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Mikulášská besídka v Blahutovicích 10. 12. 2016

Obecní ples v Jeseníku n.O. 14. 1. 2017

Blahutovický ples, 3. 2. 2017

Školní ples, 10. 2. 2017

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

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

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

Starosta obce:

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)

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
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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
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2016
V roce 2016 skočilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 14.794 tis. Kč. Obec obdržela 3.470 tis. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se
zvýšila oproti r. 2015 o 1.554 tis. Kč. Obec prodala pozemky v hodnotě 7.015 tis. Kč.
Dokončil se přístřešek u hasičské zbrojnice v Hůrce ve výši 653 tis. Kč, stavební úpravy Kulturního domu v Hůrce ve výši 1 223 tis. Kč, petaquové hřiště v Polouvsí ve výši 101 tis. Kč.
Obec pořídila pro potřeby správy vodovodu a kanalizace použitý automobil FIAT Ducato za
220 tis. Kč, dále pro zimní údržbu komunikací sněhový pluh za 45 tis. Kč.
Z rozpracovaných akcí zbývá realizovat a dokončit rozhlednu v Blahutovicích, most u Hasalů
a lávku u Machulů, zahradní a parkové úpravy u MŠ Jeseník nad Odrou, stavební úpravy
kulturního domu v Polouvsí, cyklostezku, výměnu veřejného osvětlení, chodník podél silnice
III/04810 v Jeseníku, přestavbu sklepních prostor v MŠ Jeseník, energetické úspory objektu
tělocvičny a oplocení technických služeb.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2016:
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

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

23,439.260,00 Kč
5,699.236,00 Kč
7,015.000,00 Kč
3,470.120,00 Kč
39,623.616,00 Kč

23,417.501,95 Kč
5,529.457,14 Kč
7,014.899,50 Kč
3,470.120,00 Kč
39,431.978,59 Kč

99,91 %
97,02 %
100,00 %
100,00 %
99,52 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

33,035.064,00 Kč
6,649.552,00 Kč
39,684.616,00 Kč

20,720.065,04 Kč
3,917.413,82 Kč
24,637.478,86 Kč

62,72 %
58,91 %
62,08 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech
3,415.700,00 Kč -11,727.185,18 Kč
Splátky úvěrů (kanal. + hasič. auto)
-3,354.700,00 Kč
-3,354.607,94 Kč
Přenesená daň. povin. DPH + složené
jistoty na výběrová řízení		
287.293,39 Kč
FINANCOVÁNÍ
61.000,00 Kč -14,794.499,73 Kč
Zůstatky na běžných účtech		
Zůstatky na účtech fondů		
Zůstatky na bankovních účtech celkem		

17,480.355,56 Kč
86.273,51 Kč
17,566.629,07 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

14,927.333,46 Kč(splatný v r. 2024)
Mgr. René Štec
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USNESENÍ
Z 36. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 13. 12. 2016 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 36. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje ceník poplatků a služeb od 1. 1. 2017 – příloha č. 3
• schvaluje pronájem pozemků parcela číslo 116/19 a části pozemků 116/12 a 116/14 v k.ú.
Jeseník nad Odrou Tenisovému klubu z.s., 742 33 Jeseník nad Odrou za cenu 1 000,– Kč/
rok
• schvaluje služebnost inženýrské sítě – vodovodní řad v k. ú. Polouvsí, oprávněný pozemek
parc. č. 180/4, služebný pozemek parc. č. 179/3 za cenu 500 Kč
• bere na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Jeseník nad Odrou za rok
2016
• schvaluje Dodatek ke smlouvám s TJ Slavoj Jeseník nad Odrou z.s., 742 33 Jeseník nad
Odrou 235 z důvodu změny názvu tělovýchovné jednoty
• schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě – teplovodu na pozemku parc. č. 103/2 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
• revokuje usnesení č. 34/25 ze dne 26. 10. 2016
• ukládá starostovi předat ZO odkoupení části pozemku parcela číslo 1075/5 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 676/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo JNO17_SOD s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava na GIS obce Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí Protokol č. PVK/20165/1/JnO o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2015 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2016 u příspěvkové
organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
• bere na vědomí Protokol č. PVK/20165/2/JnO o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2015 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2016 u příspěvkové
organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
• ukládá starostovi předložit na příští radu návrh pronájmu zemědělských pozemků – příloha č. 4
• schvaluje Smlouvu o hudební produkci s Ivo Mrázem, Na Šibeniku 630/2, 779 00 Olomouc
konané dne 14. 1. 2017 v sále KD Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 135/2 v k.ú. Hůrka
• schvaluje výrobu a montáž oplocení a brány technického zázemí Obce Jeseník nad Odrou
v ceně 150 000,– Kč
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• schvaluje opravu střechy proti zatékání včetně zateplení v KD Polouvsí
• schvaluje opravu parket v KD Polouvsí v ceně 51 000,– Kč
• schvaluje slevu ve výši tří nájemných nájemcům nebytových prostor Hůrka 52, Polouvsí 96
a Blahutovice 35 z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb
• schvaluje odstoupení od SOD na „Stavební úpravy KD Polouvsí“ s SEIDMOS Construktion,
s.r.o., Lhotka 1, 743 01 Bílovec k 30. 11. 2016
• schvaluje Darovací smlouvu s Petrem Očenáškem, Petelinova 12, 779 00 Olomouc ve výši
5 000,– Kč na pořádání Mikulášské besídky v Blahutovicích
• schvaluje výpůjčku obrazu Polouvsí od malíře Jaroslava Kolátka, rozměr 30 x 80 cm na
dobu 10 let od podpisu smlouvy
• schvaluje Smlouvu o dílo s Atelierem Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48,
723 00 Ostrava-Martinov v ceně 155 000,– Kč
• schvaluje Smlouvu o úschově listin s JUDr. Antonínem Pavlínem, Jiráskova1065/16, 741 01
Nový Jičín, Obcí Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256 a AGRO JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234
• schvaluje 5 000,– Kč na zakoupení věcného daru na obecní ples a 1000,– Kč na zakoupení
věcných darů na ostatní plesy konané v Jeseníku nad Odrou a místních částech

USNESENÍ
Z 37. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 28. 12. 2016 OD 12.00 HOD.
• schvaluje program 36. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Smlouvu o poskytování služby „Hlášení rozhlasu“ s TPweb s.r.o., 687 05 Jalubí 453
• bere na vědomí informace dotačního kalendáře na rok 2017
• ukládá starostovi připravit podklady pro podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
• ukládá starostovi jednat o případné směně pozemků p.č. 590/1, 590/4, 590/5, 634/2,
634/4, 634/7 a 633 s Antonínem Pončíkem, LXM Group a.s., Malostranská 579, 742 42
Šenov u Nového Jičína
• schvaluje převedení 100 000,– Kč z rezervního do fondu investic Mateřské školy Jeseník
nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67 na
doplnění dřevěných herních prvků školní zahrady
• schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž herních prvků na víceúčelové dětské hřiště
na pozemku p.č. 174 v k.ú. Hůrka 258/1 v k.ú. Polouvsí s Radkem Heroldem, Čáslavská
229, 284 01 Kutná Hora v ceně 94 724,– Kč včetně DPH
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016 – příloha č. 3
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• schvaluje propachtování pozemků – příloha č. 4
• schvaluje Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Chodník podél sil. III/04810,
Jeseník nad Odrou“ jako nejvýhodnější nabídky podle zadaných kritérií fa DEMSTAV
group, s.r.o., Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice I-Město, IČ: 27844935
• schvaluje Smlouvu o dílo zakázky „Chodník podél sil. III/04810, Jeseník nad Odrou“ s DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice I-Město, IČ: 27844935, 493.548,– Kč
bez DPH
• schvaluje Dohodu o neprovádění zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu
č. NJ/463/n/2016/Pu s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• schvaluje dar 2000,– Kč pěveckému sboru Skřivánek, Suchdol nad Odrou, Nová ulice 461,
742 01 Suchdol nad Odrou
• neschvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava, pobočka Nový Jičín

USNESENÍ
Z 38. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 16. 1. 2017 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 38. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Dohodu o narovnání Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 6. 2016 s firmou SEIDMOS Construction s.r.o., Lhotka 1, 743 01 Bílovec, IČ: 02100061
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017

USNESENÍ
Z 39. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 31. 1. 2017 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 39. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Licenční smlouvu k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení
zastupitelstva a rady obce 1/2017 s Mgr. Miroslavem Pizurem, Zikova 606/10, 779 00
Olomouc
• bere na vědomí žádost o pronájem pozemku parcela číslo 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi dále jednat s firmou LXM Group a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov
u Nového Jičína o případném prodeji nebytových prostor Jeseník nad Odrou 13
• ukládá starostovi předat ZO vyjádření majitele pozemků v areálu požární nádrže v Hůrce
• schvaluje finanční příspěvek ve výši počtu obyvatel k 31. 12. 2016 na opravu varhan Svatovítské katedrály v Praze
• schvaluje Smlouvu o vodě předané se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
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• ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku p.č. 447 a části pozemku p.č. 450 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí informace starosty o probíhajících pracích na opravě KD v Polouvsí
• ukládá starostovi zařadit MK na pozemku p.č. 65 v k.ú. Hůrka do plánu oprav místních
komunikací
• schvaluje záměr směny pozemků p.č. 454/1, 859, 860 a 861 v k.ú. Starojická Lhota za
pozemek p.č. 325/12 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. NJA-VZ-1/2017 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7
• schvaluje Dodatky č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7 – příloha č. 3
• schvaluje Darovací smlouvy na 7. Blahutovický ples – příloha č. 4
• schvaluje Darovací smlouvy na 23. Obecní ples – příloha č. 5
• schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 180/4 a části p.č. 180/5 v k.ú. Polouvsí
• ukládá místostarostovi jednat s K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá 386, 760 01 Zlín o jiném umístění
telekomunikačních rozvodů v rámci připravované stavby „0006/17 Náš-Net(2) Jeseník nad
Odrou OK“
• ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemků parcela číslo 648 a 647/1 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1
společností Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2017 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2017.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/0800. Údaje k platbě, jako VS, KS a SS, Vám sdělí paní Křenovská, na tel. čísle 558 846 932.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 7. 12. 2017 OZV č. 1/2017 o místních
poplatcích. V roce 2017 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
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třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2017.
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. 1760110389/800. Údaje k platbě, jako VS, KS a SS, Vám sdělí paní Křenovská, na tel. čísle 558 846 932.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A KUSOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu
(ledničky, televizory, pračky, pneu. os. automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu
8. 4. 2017. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený
odpad uložit.
Komunální odpad noste pouze v den svozu (SOBOTA).
Přistavené kontejnery:
–
–
–
–
–
–

Jeseník nad Odrou
Hůrka
Polouvsí
Blahutovice
Hrabětice
Dolní Mlýn

08:00 – 08:30
08:40 – 09:10
09:20 – 09:50
10:00 – 10:30
08:00 – 08:20
08:00 – 08:20

MŠ
MŠ Jeseník nad odrou
Ať SI MRZNE, AŤ JE ZIMA, zimní sporty ty jsou prima
Na konci měsíce ledna jsme si ve třídě „Berušek“ povídali o zimních sportech. Děti
poznávaly sportovce a seznámily se se sportovním vybavením, které sportovci potřebují. V průběhu týdne jsme si uspořádali školkovou „ZIMNÍ OLYMPIÁDU“. Nechyběla
olympijská hymna, olympijský oheň a hlavně vlajka ČR a naše národní hymna. Každé
dítě obdrželo startovní číslo a mohlo se začít. Jízda na bobu, na saních ve slalomu,
běh na lyžích, hokej a krasobruslení – tak vypadaly naše disciplíny. „Naši sportovci“ při
olympiádě potvrdily olympijské heslo – „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, protože
opravdu soutěžili úplně všichni. Nakonec byly dětem předány medaile, které si vyrobily
a zhodnotili jsme naše sportovní úsilí. Na druhý den jsme si vyzkoušeli soutěžení v týmu,
při kterém děti prokázaly, že umí povzbuzovat kamarády, vzájemně si pomáhat, domluvit se mezi sebou, ctít fair play. Děti ve dvou družstvech zdolávaly různé sportovní úkoly,
např. hod koulí do sněhového pole, slalom na lyžích mezi ledovými krami, jízda mezi
závějemi na sněhových skútrech, chůze po sněhových vločkách, apod. Děti byly za svou
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snahu odměněny diplomem. V pátek jsme si povídali o úrazech, které se mohou stát při
zimních sportech a zahráli jsme si na doktory.
A protože nám venku konečně začala i ta pravá zima mohli jsme si sportování užívat
nejen v naší MŠ, ale také venku na sněhu. Děti malovaly na sníh, vyšli jsme si na obecní
kluziště, kde si děti nacvičovaly pohyb při bruslení. Vyšlapávali jsme cestičky do sněhu
a vytvářeli různé labyrinty, na kopci jsme uspořádali závod, kdo nejrychleji vyběhne
a sjede kopec. Vznikaly také různé stavby ze sněhu a děti si konečně jak se patří užily
zimní radovánky.
Máme skvělé sportovce!

Zasmějte se s námi –
hlášky a perličky z Jesenické školičky
P.uč.: „Děti pokud máte doma ptačí budku a dáváte ptáčkům zrníčka na zimu, můžete
donést i nějaké zrníčka pro ptáčky do budky na naší školní zahradě.“ Přihlásí se Nikolka
a volá: „Paní učitelko, paní učitelko, my máme doma kadibudku.“
P. uč.: „Děti už půjdeme pomalu do školky, dneska máme na oběd čočku.“ Malý Honzík
povídá: „Tak už jdeme na tu kočku.“
Klárce svítí sluníčko do očí a volá: „Paní učitelko nemohla by jste zhasnout to slunko?“
p.uč. Kristýna Románková a Petra Brandejská

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
Těsně před Vánocemi jsme byli na výletě v Olomouci. Jeli jsme vlakem, tramvají a kousek pěšky. Navštívili jsme moc hezkou výstavu „Šumění andělských křídel“ v Galerii
Arcidiecézního muzea. Děti se zúčastnily zážitkového programu „Andělský (ne)smysl“
určeného pro mateřské školy. Procházely galerií se zavázanýma očima, přidržovaly se
provázku. Vnímaly zvuky a hudbu kolem sebe. Na obrazech pak vyhledávaly anděly, formou hádanek a nápověd hledaly různé předměty. Zahrály na Orffovy nástroje a zazpívaly Ježíškovi, který byl namalován na krásném velkém obraze. Společně s paní lektorkou
jsme si povídali o obrazech i sochách. Děti měly možnost vyzkoušet si kouzelné malování
moukou a modelování plastelínou z obarvené mouky. Na konec programu jsme ještě na
nádvoří muzea pouštěli „anděly“ z jemné fólie. Protože nám všem vyhládlo a od ranní
svačinky uběhl již nějaký čas, zašli jsme si na oběd do opravdové veliké restaurace. Každý snědl s chutí pizzu a vypil džus s brčkem. Než nám nastal čas návratu, prošli jsme si
slavnostně nazdobené náměstí a vánoční trhy. Za odměnu se děti svezly na pohádkovém
kolotoči. Pak už nás čekala cesta tramvají a vlakem domů. Všem dětem se výlet do velkého města líbil, a určitě doma vyprávěly své zážitky.
V novém roce jsme se ve školce sešli plni dojmů z Vánoc. Děti si povídaly, jaké dárečky
dostaly pod stromečkem. Kreslily dárek, který se jim nejvíce líbil. V rámci měsíce ledna
jsme měli témata „První vločka, druhá, třetí, z nebe na zem právě letí“ – povídali jsme si

Jesenický zpravodaj 1 / 2017

9

o zimě, dělali pokusy se sněhem a ledem, děti se seznámily se zimními sporty. Tématem
ochrany ptáčků a zvířat v zimě nás provedla půvabná knížka Dagmar Hilarové, s obrázky
Aleny Ladové – Jak zvířátka našla domov.
Měsícem únorem nás také doprovázela pohádka. Tentokrát z knihy Vladislava Vančury
– Kubula a Kuba Kubikula. Co jsme s medvědářem Kubou zažili, si můžete přečíst zase
příště…
Anička Trnčáková, Tereza Valošková
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ZŠ
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
V měsíci lednu se ve škole naděluje. Děti si přinesly své pololetní vysvědčení, se kterým
byli někteří více, jiní méně spokojeni. Ti méně spokojení mohou vše vylepšit ve druhé
půlce. Za práci, které nebylo málo, byli všichni odměněni. Zúčastnili jsme se totiž vý-
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chovného koncertu bubenické kapely JUMPING DRUMS v Beskydském divadle v Novém
Jičíně. Děti se zábavnou formou seznámily s historií bicích nástrojů a aktivně byly zapojeny do dění na jevišti. O tom, že se nám koncert líbil, svědčil bouřlivý potlesk. Budeme
se těšit na další pokračování!

REKORDNÍ ŠKOLNÍ PLES 2017
Letošní začátek února se na půdě naší
školy nesl v duchu vrcholících příprav
dalšího ročníku tradičního Školního plesu. Více než dvě desítky rodičů ze Spolku
přátel Základní školy spolu s učiteli a personálem školní jídelny dokončovali dvouměsíční maraton plný získávání finančních
příspěvků od sponzorů spolu s dary do
tomboly, prodeje lístků, chystání občerstvení a balení dárků. Očekávaný cíl onoho
„maratonu“ byl letos ještě o kousek dál
než roky minulé. Protože loňský Školní
ples byl ve všech směrech rekordní, co do
počtu hostů, cen v tombole, tak peněz získaných pro školu.
Ale i přes laťku, která byla pro nově vzniklý Spolek přátel poměrně vysoko, se nikdo
nezalekl a bylo vidět, že všichni do toho dali maximum. Odměnou pro všechny za jejich
snažení, pak byl plný sál usmívajících se, tančících a bavících se hostů, kteří si domů
odnesli spoustu krásných cen z bohaté tomboly a příjemný pocit z krásně stráveného
večera. Ke skvělé atmosféře plného sálu přispěla již osvědčená a skvěle hrající kapela
B-Band, vystoupení novojičínského klubu Capoeiry a špičkově fungující tým organizátorů celého večera, který se nejenže přes vysoko posazenou laťku dokázal přehoupnout,
ale dokonce ji ještě posunul výše a dokázal tak pro školu získat dostatek financí na
její provoz, na školní pomůcky a podporu studií, ve kterých může svým žákům dopřát
nespočet krásných zážitků na školních
výletech za kulturou a poznáním.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kteří nás na letošním plese
podpořili a všem, kteří pomohli s organizací letošního krásného Školního plesu za jejich ochotu, vstřícnost a pozitivní energii. Bez vás všech bychom neměli
ten krásný a hřejivý pocit, že jsme opět
mohli pomoci našim dětem zpříjemnit
jim jejich první školní krůčky do života.
A na úplný závěr vás všechny již nyní
zvu na náš příští ples, protože bude
opět rekordní, tak si ho nenechte ujít…
Bc. Pavel Dvorský, předseda Spolku přátel ZŠ Jeseník n.O.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
XXIII. OBECNÍ PLES
V sobotu 14. ledna 2017 byla v Jeseníku nad Odrou zahájena plesová sezóna. V sále kulturního domu se konal
tradiční Obecní ples.
K tanci a poslechu opět hrála výborná
kapela L.I.F. z Olomouce, dále pak návštěvníky oblíbená cimbálová muzika
Jánoš ze Vsetína a DJ Machy.
Jedním z bodů programu bylo vystoupení taneční dvojice Petry Pístecké
a Luboše Nevrly z Nového Jičína. Tento
taneční pár soutěží v latinskoamerických tancích v seniorské kategorii, má
za sebou účast na evropském šampionátu v Barceloně, kde bodoval na skvělém 5. místě. Posledním úspěchem v roce 2016
bylo 1. místo na Taneční lize v ČR. Aktuálně je ve světovém žebříčku seniorské kategorie
na 14. místě.
Jako každý rok byla připravena bohatá tombola. Hlavní výhrou byl POUKAZ na pobyt
v Luhačovicích v hodnotě 12.000 Kč, který opět věnovala firma Aden LP s.r.o.
Letos jsme zaznamenali menší pokles návštěvníků, ale i tak byl sál nabitý 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 XXII. OBECNÍHO PLESU 14. 1. 2017
ADEN LP s.r.o.

ForTest, s.r.o.

JESENICKÁ KYSELKA, s.r.o.

Ing. PAVEL MATŮŠŮ

LUDMILA KOCOURKOVÁ

ING CORPORATION s.r.o.

MUDr. RADOVAN MAREK

TJ SLAVOJ JESENÍK N.O.

JOSEF PAVLÍK

MANŽELÉ BLAŽKOVI

JIŘÍ KACHEL

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

STOLAŘSTVÍ M-STOL JAROSLAV MALCHER

KARLA LUŇÁKOVÁ

UNIMA-KA s.r.o.

MARTIN ČERVENÝ

IMF soft s.r.o.

MANŽELÉ PANTŮČKOVI
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RELCOM s.r.o.

LESY BESKYDY

Mgr. TOMÁŠ MACHÝČEK

JIPEX ALARM S.R.O.

MUDr. JOSEF ŠRÁMEK

ARNOŠT POKORNÝ – HRAD ST. JIČÍN

ALOIS PEŠÁK a JOSEF JANČÍK

AVE a.s.

LADISLAV SEGEŤA

Ing. JAROSLAV BRODSKÝ

ING. LADISLAV SEGEŤA

MARTIN PAVEL

LIBOR PALIČKA

MS HŮRKA MS HUBERT

ROMAN PROKL

CENTRUM 3P – ANNA BRÁZDILOVÁ

HAKA METAL s.r.o.

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOLNÍ MLÝN

MANŽELÉ MÍČKOVI

AGRO JESENICKO A.S.

TENIS CLUB

SWIETELSKY S.R.O.

ALLIUM AGRO s.r.o.

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROMAN ŠKUCA

VLASTIMIL MACHULA

RUSKOVI.CZ

DUŠAN A PAVEL DORAZILOVI

DANIEL GLOGAR

MIROSLAV KŘENOVSKÝ

HASIČI HŮRKA

LENKA DRDOVÁ

RYBÁŘSTVÍ KRÁLOVÁ EMILIE

MARCELA GRÁFIKOVÁ

RICHARD MAŇÁK

Bc. JIŘÍ MAXNER

UAX

PNEUSERVIS – EVA LANGEROVÁ

MUDr. SYLVA SVRČINOVÁ

RYBÁŘI BLAHUTOVICE

Ing. JIŘÍ KLEČKA

MANŽELÉ MACHÁČOVI

JAROSLAV LANGER

MANŽELÉ PETERKOVI

MS BLAHUTOVICE

PETR DORAZIL

RŮŽENA KŘIŽÁKOVÁ

DENIS REMEŠ

CUKRÁRNA SAURO NOVÝ JIČÍN

VII. Sportovní ples TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou pořádala v pátek 27. ledna 2017 „VII. Sportovní ples“.
Opět jak se říká, jsme měli plný dům. K tanci a poslechu, nám ve velkém sále hrála kapela
Apači, v malém sále místní DJ MACHY. Taneční vystoupení latinskoamerických tanců neproběhlo z důvodu poruchy automobilu účinkujících, za to se všem omlouváme. Zpestřením
plesu určitě bylo losování o top ceny a všem výhercům bohaté tomboly blahopřejeme.
Poděkování patří hlavně sponzorům, pořadatelům a zúčastněným, kteří svou „útratou“ přispěli na činnost všech oddílů tělovýchovné jednoty.
Za rok na Sportovním plese se na Vás moc těšíme J.
Libor Macháč, předseda TJ Slavoj
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POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU








Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
již čtyřikrát jsme v předchozích letech zaplnili sál našeho kulturního domu při koncertech pražských umělců – šansoniérky Evy Kriz-Lifkové a pianisty Milana Dvořáka. V roce
2012 to bylo s programem „Zlatá éra francouzského šansonu“, v roce 2013 „Jak chutná
Francie“, 2014 „Piaf známá neznámá“ a v roce 2015 s pásmem „I města mají duši“. Na
tyto koncerty chceme navázat i letos. Naši přátelé přijedou s novým programem nazvaným „Pod střechami Paříže“. A jak název napovídá, budou znít především francouzské
šansony.
Koncert se uskuteční v pátek 17. března 2017 v 19.00 hodin.
Vstupenky budou v předprodeji na podatelně obecního úřadu od 6. března 2017.
Přijďte se pobavit a pozvěte a přiveďte i své známé.
Těšíme se na Vás.
Za všechny, kteří se na přípravách podílejí

Marie Heraltová
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HŮRKA
MYSLIVECKÝ HON
Myslivci a honci se sešli v 8 hodin ráno v sále KD Hůrka. Ochutnali výbornou
zelňačku a připravili se na hon. Po slavnostním zahájení se skupina 29 myslivců a 35 honců, vydala na první leč do Boří. Bylo políčeno na divoká prasata,
ale ta bohužel v noci pouze prošla. Dále se prošel Horecký kopec, bažantnice a Panský les.
Poslední lečí bylo opětovné vyhnání bažantů z Horeckého kopce k bažantnici. Na honě, bylo
střeleno 33 kohoutů bažanta divokého a 2 zajíci.
V podvečer začala „Štěpánská poslední leč“. Zábavu hudebně doprovázel pan Zelina z Libhoště. V zaplněném sále se tančilo do pozdních nočních hodin. Vrcholem večera byla bohatá
tombola s kusem kance v hlavní ceně.
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SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU“
V sobotu 21. ledna 2017 proběhl v sále bývalé školy v Hůrce již pátý 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 porotce dostal hodnoticí list, do kterého bodově zapisoval vůni, chuť a celkový dojem přihlášeného vzorku pálenky.
Kolem osmé hodiny se spočítaly výsledné body a stanovilo se celkové pořadí.
V letošním roce vyhrála švestka Ladislava Glogara s 320 body. Na druhém místě se umístili
Pavel Dorazil a Josef Petera s 316 body a na třetím Jan Dorazil s 311 body. Soutěž byla jako
každý rok vyrovnaná. Do letošní soutěže se přihlásilo pouze 13 soutěžních vzorků. Po vyhodnocení následovala neřízená degustace všech soutěžních vzorků. Všichni se shodli na tom, že
v Hůrce jsou pouze výborné pálenky.
Děkuji Obci Jeseník nad Odrou za poskytnutí cen pro vítěze a všem co přišli a užili si příjemný večer.
Za Osadní výbor Hůrka Daniel Glogar
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VEPŘOVÉ HODY MS HŮRKA
V sobotu 28. ledna 2017 začal od 9. hodiny prodej vepřových specialit,
kterým byla završena třídenní usilovná příprava. Nedočkaví nakupující se
sešli ještě před otevřením. Po otevření sálu, kde byly připraveny speciality
na prodej se vytvořila postupně narůstající fronta ve tvaru hada, která se
rozplynula až s posledním zákazníkem. Lahodné a chuťí vyvážené produkty, opět uspokojily mlsné jazýčky. I přes narůstající počty všech výrobků se bohužél
nepodařilo všechny nakupující uspokojit. Ten kdo zaváhal, musel se spokojit s tím, co
„zbylo“.

XI. SPORTOVNÍ ZÁBAVA
Sobota 4. února v Hůrce patřila Cvičenkám. Do sálu kulturního domu
přišlo osm desítek hostů, kteří se sešli na již XI. ročník Sportovní zábavy. Od osmé hodiny večerní začala hrát hudební skupina DUO (Milan
Býček a Stanislav Bartoň). Následně se hosté na chvíli změnili v diváky,
kterým předváděla skupina dvanácti horeckých cvičenek pod vedením
Dáši Bokové taneční představení – letos na námořnické téma. Společně jsme si zazpívali
a přenesli jsme se na pirátskou galéru se vším všudy – nechyběl rum a i podlaha se poctivě šůrovala ;o).
V nově zrekonstruovaném a krásně vyzdobeném sálu se po tanečním výkonu cvičenek,
a poté i hostů, mohli všichni občerstvit v baru „U mořské panny“. Dole v podpalubí se
pro hladové návštěvníky, podával chutný dančí guláš. Na zábavě ani tentokrát nechyběla bohatá tombola s 90 cenami od štědrých mecenášů. Cvičenky děkují hostům za účast
a sponzorům za podporu.
Ladislav Segeťa

Seznam sponzorů
Obec Jeseník nad Odrou, SDH Hasiči, Myslivecké sdružení Hůrka z.s., manželé Kachlovi
st., Jiří Hasal, manželé Novosadovi, manželé Šuffnerovi, Dušan Kachel, manželé Zajícovi,
Jiří Kachel, rodina Segeťová, manželé Víchovi, Restaurace u Školy, Daniel a Jana Glogarovi, Pavel a Kateřina Nasswetterovi, Jaromír Hasal, Ladislav Segeťa, Pavel Dorazil, Jiří
Hanousek, Dušan Dorazil, Petr Dorazil, Roman Škuca, Igor Caban, Vladimír Novotný, Jiří
Brychta, Ivo Kachel a Cvičenky.
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POZVÁNKA DO HŮRKY
VODĚNÍ MEDVĚDA A MASOPUST S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Restaurace u školy s paní Jiřinou Bokovou, pořádají v sobotu dopoledne 25.2.2017 tradiční
vodění medvěda. Masopustní průvod obcí s medvědem, bude zakončen večerní zábavou
v sále KD Hůrka s pochováváním basy doprovázenou hudbou a bohatou tombolou.
Hůrka, obec, sál KD

TÁBOROVÝ OHEŇ S PÁLENÍM ČARODĚJNIC
Osadní výbor s SDH Hůrka pořádají v sobotu odpoledne 29.4.2017 táborový oheň s pálením
čarodějnic.
Hůrka, areál bývalé školy

POLOUVSÍ
Je tady další rok a i k nám pochopitelně opět dorazili Tři králové. Snad
navštívili skoro všechny a doufáme, že byli všude vítáni.
Ve čtvrtek 5. ledna navečer byla v Polouvsí zahájena výroba kluziště.
V pátek se samozřejmě pokračovalo do nočních hodin, přičemž sou-
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běžně probíhala neformální schůzka
rozpuštěného pěveckého sboru. A tak
již v sobotu 7. ledna 2017 bylo možno
zahájit bruslařskou sezonu. Oficiální otevření ledové plochy proběhlo ve 14:00
hod. polouveského zimního času – a to
zahajovací krasojízdou, kterou předvedl
José „Džegr“ Ondryhal. Původně sice přislíbil vykroužit celých šest kol na našem
rozlehlém stadionu, sice zřejmě to trochu
ošidil – ale nevadí. A i další se nechali
zlákat, vyhnali z bruslí pavouky a následující dny bylo na kluzišti živo. Mrzlo, až
praštělo nezvykle dlouho a nám postupně přišlo poněkud fádní jen tak obyčejně
na ledě bruslit či se klouzat (popř. honit
zmrzlou žábu klacky). A tak jsme se hluboce zamysleli a vymysleli – „Polouveský
příležitostný ledový pařezový pétanque“.
A pak bylo na ledu ještě veseleji. Hráli
jsme ostošest a srandy si užili hodně moc.
Pak napadly haldy sněhu, tak jsme stavěli
sněhuláky a iglú.
V budoucnu nás čeká určitě několik akcí,
na kterých vás rádi uvidíme (zahájíme sezonu pétanque, snad bude oblíbená jarní
brigádička, sletí se čarodějnice, oslavíme
Den matek,...). Pozvánky budou opět na
obvyklých místech.
Rď

Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“
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POZVÁNKY DO POLOUVSÍ
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BLAHUTOVICE
Mikuláš 2016 v Blahutovicích
Osadní výbor Blahutovice pořádal dne 10. 12. 2016 od 15:30 v kulturním sále Blahutovicích Mikulášskou besídku pro děti a sousedské předvánoční posezení pro dospělé. Celým odpolednem nás provázelo divadélko
Ententýky, které svou pohádkou Myška Klárka a Veverka Klárka, bavilo všechny
místní i přespolní děti a dospělé. Byli jsme mile překvapeni velkou účastí dětí, rodičů
i prarodičů, pro které jsme připravili bohaté občerstvení a laskominy pro děti. Na
konci programu přišel děti pozdravit Mikuláš s čertem a andělem, a za písničku či
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básničku hodné děti dostaly mikulášský balíček. Našlo
se pár i zlobivých dětí, které
dostaly i uhlí – ty však musely slíbit polepšení, a tak čert
toho moc na práci neměl.
V závěru odpoledne si děti
zatancovaly na mini diskotéku. Děti se dobře bavily a dospělí aspoň na malou chvíli
přišli posedět a popovídat si
u svařáku. Těšíme se na příští
setkání s Mikulášem, čertem
a andělem.
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Osadní výbor Blahutovice

VII. BLAHUTOVICKÝ PLES
Osadní výbor Blahutovice
pořádal v pátek 7. 2.
2017 od 20 hodin
v kulturním domě
v
Blahutovicích
7.
Blahutovický
ples. K poslechu
a především k tanci nám hrála skupina Apači, bylo
připraveno
bohaté občerstvení
a krásná tombola.
A i když letos byla účast plesajících menší, zábava nevázla
a plesání přímo utíkalo. Večer
nám zpestřil taneční pár z Kateřinic, a zatančili nám rakouský valčík a vražedné tango. Za
osadní výbor Blahutovice děkuji
všem sponzorům, bez kterých
bychom nemohli vůbec taneční večer a tak krásnou tombolu
uspořádat.
Za OV Blahutovice,
Iveta Jančálková
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – JARO 2017
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo den
16.
NE
17.
NE
18.
NE
19.
NE
20.
NE
21.
SO
22.
NE
23.
SO
24.
NE
25.
SO
26.
NE
15.
NE
14.
SO

dat.
26.03.
02.04.
09.04.
16.04.
23.04.
29.04.
07.05.
13.05.
21.05.
27.05.
04.06.
11.06.
17.06.

čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17.00
17:00
17:00
17:00

soupeř
Jeseník n.O. – Ostravice
Jistebník – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Mořkov
Spálov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Odry
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kozlovice
Fryčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Tichá
Fulnek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kopřivnice
Kateřince – Jeseník n.O.
Starý Jičín – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd autobusu v 14.00
odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.30
nejede autobus

Okresní soutěž žáci
kolo den
10.
NE
11.
NE
12.
NE
13.
SO
14.
NE
09.
SO
08.
NE

dat.
23.04.
30.04.
07.05.
13.05.
21.05.
27.05.
04.06.

čas
soupeř
13:00
Jeseník n.O. – Děrné
13:30
Spálov – Jeseník n.O.
13:30 Jeseník n.O. – Jakubčovice n.O.
14:00
Vražné – Jeseník n.O.
14:00
Jeseník n.O. – Kujavy
15:00
Bravantice – Jeseník n.O.
10:00
Heřmanice – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd os auty v 12.30
odjezd os auty v 13.00
odjezd os auty v 14.00
odjezd os auty v 09.00

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo den
15.
PO
16.
PÁ
17.
PÁ
18.
PÁ
10.
PÁ
11.
PÁ
14.
ČT
12.
PÁ
13.
PÁ

dat.
10.04.
21.04.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
25.05.
02.06.
09.06.

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

soupeř
Bílovec B – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Petřvald – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Olbramice
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Jistebník
Tísek – Jeseník n.O.
Pustějov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kunín

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

Změny, rozpisy, tabulky najdete na www.fotbal.cz
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou.
Díky jejich ochotě a vstřícnosti se v prostorách kulturního domu od října konají kurzy angličtiny pro veřejnost.
Maminky na mateřské a senioři (ale nejen oni) tak mohou v příjemném prostředí a bez velkého cestování zažívat radost z poznávání cizího jazyka i kultury.
Mgr. Eva Štefková

PODĚKOVÁNÍ OD SENIORŮ
Klub seniorů a seniorek děkuje Milanu Býčkovi za příjemně strávené odpoledne s muzikou.
Děkujeme .

Za seniory Marie Kelnarová

PODĚKOVÁNÍ – KLUZIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
už se stalo tradicí, pokud nám zima
připraví velké mrazy jako letos, že nám
„naši chlapi“ připraví přírodní kluziště.
Je krásné vidět na tomto kluzišti děti
i dospělé. Jsou tam kluci, kteří chtějí
hrát drsný hokej, ale jsou tam i malé
děti, které stojí na bruslích poprvé.
Všichni tito bruslaři se domluví a kluziště využívají celé.
Touto cestou bych chtěla poděkovat hlavním iniciátorům, což je Karel
Staněk, Libor Macháč, Jarda Velík st.,
kteří i v noci ve velkých mrazech chodili led stříkat vodou. Tento rok už se
k této přípravě přidali mladí kluci – Marek Staněk, Petr Kratochvíl, Marek Novotný, Kuba
Pomkla a Jarek Velík ml.
Kluci, moc Vám děkujeme.

RŮZNÉ
OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY
Ve středu 29. 3. 2017 bude pošta Jeseník nad Odrou od 14,00 do 16,30 hod uzavřena.
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Jaké bylo letošní tříkrálové koledování?
Tradiční tříkrálové koledování, které
každoročně organizuje Charita České
republiky během prvních dvou týdnů
nového roku, se tentokráte konala za
podstatně složitějších podmínek než
v roce loňském. Velmi mrazivé dny počátku letošního roku byly pro koledníky
a jejich doprovody opravdovou zkouškou. Nicméně díky pochopení vedení
Základní školy v Jeseníku nad Odrou,
Sdružení rodičů a přátel této školy a zejména díky pochopení rodičů a mnoha
dalších ochotných lidí ve funkcích vedoucích skupinek bylo i letošní koledování velmi inspirativní a úspěšné.
Celkem šest skupinek koledníků v Jeseníku nad Odrou se vydalo na cestu ze školy už den
před svátkem Tří králů. Díky vstřícnosti pana faráře se naši koledníci mohli ještě před vlastním
putováním inspirovat a pokochat návštěvou betléma v jesenickém kostele. A poté už následovalo několikahodinové koledování za opravdu zimního počasí. Díky za nadšení a výdrž,
milí koledníci!
V Blahutovicích, Hůrce, Polouvsí a Hraběticích se koledovalo během následující dní až do
14. ledna, který byl posledním dnem letošní tříkrálové sbírky.
Kromě jesenických šesti skupinek se ve zbývajících částech naší obce zúčastnilo koledování
dalších devět skupinek dětí se svými vedoucími. Celkem tedy se podílelo na letošním tříkrálové sbírce u nás na šedesát lidí. Všem – včetně těch, kteří koledníky připravovali – náleží
poděkování za to, že nelitovali námahy a podpořili toto tradiční charitní dílo.
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 jsem poté zaslal na účet Charity, byl následující:
V Jeseníku nad Odrou se vybralo celkem 20 376 Kč, v Hůrce 12 719 Kč, V Polouvsí 4 910 Kč
a 3 Euro, v Blahutovicích 3 199 Kč a v Hraběticích 1305 Kč. Celkem tedy 42 509 Kč.
Ještě jednou díky za vaši štědrost a ochotu pomáhat.
Ing. Karel Glogar, koordinátor sbírky
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DOBRÁ PACHTOVNÍ SMLOUVA
MŮŽE OMEZIT DEGRADACI PŮDY
Úrodnost zemědělské půdy a její schopnost zadržet vodu v krajině v České republice postupně klesá. Jedním z nástrojů, jak tento trend částečně omezit,
může být i dobře nastavená pachtovní smlouva. Zohlednění kvality pronajímané půdy úspěšně nabízí „Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy“, kterou připravil Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy. V současné době se připravuje její aktualizované vydání.
Česká republika patří v EU mezi země s největším podílem propachtované půdy. Skutečnost, že na více než 80 % zemědělské půdy u nás dnes nehospodaří její vlastníci,
ale pachtýři (nájemci), s sebou přináší řadu problémů. Mezi největší patří malý zájem
pachtýřů o dlouhodobou udržitelnost půdní kvality. To je dáno jak tlakem na zemědělce
produkovat co nejlevnější potraviny s co nejnižšími náklady, tak absencí dlouhodobějších vizí. Pokud zemědělec dnes nemá jasnou představu, co bude s půdou po ukončení
pachtu, do péče o její úrodnost zpravidla neinvestuje.
Dalším negativním faktorem, který výrazně ovlivňuje trend klesající půdní úrodnosti,
je obecný stav české krajiny a zemědělské půdy. V převážně pahorkatinné krajině ČR
(vody zde tečou do tří moří), máme největší půdní bloky v Evropě. Na historický relikt
z 50. let, kdy došlo k masivní likvidaci přirozených krajinných prvků a odvodnění čtvrtiny zemědělské půdy, doplácíme doposud. Scelené půdní bloky, kromě toho, že snižují
funkční i druhovou biodiverzitu, umožňují nasazení obrovských zemědělských strojů.
Mnohdy se jedná o stroje určené např. pro americké prérie a jejich využívání masivně
zvyšuje utužování půdy. Díky ekonomickému tlaku poklesly navíc od 90. let obrovským
způsobem stavy hospodářských zvířat. Historický ráz farem je tak významně porušen,
jejich přirozená komplexnost padla ve prospěch výdělečnější rostlinné produkce. Hovězí
maso dnes dovážíme, chybějící přirozená hnojiva (hnůj, kejda apod.) jsou nahrazována
chemickými, na půdě nejsou dodržovány vhodné osevní postupy. Vliv má také dotační
politika a podpora vždy jen části vybrané produkce.
Výsledkem je, že máme přes 50 % zemědělské půdy z celkových cca 4,2 mil ha ohroženo vodní erozí, z toho je již přes 500 tis. ha vážně poškozeno, přes 14 % ohroženo větrnou erozí, 45 % půd je utuženo, v půdách chybí organická hmota, půdy se okyselují a je
narušena i její biologická složka (půdní život). Utužená půda není schopna zadržet stále
častější přívalové deště, jež jsou výsledkem klimatických změn, voda tak odtéká a způsobuje vodní erozi. Ta pak následně další škody na majetku a vodních nádržích. S mizející
půdou klesá mocnost půdního profilu. Půda, která už v sobě nezadrží moc vody, rychlé
vysychá a stává se výsušnou. Pomalu pak vzniká koloběh, ze kterého se špatně uniká.
A co tomu říká vlastní pozemek? Klesá jeho hodnota, a tím i cena. Snižování půdní
kvality má přímý dopad jak na vlastníka pozemku, tak nepřímo na stát. Půda plní pro
společnost, kromě produkce potravin, celou řadu dalších funkcí (retence vody, infiltrace vody, filtrace vody a mnoho dalších). Přesto, že by veškerá zemědělská půda v ČR
dokázala zadržet až 8,4 miliardy m3 vody, je momentální potenciál zemědělských půd
zadržovat vodu výrazně nižší - na úrovni 5,04 miliardy m3 vody. To znamená, že z naší
republiky odteče více než 3,3 miliardy m3 vody každý rok zbytečně pryč. To je pro
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představu zhruba tolik, jako bychom každoročně z české krajiny vypustili přibližně 10
vodních nádrží o velikosti Želivky nebo Lipna. Náklady na údržbu vody v krajině jsou
dnes obrovské. Stávající nastavení DZES (standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, dříve GAEC), jejichž plnění je podmínkou pro čerpání dotací,
nejsou bohužel dostatečné. Na ziscích, které ze zemědělské produkce mají soukromé
subjekty, se tak nepřímo podílí stát kompenzací škod, které jsou s omezenou funkčností
půdy spojeny.
Stav půdy může zlepšit kvalitní pachtovní smlouva
Z důvodu ochrany kvality pozemků, zabránění snižování jeho ceny, a tím i přímé podpory vlastní ochraně půdy, byla na Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP
v.v.i.) vypracována „Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro
pachtovní smlouvy“
(autoři Vopravil, Khel,
Hladík,
Havelková).
Metodika
vznikla
v roce 2014 překvapivě na podnět církve,
která se připravovala
na převzetí řady zemědělských pozemků
a chtěla tak předejít
poškození půdy nesprávným hospodařením na pozemcích, na
kterých nebude hospodařit sama.
Vypracovaná metodika stručně uvádí
možné typy, příčiny
degradace zemědělské půdy a jejich prevenci a nabízí postup
detailního
pedologického
průzkumu,
jehož cílem je zmapování kvality půdy před
pachtem a po ukončení pachtu. Součástí
je i návrh znění pachtovní smlouvy, která
podmínku uchování
kvality zahrnuje. Metodika má za sebou
nyní dva roky existence a dá se říci, že do-
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kázala zásadně pozměnit pohled na užívání pozemků a vlastní přístup smluvních stran.
Dnes se ukazuje, že o metodiku mají zájem nejen majitelé půdy, ale i samotní pachtýři,
kteří chtějí mít jistotu, že po uplynutí doby pachtu nebudou neoprávněně nařčení vlastníky, že půdu poškodili.
V současné době se proto připravuje její aktualizovaná verze, která zohledňuje i postupy, při kterých namísto poklesu kvality půdy dochází k jejímu zlepšení. Součástí bude
i kompletně specializovaným právníkem aktualizovaná vzorová pachtovní smlouva, která bude zohledňovat jak zabránění poškození pozemku, tak i variantu jeho zhodnocení.
Neb na půdu a pacht lze z hlediska právního pohlížet i jako například na byt, který buď
nájemník poškodí, či naopak zhodnotí, a to se pak odráží i v jeho ceně, případně výši
nájmu. Nová metodika by měla být k dispozici již v prvním čtvrtletí roku 2016.
Zpracovali:
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i.)
Kateřina Čapounová (Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství)

Text vznikl v rámci projektu “Proč ekologicky a proč ne konvenčně?“ za podpory
Ministerstva životního prostředí ČR a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Realizátorem projektu je Bioinstitut o.p.s.. Více na www.rokpudy.cz

Pozemkové úpravy a tvorba krajiny
K obnově zaniklých polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních krajinotvorných elementů jsou jediným nástrojem pozemkové úpravy.
Pozemkové úpravy a tvorba krajiny
Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného
obdělávání půdy pak došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a dalších
přírodních a krajinotvorných elementů. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí
České republiky neodpovídají skutečnému stavu v terénu.
Zvyšující se význam integrovaného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení
angažovaného přístupu všech aktérů, včetně významné a často nezastupitelné role pozemkových úřadů. Došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského
půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu.
Existence velkých honů znemožnila a často ještě znemožňuje vlastníkům, soukromým
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zemědělcům přístup na jejich pozemky. Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat. Existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí a skutečným užíváním půdy. Více než tři čtvrtiny obhospodařované půdy se pronajímá od
soukromých vlastníků. Bez vyřešení vlastnictví pozemků není možno v území realizovat
nezbytná ekologická, půdoochranná či krajinotvorná opatření.
Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které jsou nazývány
„projekty krajinného inženýrství“. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve
veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo
dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství
a zvýšení ekologické stability krajiny. Toto přetváření obrazu krajiny vyžaduje úzkou
spolupráci a větší zapojení místních akčních skupin, obcí a dalších místních iniciativ do
procesu přípravy pozemkových úprav. Pozitivně vnímáme zlepšení komunikace s místní
samosprávou. Jistě není lehké hledat většinový konsensus, je to však jediná možnost.
Bylo by velkou chybou a vytváření nových křivd, pokud bychom vnucovali naše technicistní a úřednické řešení. To by mělo pouze krátkodobý efekt.
Pozemkové úpravy jsou nenahraditelným předpokladem pro další vygenerování místních
iniciativ. Je to cesta obnovy ztracených spojení, navázání násilně přerušených či zapomenutých příběhů, jedná se o oživování míst, která ztratila svá jména, svoji kontinuitu.
Chceme-li přispět k nápravě, pak musíme po porovat ty ozdravné iniciativy, které samy
na venkově vznikají. A zde je právě to významné a nezastupitelné místo pozemkových
úprav. Perfektně odvedená komplexní pozemková úprava ve své projekční části, tak
i ve své síle navržených opatření v plánu společných zařízení, mají ohromnou realizační
a motivační váhu.

Šance pro venkovská území
Pozemkové úpravy jsou velkou šancí pro řešené území jak vhodně uspořádat vlastnické vztahy
k pozemkům a umožnit tak hospodaření těm vlastníkům půdy, kteří se dosud z různých
důvodů svého práva ujmout nemohli. Jsou velkou a historickou šancí také pro krajinu
v České republice. Projekty komplexních pozemkových úprav, územní plány a v neposlední řadě urbanistické studie vstupují do problematiky plánování venkovského prostoru.
Pozemkové úpravy:
• jsou cílevědomým souborem opatření, která zavádí do života venkova zásadní změnu
v chápání vztahu ke krajině, způsoby jejího užívání a správy majetku, činí venkov
přívětivým sociálním prostorem s malebnou krajinou
• dávají konkrétní podobu krajině a to jak podrobným uspořádáním vlastnických vztahů
k pozemkům, tak pomocí nezbytných společných opatření v podobě nových polních
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cest, prvků územního systému ekologické stability, protierozních a vodohospodář
ských opatření
• jsou v mnohém směru nenahraditelným institutem realizace všech programů především zemědělské části krajiny, ale i územního rozvoje regionu
• přináší hospodářský růst a ekonomickou stabilitu venkova
• mají fenomén řešení majetkoprávních vztahů v kombinaci s veřejným zájmem
• jsou ze své podstaty regionální až místní záležitostí, která je náročná na koordinaci
procesu, metodické řízení a participaci s místní komunitou.
Základní vize pozemkových úprav – nasměrování pozemkových úřadů
• obnovit osobní vztah lidí k půdě, krajině a místu, ve kterém žijí a o který se starají
• lépe zhodnotit současné ﬁnanční prostředky a mobilizovat lidské zdroje, využít přesunu podpory z plošné dotace a extenzity výroby na rozvoj venkova a ochranu půdy
• standardizovat výkon státní správy, včetně optimalizace organizačního začlenění
• zvýšit kvalitu pozemkových úprav, využít více její realizační sílu, a to při zachování
současného tempa provádění a cen prací
• zviditelnit propagací obor v rámci široké veřejnosti a dát mu společenskou vážnost
• nastavit změnu vnímání pozemkových úprav směrem k zohlednění venkova jako sociálního prostoru a kulturního dědictví
Strategický plán krajiny
Krajina je předmětem veřejného zájmu, plní významnou roli v zemědělství, ekologii,
kultuře a je klíčovým prvkem blaha jednotlivce i společnosti. Plánování krajiny znamená
stanovení aktivit a činností s výhledem do budoucna, které mají za cíl zvýšení hodnoty,
obnovu nebo vytvoření krajiny. Mezi základní formy krajinného plánování dnes v České
republice patří územní plán resp. regulační plán a komplexní pozemkové úpravy, které
řeší krajinu na úrovni obcí.
V roce 2002 přijala Česká republika Evropskou úmluvu o krajině. Cílem úmluvy je podpořit ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této
oblasti. V blízké budoucnosti je nutností harmonizovat naše a evropské plány s krajinou.
Krajinný plán jako dokument by se měl v širších vazbách zabývat zhodnocením aktuálního stavu krajiny a komplexním návrhem její obnovy a tvorby. Krajinný plán by měl
být zejména analytickým a koncepčním podkladem pro výše uvedené formy krajinného
plánování – územní plán (regulační plán) a komplexní pozemkové úpravy. V některých
státech Evropské unie již dlouhou dobu krajinný plán existuje. Ke státům s nejvíce propracovaným systémem krajinného plánování patří například Bavorsko, nebo Slovensko.
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/
pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny.html
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Poodří idylické
Seriál příspěvků k 25. výročí vzniku CHKO Poodří se spolu s uplynulým
rokem 2016 dostal k závěru. Možná nastal ten správný čas opustit
strohá fakta a nechat zaznít trochu odlišné tóny vzdálené více než
století.
Poodří bylo součástí území nazývané Kravařsko a v roce 1898 autor
v knize Moravské Kravařsko popisuje poetickým jazykem údolí Odry
takto: „Louky kol Odry zaplavovány jsouce kalnými vodami jarními,
skýtají hojnosť výtečného sena i otavy, někde i třetí seč bývá dosti výnosná. Hospodáři vysadili tu na hranicích jednotlivých dílců svých stromy buď ojediněle, nebo ve
skupinách, tam různé křoviny ano i řady olší, podobně i křovím vrbovým a stromy
lemovány jsou břehy řeky Odry. Když v květnu vonnými květy a hebkým listím příroda se oděje, promění se louky tyto v nádherný přirozený park, vyjdou-li si pak
k večeru srnky ze sousedního lesa na pastvu, a ve křoví-li slavík klokotati počne, stojíš
tu v šeru večerním jako v pohádce, pozoruje, kterak další skupiny stromů v mlze se
tratí. Všechno to úrodné údolí Oderské tajemným kouzlem dýše, dodávajíc idyllického rázu celému Kravařsku.“
PS: Archeologické záchranné výzkumy na dálnici kolem Poodří odkryly několik sídlišť z doby
kamenné i bronzové. Důkaz o tom, že již tisíce let tady žijí lidé – v krajině a s krajinou. Možná
dobrý podnět k zamyšlení, co myslíte?
Vážení čtenáři, přijměte naše přání všeho dobrého v novém roce.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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PODĚKOVÁNÍ

NEJVYŠŠÍ ZLATÁ MEDAILE
prof. MUDr. Jana Janského,
udělená dárcům krve,
kteří dovršili počet 40 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 tito naši spoluobčané:
Marián Karafiát

Jeseník nad Odrou, Polouvsí

Václav Klopštok

Jeseník nad Odrou

Jana Marková

Jeseník nad Odrou

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

Tisková zpráva
Hasiči připravili vědomostní soutěž
o detektorech na novém speciálním webu
Od pondělí 20. února 2017 do pátku 31. března 2017 mohou dospělí obyvatelé České republiky odpovídat – na zcela novém specializovaném webu České asociace hasičských důstojníků (ČAHD) – na
celkem deset otázek v hasičské vědomostní soutěži s názvem „Detektory v domácnostech“.
Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných plynů v domácnosti a na možnosti využití detektorů (hlásičů) požáru a detektorů nebezpečných
plynů a oxidu uhelnatého v domácnostech. Pokud soutěžící odpověď neznají, lze
ji při troše brouzdání na internetu nalézt i na hasičských stránkách o detektorech.
Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze správných odpovědí bude
vylosováno celkem 10 výherců, kteří budou o svém úspěchu včas informováni. První
tři získají vždy trojici zmiňovaných přístrojů – tedy detektor hořlavých plynů, hlásič
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požáru a detektor oxidu uhelnatého, soutěžící na čtvrtém až desátém místě po
jednom takovém přístroji. Přesná adresa nových specializovaných webových stránek
i s internetovou soutěží je: www.detektory.cahd.cz
Vědomostní soutěž připravila Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK),
HZS Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava. Je
součástí dlouhodobé hasičské kampaně, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu,
a také před vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech.
Dlouhodobá kampaň odstartovala v roce 2013. Hasiči od té doby připravili mnoho
akcí – vedle konferencí a seminářů pro zájmové skupiny vydali sérii preventivních
letáků k dispozici obcím a jiným subjektům k bezplatnému stažení, vylepovali je
ve vozidlech hromadné přepravy osob, či na svém webu poskytovali a poskytují podrobné informace o problematice, které doplňují o stanoviska nejrůznějších
odborníků. Hasiči již také připravili několik konferencí a seminářů o detektorech
pro různé zájmové skupiny – majitele a provozovatele bytových domů, domovů
důchodců a dalších sociálních zařízení.
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje
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Firma se
150tiletou tradicí
hledá dělníky
do gumárenské
výroby
Požadavky:
• Vyučen – dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• Velmi dobrá nástupní mzda
• Mzdové zvýhodnění za práci v nepřetržitém
provozu
• 5 týdnů dovolené
• Poukázky Flexi Pass
• Příspěvek na stravování a penzijní
připojištění
• Odměnu na letní a zimní dovolenou
• Příspěvek na dojíždění

KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN
SE KONAJÍ OSOBNÍ POHOVORY
V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM
NA DOJÍŽDĚNÍ

http://www.semperflex.com/en/
hydraulic-hoses/contacts/europe/semperflex-optimit/

www.semperitgroup.com
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