108 m n.m., procházka na vyhlídku 5ﬁngers
a poté zpět dolů, k Hallstatskému jezeru. Druhý den jsme se po snídani začali přesouvat do
cíle naší cesty. Po cestě jsme se zastavili v obci Schwangau, v Bavorsku, kde se nachází jedna z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí tohoto koutu Německa – zámek Hohenschwangau a oproti němu kousek dál stojící zámek Neuschwanstein. Toto nádherné místo
doplňuje modrozeleně zbarvené horské jezero Alpsee. Po návštěvě Bavorska jsme se vydali
na cestu do Švýcarska. V pozdních odpoledních hodinách jsme se serpentýnami, z kterých se většině tajil dech, vyšplhali do nadmořské výšky 1250 m, do horské vesničky Vals.
Ještě ten večer jsme nainstalovali naši prezentaci ve stánku a vyzdobili jsme jej snad vším,
co je spojeno s naší obcí. Každý návštěvník mohl zhlédnout
obecní symboly (vlajku a znaky místních částí), informační bannery a velké množství
fotograﬁí z přírody, vesnické
zástavby i společenských akcí.
Nabízeli jsme místní speciality
i propagační materiály. Na tyto
dva dny, kdy se zúčastněné
země a hlavně Vals samotný
prezentoval, pořadatelé připravili bohatý program. Absolvovali jsme prohlídku vesnice
s výkladem o tom, jak se ve
vesnici, která obdržela nejvyšší ohodnocení komise v roce
2012, žije běžným životem,
jaká je její historie a zvláštnosti. Navštívili jsme místní vodní
přečerpávací elektrárnu, která
zajišťuje místním stálý příjem
do obecního rozpočtu a z jejíž
hráze je úchvatný pohled na vrcholy okolního pohoří, ochutnali jsme speciality, byli jsme
seznámeni s místními zvyky
a činností spolků. V pátek od
14.00 hod. probíhal slavnostní
ceremoniál předávání ocenění,
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který pokračoval bohatým kulturním programem a vzájemným poznáváním až do nočních
hodin. Navzájem jsme se učili pozdravy, zpěvy i tance, doplňovali cizojazyčnou slovní zásobu a v závěru došlo i k přátelským výměnám týmových triček a vizitek -. Další den nás už
po poledni čekala cesta domů, kterou jsme si ještě prodloužili o další zážitek; shlédli jsme
nádherné švýcarské přírodní horské scenérie cestou vlakem po speciální panoramatické
železniční trase, která je památkou UNESCO. Tento úchvatný zážitek byl zakončen setkáním s vesnicí roku 2012, jihočeskou Řepicí, kterou jsme ve St. Moritzi, konečné stanici,
překvapili přímo na nádraží. Opět společným zpěvem a vzájemnou ochutnávkou místních
specialit, které ještě v nevelkém množství zbyly, jsme se rozloučili a vydali se na noční návrat domů. Domů jsme dorazili v neděli, v časných ranních hodinách zcela vyčerpaní, ale
s výbornou náladou. Byly to čtyři dny plné veselých, příjemných a krásných zážitků, kdy
jsme mohli společně opět ukázat, že Jeseník nad Odrou je dobrým místem pro život.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, kteří pomohli s prezentací obce přímo
ve Valsu, ale také „týlovému zabezpečení“. Díky paní Ludmile Kocourkové jsme se mohli
prezentovat Jesenickým pramenem, manželé Bajerovi zajistili a vyrobili masové speciality,
pánové Richard Adamec a Roman Pudík zajistili převoz a tím i čerstvost všech potravinových
produktů. Firma UAX s.r.o. se spolupodílela na zajištění našeho jednotného oblečení. Modrá
vlna zaplavila Švýcarsko -.
Celá fotodokumentace je k dispozici na:
http://vals2014.zonerama.com a http://sdhhurka.zonerama.cz
Martina Peterková

=,01íõ'5¢%$
Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží zimní období a s tím spojena mimo jiné i údržba
místních komunikací a chodníků v našich obcích. Jako každoročně touto dobou Vás informujeme, kdo se postará o zasněžené cesty a chodníky při blížící se zimě.
Zimní údržbu místních komunikací bude provádět v Jeseníku nad Odrou, Polouvsí, Blahutovicích a Hraběticích, soukromý zemědělec Václav Hasal, v Hůrce soukromý zemědělec Petr
Dorazil. Tyto ﬁrmy zajišťují sjízdnost a schůdnost místních komunikací v závislosti na aktuálním počasí. Posyp a údržbu chodníků provádí zaměstnanci OÚ. Průjezdnost silnic II. a III. třídy
provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Zima umí být určitě krásná, ale také umí být pro nás lidi i krutá a to nejen na silnicích. Někteří lidé, když sněží, tak jásají, jiní jsou mrzutí, ale taková příroda prostě je a my lidé se jí musíme
podřídit. Tímto nechci zlehčovat a omlouvat naše údržbové ﬁrmy, že nejsou v danou chvíli
u té či oné nemovitosti nebo vesnici, a že i přes veškeré nasazení techniky je při přívalech
sněhu velmi obtížné situaci zvládnout. Poděkování patří občanům, kteří ji chápou a řeší ji
tím, že uklidí komunikaci nebo chodník u svých dotčených nemovitostí. Zároveň vyzýváme
majitele vozidel, kteří parkují na úzkých místních komunikacích o ohleduplnost, neboť tyto
vozidla často brání zimní údržbě. Tito řidiči by si měli uvědomit, že porušují zákon o provozu
na pozemních komunikacích a ohrožují sebe i své spoluobčany v případě nutnosti zásahu
požárních jednotek, záchranné služby a svozu odpadu. Podobná situace nastává taktéž při
skladování různých materiálů na komunikaci či v bezprostřední blízkosti. Na závěr mi ještě
jednou dovolte poděkovat všem těm, kteří se podílejí na zvládnutí kolikrát nelehké situace
při zajištění zimní údržby.
Libor Macháč
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Oznamujeme všem rodičům dětí
narozených od léta letošního roku,
že slavnostní uvítání nových občánků naší obce se bude konat v sobotu 15. listopadu 2014 ve 14.00
hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče
obdrží ještě písemnou pozvánku.
Zvaní jsou samozřejmě i prarodiče
a ostatní rodinní příslušníci.
Komise pro občanské záležitosti

%/$+23Ō(-(0(1$,0-8%,/$17Ŗ0
V měsíci září a říjnu oslavili své významné jubileum tito naši
spoluobčané:
Blinková Božena
Fusková Marie
Býček František
Ferda Kliment

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou

Helísková Helena
Minxová Dáša
Bayer Karel

%/$+23Ōê1í.9=1$01°08-8%,/(8
V měsíci srpnu oslavila své 91.
narozeniny paní Františka Polášková. V současné době bydlí
v Domově důchodců v Rožnově
pod Radhoštěm. Protože je stále
občankou Jeseníku nad Odrou,
byli jsme ji s paní Tihelkovou
a paní Zemanovou popřát.
Paní Polášková byla velice
ráda. Strávili jsme s ní hodinu.
Stále vzpomíná na léta prožitá
v Jeseníku a všechny své známé
pozdravuje.
Ještě jednou, a touto
cestou, paní Poláškové
blahopřejeme.
Petr Šnajdárek, KPOZ

Blahutovice
Blahutovice
Hůrka
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32'ħ.29ê1í
Medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříže III. a II. třídy udělené bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří dovršili počet 80 a 120 bezpříspěvkových
odběrů
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.
Mezi vyznamenanými jsou i tito naši spoluobčané:
Zlatý kříž ČČK 3. třídy – za 80 bezpříspěvkových odběrů
Dimidenko Vlastimil, ml.
Tomčák Petr

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou

Zlatý kříž ČČK 2. třídy – za 120 bezpříspěvkových odběrů
Kuterková Eva

Jeseník nad Odrou

Všem patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli k záchraně
zdraví, či životů mnoha lidem.

ZŠ
¢,9ê92'$|'928'(11í9/(752',ĕŖ$'ħ7í=(=
9-(6(1í.81$'2'528
Ve dnech 20. a 21. června 2014 jsme pro děti navštěvující základní školu v Jeseníku nad Odrou a jejich rodiče uspořádali dvoudenní výlet na Jižní Moravu, abychom si odpočinuli od pracovního a školního shonu a hlavně společně poznali několik zajímavých míst naší republiky.
Navzdory počátečním obavám některých organizátorů, že se nám nepodaří naplnit autobus,
se výlet uskutečnil a ke zcela zaplněnému autobusu se přidaly ještě dva osobní automobily.
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První zastávkou na naší „vodní“ cestě byl areál Živá voda v obci Modrá nedaleko Uherského Hradiště, kde jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní. Poté jsme se přesunuli do sousedního Archeoskanzenu, který představuje život obyvatel velkomoravského opevněného sídliště v 9. století.
Dále jsme pokračovali pěšky na Velehrad a poté autobusem do muzea Velké Moravy ve
Starém Městě u Uherského Hradiště. Po ubytování v tělocvičně Sokolského oddílu ve Veselí
na Moravě nás v pátek čekala ještě plavba po Baťově kanálu a návštěva hvězdárny. Obloha
byla sice zatažená, ale místní nadšenci pro hvězdy promítli dětem alespoň ﬁlm o vesmíru
a povídali si s nimi o planetách, souhvězdích, atd.
Sobotní dopoledne jsme strávili na Baťově kanálu v přístavišti Vnorovy, které se nachází
v místě křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. Každý z nás si mohl vyzkoušet plavbu na
raftech a kánoích, majitelé zdejšího kempu nám připravili putování pohádkovým lesem a nakonec jsme lodí projeli plavební komorou z kanálu do řeky Moravy a zpět.
Děkuji všem dětem a rodičům, kteří se s námi vydali za poznáním a zejména tatínkům Vraťovi
Gazdovi a Mirkovi Jurčákovi za skvělou přípravu a organizaci celého výletu.
Za Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Jeseník nad Odrou, Šárka Kadlčíková

=$+$-(1í.2/1í52.8
Tradiční zahájení školního roku proběhlo tentokrát na naší škole dne 1. září za účasti místostarosty Libora Macháče, ředitelky ZŠ Libuše Maxnerové, ředitelky MŠ Karly Románkové,
zástupce rodičů – Šárky Kadlčíkové a pana faráře Mgr. Ladislava Stanečky. Slavnostně za
znění fanfár jsme po prázdninách přivítali 34 dětí, z toho 7 žáků 1. ročníku a jejich rodiče.
Dne 22. 9. 2014 se zúčastnilo 18 žáků ze 3. – 5. ročníku výuky dopravní výchovy v Odrách
na dopravním hřišti. Zvládli teoretickou část, trénovali jízdu zručnosti a jízdu po na kole po
dopravním hřišti. Žáci 5. ročníku si zajezdili v golfovém vozíku a někteří z nich zvládli i profesi
řidiče. Děkujeme rodičům, kteří děti do Oder odvezli, protože jsme neměli ranní spoj. Počasí
nám přálo, takže vše byla prima!
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Pravidelně dvakrát za rok se účastníme výuky dopravní výchovy v Odrách na dopravním hřišti.
Tentokrát nás bylo 18 a jely nejen děti ze 4. a 5. ročníku, ale i třeťáci. Zvládli teoretickou část,
trénovali jízdu zručnosti a jízdu po DH. Páťáci si zajezdili v golfovém vozíku a někteří zvládli
i profesi řidiče. Děti se musí hodně snažit, aby se dostaly v jarní soutěži opět do krajského
kola. Jsme jediná malotřídka, které se daří udržovat prvenství v soutěžení s úplnými školami
a jsme na to „pyšní“. A ještě děkuji za ochotu rodičům, kteří děti do Oder odvezli, protože
jsme neměli ranní spoj.

.5$-,1283292'1í
V rámci programu NETA4GAS Blíž přírodě
byla ve čtvrtek 9. 10. 2014 otevřena naučná
stezka vedoucí z Jeseníku n.O. do Suchdolu n.O. Na zahájení nás pozval pan Bartoš
z Českého svazu ochránců přírody ze Studénky. U mostu přes řeku Odru u Jesenického rybníka se děti zúčastnily slavnostního
přestřižení pásky. Mezi prvními tak společně
s pozvanými hosty vstoupily na stezku nazvanou KRAJINOU POVODNÍ. Na trase dlouhé
4,5 km je 9 interaktivních panelů, které nám
přiblíží okolí řeky, rostliny a živočichy v této
krajině. Cílem je sblížit se s přírodou prakticky, ale i co nejvíce ukázat divokou přírodu
v nivní krajině, kde teče řeka, která dokáže
několikrát do roka řádit.
Na komentovanou prohlídku trasy naučné
stezky spojenou se zábavnou hrou byly děti
hodně zvědavé. Za průvodce stezky byli zvoleni šneci, kteří dětem zadávali úkoly. Děti
hádaly zvířátka podle části obrázku a taky
zkoušely, kolik vody pojme meandrující
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koryto nebo napřímené koryto. Proběhla zábavná soutěž o nejvěrnější zpracování mrkve podle vzoru zdejšího obyvatele bobra. A ani byste nevěřili, jak hodně rychle umí kousat. I ukončení bylo příjemné – děti si pochutnaly na koláčcích. Stezka byla i ve zprávách České televize
Více zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech
-ostrava/414231100031009-udalosti-v-regionech/titulky
Libuše Maxnerová

=8=$1$79$5Ŗ¢.29ê
Dne 16. září nás ve škole navštívila moderátorka ČT Zuzana Tvarůžková.
Přivítali ji „2 reportéři ČT Jeseník nad Odrou“ – Klára Gazdová a Jan Kamas, který ji předal kytičku. Pěkně jsme si s ní povídali. Dávali jsme jí pár otázek a ona nám vtipně odpovídala.
Zajímalo nás, jakou školu studovala, jak se jí líbí v ČT apod. Na
závěr byla autogramiáda a společně jsme se vyfotili před školou.
Kameramani se Zuzkou přijeli už v pondělí a natáčeli naši vesnici. Ve středu 17. září přijel
moderátor Václav Moravec a večer byl přímý přenos o naší vesnici na ČT 1. V naší vesnici se
jim líbilo.

Eliška Proklová – 5. ročník

32'=,01í-$50$5.
Podzimní jarmark s výstavkou ovoce a zeleniny se v naší obci stal již tradicí. Měli jsme proto
ve škole dost času na přemýšlení, čím se letos pochlubíme. A nebylo toho málo! Návštěvníci si mohli u našeho stánku zakoupit levandulové mýdlo, šalvějové bonbony, dekorace
z přírodnin, křížaly, ovocný pečený čaj, jablečnou přesnídávku. Samozřejmě nemohly chybět
nasušené bylinky z naší kouzelné zahrady. Zájem o naše produkty byl velký a my se můžeme
těšit na příští rok! Děkujeme maminkám za pomoc při přípravě výrobků.
Žáci, ZŠ Jeseník nad Odrou
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KULTURA (Proběhlé akce)
75$',ĕ1í32'=,01í-$50$5.
I letos se již tradičně konal v naší obci podzimní jarmark pořádaný Obcí Jeseník nad Odrou,
kulturním střediskem ve spolupráci s ČSOP, ČZS, ČVS a místními dobrovolníky v sobotu 4. října 2014.

I když počasí je posledních pár týdnů jako o aprílu, chvíli chladno a pak zase krásně teplo,
tak na jarmark nám hrálo do noty a přilákalo spoustu návštěvníků. Stejně jako loni nám vesele vyhrával CIMBÁL JÁNOŠ, lidé se bavili, prozpěvovali si známé písně a někteří si také skočili
nejeden taneček. Jarmarku se zúčastnilo dvacet stánkových prodejců, kteří nabízeli vše, na
co si jen vzpomenete.
Nejdelší fronty se stály u stánku se zabíjačkou, kterou letos zajišťovali manželé Bajerovi.
Všichni byli s výrobky spokojeni. Koupit si mohli vše od masa, přes jitrnice, jelita, ovar, zabíjačkovou polévku a další produkty. Dalším prodávajícím, který zajišťoval něco k snědku a pití
byli manželé Petr a Šárka Blažkovi. Po jejich bramborových plackách se jen zaprášilo. Vedle
se zase stála řada u paní Vlasty Červené na koláčky, marmeládu a jiné zajímavé produkty
domácí výroby. Skvělý gulášek, který lákal svou lahodnou vůní pro naše bříška připravil pan
Libor Macháč a letos jsme také měli možnost ochutnat smažené rybí podkovičky, jejichž
přípravu a prodej zajišťovali manželé Kamasovi. Kdo měl chuť na něco sladkého, měl možnost ochutnat také nejrůznější druhy skvělých palačinek od paní Janetty Hodurové. Na velké
oblibě získal mošt manželů Sládečkových.



Jesenický zpravodaj 5 / 2014

K vidění zde byly nejrůznější ručně zpracované výrobky např. šperky, přáníčka, dřevěné nádobí, keramika, bižuterie a jiné. Letos zde měly velké zastoupení i produkty, které se mohou
pyšnit známkou „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“. Řadí se mezi ně například
Yvona Vítková, která nám spolu se svou kolegyní přijely ukázat techniku ručního zdobení

skleněných ozdob. Dále k nám zavítala paní Markéta Toběrná z ekofarmy Šťastná koza se
svými produkty. Chybět samozřejmě nemohl ani zástupce medu a medoviny. Místní včelaři
na tom byli bohužel letos se zásobami medu bledě a tak jsme pozvali pana Pomklu z nedalekých Hustopečí nad Bečvou.
Pytlíčky se sušenými bylinkami a pečený čaj si pro nás připravily také děti ze základní školy.
Zastoupení zde měly i letos místní seniorky, které napekly perníčky, i po těch se jen zaprášilo. Velkou část ze zmíněných výrobků navíc obstarali naši místní obyvatelé a řemeslníci, na
což jsme náležitě pyšní, jako jsou např. Tereza Valošková, Marie Kelnarová, Martina Býčková
a také děti Základní školy v Jeseníku nad Odrou.

V podání Sociálního družstva Jiřinka bylo připraveno soutěžní pásmo pro děti od 3 do 12
let s názvem JAK KOVÁŘ VYLÉČIL DRAKA a také střelba z kuše. Nechyběla samozřejmě ani
paní Jiřina Boková se svým drátkováním, ve kterém je celorepublikovou přebornicí.
V kulturním domě bylo možné shlédnout již tradiční výstavu ovoce a zeleniny pořádanou
ČZS, výstavu prací našich ratolestí z MŠ v Jeseníku nad Odrou a Polouvsí a ZŠ v Jeseníku nad
Odrou.
Ještě jednou jménem všech pořadatelů děkuji všem zúčastněným prodejcům i návštěvníkům a na přes rok se budeme těšit, že se opět v hojném počtu setkáme.
Bc. Zuzana Závorková
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OSADNÍ VÝBORY
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50. výročí uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce
V sobotu 23. srpna od 15.00 hodin u památníku jsme si připomněli tragickou leteckou událost v Hůrce, která se stala přesně před 50. léty a při které zahynulo 10 mužů.
Po zahájení vzpomínkové akce se úvodního slova ujal Ladislav Jerguš ze Svazu letců České
republiky, odbočky č. 18 plukovníka Vladimíra Vaňka Příbor. Pak přítomní minutou ticha uctili
památku letců a po položení kytic a věnců se přesunuli do sálu bývalé školy. Zde byla připravena
výstavka fotograﬁí, článků o letecké události, poválečném letectví v Hůrce, historií letiště a létání v Hůrce a prezentace činnosti Svazu letců České republiky z Příbora i samotné obce Hůrka.
Pietního aktu se zúčastnili nejen členové svazu letců, ale také starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček, členové osadního výboru Hůrka, členové sboru dobrovolných hasičů,
myslivců, občané obce a další hosté. Do Hůrky přijela také jediná z pozůstalých, manželka
kapitána Jiřího Juščíka, paní Libuše Juščíková, kterou doprovodil syn.
Rád bych tímto poděkoval všem členům Svazu letců ČR odbočky č. 18 Příbor za výbornou
spolupráci při spolupořádání pietního aktu. Děkuji paní Aleně Ruskové, Jarmile Davidové,
Janě Křížkové, Haně Pantůčkové, Martině Bokové a Nikole Davidové za pomoc s přípravou
výstavky a technického zajištění akce. Velký dík patří panu Vladimíru Pantůčkovi za uvaření
výborného guláše.
Za osadní výbor Hůrka Daniel Glogar

Písničkový večer s grilováním
Místní „trampové“ uskutečnili v sobotu v podvečer 30. srpna druhý ročník
písničkového večera s grilováním. Sešlo se pět rytmicky a muzikálně nadaných
jedinců, kteří hráli a zpívali po celý večer třicetičlenému publiku. U připraveného táborového ohně se opékaly špekáčky a steaky.

Horecká traktoriáda
V sobotu 20. září 2014 proběhla v pořadí již čtvrtá Horecká traktoriáda. Akci
pořádali místní hasiči v areálu koupaliště. Ve 14 hodin se do Hůrky sjelo na 10
traktorů, z toho 7 bylo domácí výroby. Traktoriádu zahájila spanilá jízda obcí
zahumením a zpátky po cestě na koupaliště.
Poté již čekala na řidiče první disciplína. Zatím bez traktoru a byla o zdatnosti lesnické,
zednické, fotbalové i plicní. Po uřezání dvou plátků klády motorovou pilou a naložení dřeva
na kolečka se závodník měl dočutat s balónem k bráně a střelit gól. Cílem bylo pak nafoukat
balónek až k prasknutí.
Druhá disciplína, už s traktorem, se odehrála v bahenní rokli u potoka, kde v průběhu trasy
v lese měl traktor projet bahenní brod. Pár strojů bylo třeba z bahna vytáhnout nebo vytlačit,
ale nakonec všechny zdárně trasu dokončily.
Třetí disciplína se jela kousek vedle v právě pokáceném kuse lesa. Na připravené trase
čekaly na závodníky přirozené překážky jako větve, pařezy, bahno, svahy, zatáčky a výmoly.
Zde se projevila hlavně šikovnost řidiče a obratnost traktoru v nelehkém terénu.

22

Jesenický zpravodaj 5 / 2014

Všechny tři disciplíny se hodnotily podle času a stanovilo se výsledné pořadí. Traktoriádu
letos vyhrál Danilel Pospěch ze Starého Jičína, druhý skončil Daniel Glogar a třetí Lukáš Hanzelka z Hůrky. Jako nebodovací soutěž byla vyhlášena Miss traktor, zde sami diváci pomocí
bodovacích pivních vršků dali hlas svému favoritu, nejvíc bodů získal postrk od Marka Segeti
z Hůrky.

Počasí akci oproti minulému ročníku letos přálo. Sjelo se sice nejméně strojů za čtyři ročníky, avšak přihlížejících bylo zase nejvíc. Dětem se asi nejvíc zamlouvaly projížďky s traktory,
kde se mohly povozit a ty odvážnější traktory i řídit. Závodníkům děkujeme za účast, divákům
za krásnou atmosféru a za rok se těšíme na Horeckou traktoriádu 2015!
Ladislav Segeťa, místostarosta SDH Hůrka
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Svatováclavské brokové střelby
V sobotu 27. září se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem soutěž
v brokové střelbě na asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích
a zúčastnilo se 20 střelců. Vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bažantnice.
Vítězem letošního rok se stal pan Jan Fárek z Vražného. Na druhém místě se
umístil Petr Pantůček z Hůrky a třetí místo získal Petr Urban. Po oﬁciálním
ukončení soutěže následovala volná zábava.

Převzetí cisternové automobilové stříkačky
Ve středu 1. 10. 2014 členové jednotky SDH se starostou obce Jeseníku nad
Odrou Tomášem Machýčkem převzali novou cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku MAN. V tento den došlo i k zaškolení obsluhy, pojištění
a první zkušební jízdě. Následující den došlo k vyřízení dalších nezbytných
dokumentů a přemístění výzbroje a výstroje ze současné Avie, která nám slouží více než 30
let do nového automobilu.

Technická data:
Označení – CAS 15/2000/120M1R na podvozku MAN TGL 12.220 4x2. Cisternová automobilová stříkačka je postavena pro běžné nasazení u hasičského sboru a odpovídá příslušným
předpisům a normám. Automobil je určen pro smíšený provoz na silnici, popř. na zpevněných
polních a lesních cestách. Nástavba automobilu je osázena nádrží na vodu (2000 litrů) a nádrží na pěnidlo (120 litrů) se samostatným čerpacím zařízením. V nástavbě je uložena výzbroj
nejen k uhašení požáru, ale i k zabezpečení různých technických událostí. Automobil byl
dodán na podvozku MAN o výkonu 162 kW, provozní hmotnosti 9 420 kg s prodlouženou
kabinou pro 7 členů osádky. Vozidlo má celkovou délku 7 100 mm, šířku 2 550 mm a výšku
2 950 mm.

Slavnostní požehnání
cisternové automobilové stříkačky
Po dlouhých třiceti letech získala JSDH Hůrka nové hasičské vozidlo.
Vozidlo zakoupené pouze z obecních prostředků dodala ﬁrma Strojírna
Potůček ze Slatiňan. V sobotu 11. října 2014 od 14 hodin proběhla mše
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svatá v kapli sv. Anny v Hůrce za zemřelé i žijící hasiče, kterou sloužil P. Petr Dokládal
a P. Mgr. Ladislav Stanečka, faráři římskokatolické farnosti Starý Jičín a Jeseník nad Odrou. Po mši svaté následoval průvod do areálu hasičárny, kde po úvodním slovu starosty
obce Jeseníku nad Odrou Tomášem Machýčkem, došlo k předání klíče od automobilu
veliteli jednotky sboru. Slova se ujal také starosta sboru Lukáš Janovský, který poděkoval
vedení obce, zastupitelům, sponzorům a všem co se podíleli na realizaci automobilové
stříkačky. Pak následovalo slavnostní požehnání pozvanými faráři. Po přípitku byli všichni
přítomní pozváni na prohlídku automobilu a pak do hasičárny na bohaté občerstvení.
Příjemné slunné podzimní počasí přilákalo nejen místní občany, ale také zájemce z okolních obcí, kteří si vyzkoušeli jízdu v novém automobilu. Vydařená akce trvala do pozdních
nočních hodin.
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Hodová zábava
Restaurace u školy srdečně zve na Hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 25. října
2014 od 20.00 hodin. K poslechu a tanci bude hrát živá hudba. Srdečně zvou pořadatelé.

Hůrka, areál školy

Podzimní lampionový průvod obcí
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 1. 11. 2014 od 16 hodin
tradiční podzimní lampionový průvod obcí nejen pro děti. Trasa povede od křižovatky (Jeseník – Bernartice) přes koupaliště do areálu školy, kde bude připraveno občerstvení a táborový
oheň.

Hůrka, obec, areál školy

Turnaj ve stolním tenise
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka bude pořádat v měsíci listopadu v sále bývalé
školy v Hůrce turnaj ve stolním tenise. Aktuální termín akce bude včas upřesněn na vývěsce
a na webových stránkách.

Hůrka, sál KD

Myslivecký hon
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 6. 12. 2014 tradiční myslivecký hon na drobnou
zvěř. Občerstvení zajištěno.

Hůrka, honitba, bažantnice

Štěpánská poslední leč v Hůrce
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v pátek 26. 12. 2014 tradiční Štěpánský hon na drobnou
zvěř od 8 hodin a večer Štěpánskou poslední leč se živou hudbou od 18 hodin. Na vaši hojnou účast se těší myslivci.

Hůrka, honitba, areál školy
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Prvního září do naší školky nastoupilo 27 dětí. Děti přivítala krásná nová třída,
která byla během prázdnin přemístěna z prvního patra do přízemí a vesele barevně vymalována. Ložnice byla přesunuta do prvního patra.
V měsíci září se děti seznámily s prostředím školky a společně si vytvořily pravidla, kterými
se budou ve školce řídit.
Říjen jsme zahájili „Jablíčkovým týdnem“. S dětmi jsme si povídali o růstu stromu ze semínka, o sklizni jablíček, hráli jsme společně veselé hry s tématikou jablíček, zpívali písničky
i tančili. Děti si upekly moc dobrou jablíčkovou buchtu, kterou nabídly rodičům při společné
odpolední výrobě „podzimáčků“. Tito pak byli vystaveni na jarmarku v Jeseníku nad Odrou.
Podzimáčkové odpoledne jsme zakončili drakiádou. Děti dostaly medaile a sladkou odměnu.
Dále následoval „Barevný týden ovoce“. Děti nosily do školky ovoce ze zahrádky i to exotické z obchodu. Ovoce ochutnávaly, poznávaly, třídily, počítaly, určovaly barvy… Na konci
týdne jsme si společně udělali pečený ovocný čaj a hned druhý den jsme si jej uvařili ke svačince. Dětem moc chutnal.
Dalším týdenním tématem byla zelenina a práce
na zahrádce na podzim. Při procházkách jsme pozorovali zahrady ve vesnici, pantomimicky jsme ztvár-
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ňovali zahradnické práce, malovali a modelovali jsme zeleninu…
Na podzim jsme shlédli dvě divadelní
představení. Ve školce nás navštívilo loutkové divadlo s pohádkou Kašpárek a čaroděj. Druhou pohádkou byla Nosáčkova
dobrodružství - Pinókio, která jsme shlédli v kulturním domě v Jeseníku n. O. Obě
představení se dětem líbila.
Facebook: „Sousedé Polouvsí“
a „Školka Polouvsí“

OBECNÍ KNIHOVNA POLOUVSÍ
Budova MŠ – Polouvsí 21, 741 01 Jeseník nad Odrou
Obecní knihovna v Polouvsí a „Polouveská společnost pro hru Pétanque,
bádání a jiné kratochvíle“ si Vás dovoluje, u příležitosti 25tého výročí
„Sametové revoluce“, pozvati na:

„LISTOVÁNÍ DOBOVÝM TISKEM“
Máte-li doma (nebo někde jinde) uschovány noviny či
časopisy z doby okolo 17. listopadu 1989, tak neváhejte a vezměte je s sebou

do knihovny v Polouvsí
dne 7. listopadu 2014 od 18:00 hodin
Prolistujeme dobový tisk a zavzpomínáme na časy minulé. Nevadí, nemáte-li žádné dobové tiskoviny, i přesto jste srdečně zváni. Přinesete-li s sebou něco dobrého
na zub, pak bude podáváno i občerstvení.
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SPOLKY
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V pondělí, 25. 8. 2014 v 10.30 hod. přijel očekáváný autobus s německými rodáky na procházku naučnou Františkovu cestu spojenou s prohlídkou blahutovického kláštera.
Procházka trvala přibližně 2 – 2,5 hod. a my jsme mezitím
na sále připravily nejenom teplé občerstvení. Na stolech
byly nachystány letní červená jablíčka, domácí koláčky, jablkový závin a jako dekorace malá malovaná srdíčka z perníku. Každý účastník obdržel plán Františkovy cesty, mapku
a tašku s pozornostmi od Obecního úřadu Jeseník nad Odrou. Na prodej jsme připravili naše
domácí výrobky – křížaly, džem, perníková srdíčka s nápisem „Františkova cesta Blahutovice“, výrobky z pediku a náramky z barevných gumiček.
Na rozloučenou nám vedoucí zájezdu poděkovala, že jsme moc milí a připravili jsme pro ně pěkný zážitek. Závěrem jsme si všichni zatleskali a zamávali za odjíždějícím autobusem. Akce jsme se
tedy zhostili na výbornou. Díky obci za zapůjčení sálu a poskytnuté informační bannery v českém
i německém jazyce. S Obcí Jeseník nad Odrou je dobrá spolupráce.
Členky spolku Bayerův odkaz

Jeseník nad Odrou, klubovna KD
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V sobotu 4. října 2014 Zámecká jízdárna ve spolupráci s Obcí Jeseník nad Odrou pořádala již
2. ročník závodů družstev v parkurovém skákání a vozatajském ježdění. Od 13.00 hod. mohli
návštěvníci shlédnout zajímavé a atraktivní závody, a to soutěž poníků, soutěž tří-členných

družstev v parkurovém skákání, vozatajskou soutěž a skokanskou soutěž mini – maxi. Pro
všechny zúčastněné byl připraven doprovodný program – možnost prohlídky stájí, ukázky
výcviku policejních psů, živá hudba a bohaté občerstvení. Setkání všech příznivců koňského
sportu, country hudby a společenské zábavy se protáhlo až do pozdních večerních hodin -
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Dotační program„Prevence sociálně patologických jevů“
Odbor prevence kriminality MV vyhlásil dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou
na seniorech. Žádost o dotaci na rok 2015 si mohou podat spolky, ústavy, nadace
a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví, které vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí na seniorech prokazatelně
nejméně jeden rok. Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím pro daný program. Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října 2014.
Více informací naleznete zde

Kybernetické hrozby jsou stále aktuálnější
Škody způsobené internetovou kriminalitou jdou do miliard. Čtyřicet procent
lidí na světě je online. Evropa je na Internetu stále závislejší. Lidé už ho nemají
jen jako zdroj zábavy, ale využívají ho také ke správě svých ﬁnančních záležitostí,
což je hnacím motorem pro majetkovou trestnou činnost. S rostoucím počtem
obyvatel, kteří mají přístup k internetu, se zvyšuje počet potenciálních pachatelů i obětí této kriminality. Renomované odhady vyčíslují způsobenou škodu
na částku přibližně 300 miliard dolarů ročně. K problematice kriminality v této
oblasti uspořádalo Policejní prezidium ČR a Europol odborný seminář, který se
uskutečnil v rámci Dnů NATO v Ostravě. Diskutovalo se o aktuálních trendech
v informační kriminalitě i o řešení struktury organizace boje s touto kriminalitou.
Více informací naleznete zde
http://www.policie.cz/clanek/kyberneticke-hrozby-jsou-stale-aktualnejsi.aspx
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Poučte své děti!
V souvislosti s tragickou událostí devítileté dívenky v Severních Čechách apeluje
Policie České republiky na všechny rodiče, aby informovali své děti o bezpečném
pohybu na ulici a o kontaktu s cizí osobou. Děti jsou jednou z nejzranitelnějších
skupin osob. Jejich důvěra v dospělé a nedostatečné životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci je může přimět k riskantnímu až ohrožujícímu chování.
Je nutné je poučit, jak se mají chovat, aby předešly nebezpečí. Mezi základní
prvky výchovy k osobnímu bezpečí by proto měly patřit i informace a pravidla
o tom, jak se chovat sám bez rodičů. Dalším vhodným opatřením je doprovázení
dětí do školy a ze školy rodiči, popřípadě dobrovolníky, kteří v městech a obcích
často tyto služby v rámci domluvy rodičů vykonávají.
Více informací naleznete zde
http://www.policie.cz/clanek/informujte-sve-deti.aspx

Bílý kruh bezpečí oslavil významná výročí
Občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí bylo
zaregistrováno 4. září 1991. Dnes v devíti poradnách pracuje 350 dobrovolníků
(právníků, psychologů, sociálních pracovníků, terapeutů apod.) a 56 zaměstnanců, ročně evidují více než 12 000 kontaktů s občany. Od roku 2010 jeho
pomoc pozůstalým po obětech a vážně traumatizovaným obětem zprostředkovává i Policie ČR na základě dohody o spolupráci. Jubilantem je i DONA linka pro
oběti domácího násilí - 11. září 2011 se na ni dovolal první klient. Od té doby
přijal tým 28 školených konzultantů už přes 47 000 volání. Začátkem roku 2015
linka DONA přejde pod bezplatnou evropskou harmonizovanou linku 116 006.
Více informací naleznete zde
http://www.bkb.cz

Pomoc obětem trestných činů ve Svitavách
Zákon o obětech trestných činů - právní úprava, která výrazně rozšířila a posílila
práva obětí trestných činů, v srpnu slavila první rok své existence. Oběti získaly
celou řadu nových práv, která výrazně změnila jejich postavení v trestním řízení.
Nejsou to již pouze osoby, které vypovídají o tom, co se jim stalo, ale mají možnost
se samy trestního řízení aktivně účastnit. Nejvýraznější změnou je zájem všech zapojených subjektů o osobu oběti a citlivější přístup k ní. Zákon výrazně rozšířil práva obětí a posílil rozsah odborné pomoci, kterou mohou požadovat – získání právních informací, psychosociální podpory a poradenství a peněžité pomoci. Také na
Svitavsku mají oběti k dispozici komplexní systém dostupné bezplatné pomoci.
Více informací naleznete zde

Pokuty za alkohol při jízdě na kole
Letní výlet na kole, jedno dvě piva během přestávky na oběd a pak pokračovat
dál? Cyklisté by si měli dávat pozor, protože při jízdě na kole pod vlivem alkoholu hrozí vysoké pokuty, a to nejen u nás, ale i po celé Evropě. ÚAMK připravil
přehled vybraných evropských zemí, povoleného množství alkoholu „za řídítky“
a postihů, se kterými případní viníci musí počítat. Například v České republice
platí i pro jízdu na kole nulová hranice alkoholu v krvi a při jejím překročení
cyklistům hrozí pokuta od 2500 Kč. S vysokými postihy se však „kolaři“ setkají
po celé Evropě.
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E-shop tisku

KALENDÁŘ AKCÍ
Mše svatá
Mše sv. k oslavě sv. Martina se bude konat v kapli sv. Martina v Polouvsí
v sobotu 8. Listopadu 2014 ve 14.00 hodin.
P. Mgr. Ladislav Stanečka
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