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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Vážení spoluobčané,
stává se již pomalu tradicí, že Vás ve zpravodaji informujeme o tom, co nás v nejbližší době čeká po loňském úspěchu a obdržení titulu „Vesnice roku 2013“ J. Minulý týden
jsme obdrželi organizační pokyny k soutěži „Evropská cena
obnovy vesnic 2014“, ve které se jako vítězná obec spolu s dalšími 28 účastníky ucházíme o prestižní evropskou
cenu. Dnes Vás již můžeme seznámit s následujícím programem:
Ě Prezentace obce proběhne v pondělí, 2. června 2014 od 14.00 do 19.00 hodin.
Naše představa je, že se tak opět stane v rámci společného setkání obyvatel všech místních částí, prezentací činností, historie i budoucnosti, před budovou obecního úřadu a v areálu TJ SLAVOJ v Jeseníku nad Odrou. Součástí bude také prohlídka zajímavých míst obce, školky, školy,
kostela, atd. Pozvánky na tuto akci obdržíte jako obvykle do svých schránek. Mezinárodní
komise bude tříčlenná; národnosti české, rakouské a maďarské. Na konečné podobě programu pracujeme při společných setkáních zastupitelů, členů spolků a sdružení, podnikatelských
i nepodnikatelských subjektů, ředitelek MŠ a ZŠ, vedení obce a zaměstnanců úřadu.
O výsledcích budeme vyrozuměni počátkem července 2014. Předání cen proběhne 11. –
13. září 2014 v obci Vals, kanton Graubünden, ve Švýcarsku. O předběžných podmínkách
účasti jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje. Zde jsou organizační pokyny (ještě ne
úplné a konečné), které jsme slíbili po zasedání zastupitelstva obce zveřejnit:
Ě Zájezd do švýcarského Vals 10. – 14. 9. 2014 (www.vals.ch)
Účastnický poplatek 3 000,– Kč.
Cena zahrnuje: kolekci oblečení ﬁrmy UAX – povinné pro všechny účastníky na cestu a pobyt J,
3x nocleh, 3x snídaně, doprava autobusem
Cena nezahrnuje: pojištění, vstupy mimo organizační schéma slavnostního předání cen ve
Valsu, ostatní stravu a pitný režim J
Předběžný program zájezdu, který se může změnit (dle organizátorů akce ve Vals):
odjezd

10.9.2014

středa

Solná komora v Rakousku, ubytování

nocleh

11.9.2014

čtvrtek

Neuschwanstein – prohlídka zámku

snídaně, nocleh

Přejezd do Vals
Vals – večer – společný program
12.9.2014

pátek

Vals
Workshopy na různé téma, setkání s porotou
Odpoledne slavnostní vyhlášení výsledků
Předání ocenění
Program

snídaně, nocleh

2

Jesenický zpravodaj 2/ 2014

13.9.2014

sobota

Vals – dopolední exkurze

snídaně

oﬁciální program končí 14.00
noční přejezd
příjezd

14.9.2014

neděle

jezero Bodensee, průjezd Německem,
dojezd domů

Co se týká povinného vybavení oblečením, od pondělí 12. května 2014 budou v prodejně
UAXu v Bernarticích nad Odrou k dispozici k vyzkoušení velikostní řady, kde si zároveň oblečení objednáte. Toto platí i pro případné další zájemce (neúčastníky zájezdu), kteří mají zájem
o zakoupení jednotlivých kusů oblečení či celé kolekce.
Zájemci o účast na slavnostním předání cen ve Švýcarsku, můžete se přihlásit na obecním
úřadě na obvyklých telefonních číslech nebo mailem na peterkova@jeseniknadodrou.cz. Pokud bude zájem přesahovat možnosti organizátorů akce, může dojít k omezení počtu účastníků. Přednost budou mít členové spolků a sdružení, osadních výborů, zástupci podnikatelské
sféry, všichni ti, kteří se na úspěchu obce aktivně podílejí J.
Účastnický poplatek za zájezd bude vybírán v hotovosti na obecním úřadě, při přihlášení
k účasti. Za úhradu poplatku Vám bude vystaveno potvrzení, oproti kterému si budete moci
vyzvednout objednané oblečení.
Jakékoli dotazy týkající se celé akce Vám na obecním úřadě rádi odpovíme.
Vážení spoluobčané,
stanoveným cílem Evropské pracovní skupiny a záměrem této soutěže je především:
– shromažďovat vědomosti, dovednosti a zvláštní počiny v oblasti udržitelného rozvoje regionů a venkova; dále je zviditelňovat a hodnotit,
– podporovat výměnu zkušeností a vzájemná setkávání napříč evropskými státy, zeměmi,
regiony, obcemi a vesnicemi,
– vytvořit občanské hnutí přesahující hranice regionů i států s cílem zvýšit kvalitu života
na venkově,
– zvýšit motivaci obyvatelů venkova, aby se podíleli na procesech rozhodování a zvýšit jejich
angažovanost ve věci spoluutváření jejich vlastního prostředí pro život,
– posílit pocit osobní důležitosti u venkovského obyvatelstva a jeho identity jakožto lokálně
zakořeněné Evropany vyznávající společné hodnoty a společnou historii,
– posílit vnímání celospolečenské významnosti venkova a jeho obyvatel s využitím veřejnosti,
médií a politiky
a tímto posílit venkov v Evropě coby budoucí prostor pro život, rekreaci i hospodářství.
Nosná myšlenka
Tato soutěž nezná poražených. Pouze ti nejlepší z určité země či regionu jsou společně na
„startovní čáře“. Výměna zkušeností a společné setkání s jinými zapojenými a úspěšnými
místy dělá z každého účastníka vítěze!
Za Obec Jeseník nad Odrou si přeji, abychom si tuto událost užili s humorem, nadhledem
a hlavně všichni společně.
Mgr. Tomáš Machýček
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TISKOVÁ ZPRÁVA EVROPSKÉ PRACOVNÍ SKUPINY
ROZVOJE VENKOVA A OBNOVY VESNIC K SOUTĚŽI
EVROPSKÁ SOUTĚŽ OBNOVY VESNIC 2014
29 vesnic z 12 různých států se uchází o prestižní evropskou
cenu obnovy vesnic 2014 pod mottem „lépe žít“. Internacionální a interdisciplinární porota začala s několikastupňovým hodnocením v rámci setkání v obci Bozen. Následovat budou prohlídky porotců přímo na místě, a to u všech
účastníků soutěže. Rozhodnutí poroty padne koncem měsíce června v Mnichově; předávání cen se potom uskuteční
v září ve Švýcarsku.
„Právě v době, kdy slovo krize zdá se mnohé paralyzuje,
je nesmírně důležité, aby se lidé sami chopili iniciativy a posílili budoucí udržitelnost svého bezprostředního životního
prostoru. A právě to se děje ve vesnicích, které se ucházejí
o 13. evropskou cenu obnovy vesnic,“ s přesvědčením konstatoval předseda poroty soutěže Charles Konnen z Lucemburska u příležitosti prvního hodnoticího zasedání koncem
března v italské obci Bozen. Je obdivuhodné s jak velkou
odvahou, kreativitou, vytrvalostí a prozíravostí byly a jsou projekty realizovány, a jak tyto
dodatečně posilují i ekonomickou sílu, ekologickou kvalitu, sociální soudržnost a kulturní
identitu jednotlivých vesnic.
Pořadatelem soutěže, která se koná v dvouročním rytmu již od roku 1990, je evropská
pracovní skupina rozvoje venkova a obnovy vesnic. Vedle „Evropské ceny obnovy vesnic“,
kterou obdrží vítěz, jsou udělována také vyznamenání za „výjimečné komplexní rozvojové
projekty“, za „mimořádné výsledky ve více oblastech obnovy vesnice“, jakož i za „mimořádné výsledky v jednotlivých dílčích oblastech obnovy vesnice“. Je posuzováno, jak reagovala účastnící se obec v počátku procesu rozvoje na zjištěná silná a slabá místa či na
vnitřní a vnější nebezpečí a šance. Přitom jde o následující: Jde jak o to podpořit konkrétní
opatření a projekty ve smyslu hospodářského rozvoje, zbudování přiměřených společenských zařízení, architektury, rozvoj sídlišť, ekologii a zásobování energiemi, tak jde i o kulturní iniciativy a o činnost dalšího vzdělávání. Právě tak důležité jsou ale i zvolené metody
a strategie, které by se měly vyznačovat komplexností a směřováním ve smyslu udržitelnosti jakož
i účastí obyvatelstva, osobní iniciativou a ochotou spolupracovat.
Členové mezinárodní mezioborové poroty soutěže si udělají obrázek o jednom každém
místě, které se soutěže účastní – do těchto míst porota vycestuje v průběhu května a června,
tedy dříve než se uskuteční další hodnoticí zasedání koncem června v Mnichově, kde se rozhodne o výsledcích. Předávání cen proběhne v rámci několikadenní akce dne 12. září 2014
v obci Vals ve Švýcarsku, která vyhrála soutěž v roce 2012.
„Cílem soutěže je vesnice a venkovské obce v jejich zapojení utvrdit, motivovat je k dalším
činnostem, jakož i podpořit výměnu zkušeností s ostatními venkovskými obcemi v Evropě.
Mimoto chceme vybudit další obce a regiony k následování, chceme po evropské veřejnosti,
aby si uvědomila celospolečenský význam venkovských regionů, a v neposlední řadě chceme
posílit sbližování Evropy“, vysvětlila jednatelka Evropské pracovní skupiny rozvoje venkova
a obnovy vesnic, paní Theres Friewald-Hofbauer.
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USNESENÍ
z 55. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 25. 2. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje Program 55. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Smlouvu o dílo číslo SOD R 402/2014 s EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472,
757 01 Valašské Meziříčí na nákup 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel
Ě schvaluje Kupní smlouvu č. 1/2014 s LesFree s.r.o., 763 19 Kašava 290 na prodej dříví
z obecních lesů
Ě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby IP-12-8015234, Polouvsí, Dlabajová s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0054/2012 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz na zřízení přípojky NN
Ě bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
Ě ukládá starostovi předat ZO oznámení o termínu konání valné hromady ASOMPO, a.s.,
742 72 Životice u Nového Jičína 194
Ě bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 22. 1. 2014
Ě schvaluje odborného lesního hospodáře obecních lesů na rok 2014 Ing. Libora Strakoše,
763 19 Kašava 290
Ě schvaluje uzavření Dohody o porozumění s PV FIN, s.r.o., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha
1 v rámci Podpory vzdělávání obyvatel obcí na posílení konkurenceschopnosti na trhu
práce
Ě doporučuje ZO schválit návrh ﬁnančního výboru na rozdělení příspěvků v rámci podpory
činnosti občanských sdružení a spolků v Jeseníku nad Odrou – příloha č. 1
Ě schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2
Ě schvaluje nákup dopravních značek od ﬁrmy DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Sportovní 15, Nový
Jičín
Ě bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči STAVBY – BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30, IČ: 29396841 na realizaci akce „Obnova kaple v Hraběticích“
Ě bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči PELA CZ a.s.,
K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25822454 na realizaci akce „Rekonstrukce
budovy bývalého statku v Jeseníku nad Odrou“
Ě bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči HERYÁN Reconstructions s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 444, IČ: 28645006 na realizaci akce „Zateplení budovy zdravotního střediska“
Ě schvaluje Smlouvu na technický dozor investora stavby „Rekonstrukce budovy bývalého
statku v Jeseníku nad Odrou“ a „Zateplení budovy zdravotního střediska“ s Ing. Jaroslavem Brodským, Dostojevského 32 , 746 01 Opava 1
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Ě schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobových míst č. 1 – 6/2014
Ě doporučuje ZO schválit Rozpočtové opatření č. 1/2014

USNESENÍ
z 56. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 7. 3. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 56. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Obnova kaple v Hraběticích“ s ﬁrmou STAVBY
– BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30, IČ: 29396841RO
Ě schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce budovy bývalého statku v Jeseníku nad Odrou“ s ﬁrmou PELA CZ a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín, IČ:
25822454
Ě schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Zateplení budovy zdravotního střediska“ s ﬁrmou HERYÁN Reconstructions s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 444, IČ: 28645006
Ě schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. NJA-VN-8/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Ě schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. p. 240/11 v Jeseníku nad Odrou

USNESENÍ
z 57. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 25. 3. 2014 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
Ě schvaluje program 57. schůze RO
Ě schvaluje zařazení obce do pilotního projektu programu přemístění zástavby z území
ohrožených povodní
Ě schvaluje Opatření rady obce č. 01/2014 – řád veřejného pohřebiště
Ě bere na vědomí Inventarizační zprávu obce za rok 2013
Ě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení dodávky plynu pro maloodběr č. P4000251
s Energie2, a.s., odštěpný závod, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6
Ě schvaluje výjimku z počtu žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. §23 odst. 3 pro Základní
školu Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci
Ě schvaluje dar MAS Regionu Poodří, 742 54 Bartošovice 1 ve výši 10 000,– Kč na akce
pořádané k 10. výročí založení MAS Regionu Poodří
Ě schvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo 989/145, 989/ 146, 989/182, 875/4 a části
pozemků parcela číslo 875/3 a 844/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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Ě ukládá starostovi předat ZO žádost o odkoupení pozemků parcela číslo 989/145, 989/
146, 989/182, 875/4 a část pozemků p. č. 875/3 a 844/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 989/142 v k.ú. Jeseník nad Odrou
Ě ukládá starostovi předat ZO žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 989/142
Ě bere na vědomí informaci Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava o vypracování Studie na vodním toku Luha v úseku od soutoku s tokem Rybník říční km 3,865
až po pramen říční km 28,120
Ě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu stavby IP-12-8015527, Jeseník n. O., Jeseník n. O. s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupena na základě plné moci evidenční
číslo 0054/2012 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz na
vybudování přípojky NN budovy č.p. 338 na pozemku p.č. 87 v k. ú. Jeseník nad
Odrou
Ě schvaluje dar 4 000,--Kč Společnosti přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory na vydávání časopisu POODŘÍ
Ě schvaluje Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno na zpracování
projektové dokumentace „Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou“
Ě schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na zřízení vodovodní
přípojky
Ě bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Polouvsí ze dne 10. 3. 2014
Ě bere na vědomí dopis obyvatel obce lokality Dolní Mlýn ze dne 4. 3. 2014
Ě schvaluje návrh na odpis pohledávky - příloha č. 1
Ě schvaluje dar 2 000,--Kč Škole života o.p.s., Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín
Ě ukládá starostovi předat ZO navrácení pozemku obci parcela číslo 180/1 v k. ú. Polouvsí
Ě ukládá starostovi předat ZO navrácení pozemku obci parcela číslo 989/145, 989/146
a 875/4 v k. ú. Jeseník nad Odrou
Ě ukládá starostovi předat ZO navrácení pozemku obci parcela číslo 989/138 v k. ú. Jeseník
nad Odrou
Ě schvaluje dar 1 000,--Kč ZKO Suchdol nad Odrou - louka, Za nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou
Ě schvaluje zpracování projektové dokumentace lávky u Machulů Ing. Jaroslavem Dybalem,
Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
Ě ukládá starostovi oslovit Ing. Pavla Čunka, Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, Projekt
WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka a Ing. Jiřího Januše, Zdeňka Fibicha 1214, 757
01 Valašské Meziříčí k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace mostu
u Hasalů
Ě bere na vědomí zprávu auditora o provedení auditu hospodaření obce za rok 2013
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USNESENÍ
z 18. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 12. 3. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti
OÚ v Jeseníku nad Odrou
Ě schvaluje program jednání 18. schůze zastupitelstva obce
Ě určuje ověřovatele zápisu 18. schůze zastupitelstva obce p. Miroslava Jurčáka
Ě určuje ověřovatele zápisu 18. schůze zastupitelstva obce Ing. Stanislava Pomklu
Ě schvaluje zápis ze 17. schůze ZO
Ě schvaluje na základě předložených studií zpracování projektové dokumentace pro realizaci
akce zvednutí mostu u Hasalů a lávky u Machulů
Ě ukládá vedení obce v rámci územního a stavebního řízení dbát na to, aby část pozemku
parcela číslo 307 v k. ú. Polouvsí, na které je místní komunikace 4. tř. 4Pb, nebyla oplocena
Ě bere na vědomí činnost RO za předchozí období (usnesení č. 52, 53, 54 a 55)
Ě bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 1/2014 ze dne 24. 2. 2014
Ě schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 – příloha č. 1
Ě schvaluje rozdělení příspěvků na činnost občanských sdružení a spolků pro rok 2014 –
příloha č. 2
Ě schvaluje dar Jezdeckému klubu farma Blahutovice, Blahutovice 1 ve výši 30 tis. Kč
Ě schvaluje zrušení Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě za bytovkami ze dne 15. 6.
2011
Ě schvaluje cenu pozemků v lokalitě za bytovkami 400,- Kč/m2 + DPH + náklady spojené
s převodem
Ě schvaluje prodej pozemků parc. č. 191 a 192 v k. ú. Jeseník nad Odrou za cenu 150,- Kč/
m2 + DPH + náklady spojené s převodem
Ě schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
Ě schvaluje Kupní smlouvu podle znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ě volí přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
Ě bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 11. 12. 2013
Ě bere na vědomí podmínky zájezdu na slavnostní vyhlášení Ceny obnovy venkova 2014 ve
švýcarském Valsu
Ě schvaluje vyřazení majetku – příloha č. 3
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA I. ČTVRTLETÍ 2014
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

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

17,925,000.00 Kč
5,330,800.00 Kč
500,000.00 Kč
4,380,899.00 Kč
28,136,699.00 Kč

5,268,773.91 Kč
2,771,246.12 Kč
167,516.00 Kč
707,482.00 Kč
8,915,018.03 Kč

29.39%
51.99%
33.50%
16.15%
31.68%

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

19,192,917.00 Kč
8,784,558.00 Kč
27,977,475.00 Kč

4,756,716.02 Kč
149,245.00 Kč
4,905,961.02 Kč

24.78%
1.70%
17.54%

Zapojení zůstatků na BÚ
Splátka úvěru na kanalizaci
Přenesená daň. pov. DPH
FINANCOVÁNÍ

1,454,376.00 Kč
–1,613,600.00 Kč

–3,435,376.55 Kč
–401,530.20 Kč
–172,150.26 Kč
–4,009,057.01 Kč

–159,224.00 Kč

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

24.88%

4,678,529.52 Kč
211,224.77 Kč
4,889,754.29 Kč
19,474,983.10 Kč

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta obce Jeseník nad Odrou podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje:

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23.05.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 24.05.2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
1.

Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby do EP, které se uskuteční v květnu 2014, je Obecní úřad Jeseník nad Odrou.

2.

Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v klubovně kulturního domu, Jeseník nad
Odrou č. 159
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Jeseníku nad Odrou
a Hrabětice
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v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově SVČ (bývalá MŠ) Hůrka č. 42
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Hůrce
v okrsku č. 3
je pro hlasování v budově Kulturního domu v Polouvsí č. 96
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Polouvsí
v okrsku č. 4
je místnost pro hlasování v budově kulturního domu, Blahutovice č.
35 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Blahutovicích
3.

Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
V Jeseníku nad Odrou dne 15. 04. 2014 Mgr.Tomáš Machýček
starosta

POSLEDNÍ VÝZVA PRO NEPLATIČE!!!!!
Poplatek za odpad
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který byl
splatný 31. 3. 2014 mají poslední možnost zaplatit v částce 450,– Kč.
Občané, kteří doposud nezaplatili, budou mít poplatek navýšen o 300 %
na osobu. To znamená 1350,- Kč za jeden poplatek + náklady.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České
spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol – 1340, konstantní symbol – 1318, spec. symbol - RČ.
Pokud i tehdy dlužníci nezaplatí svoji poplatkovou povinnost, vydá obecní úřad dle zák. č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dle § 178 odst.5 exekuční příkaz,
u kterého se započítávají 500,– Kč na každý plat. výměr exekuční náklady.
Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby:
a) srážkami ze mzdy, (např. z důchodů, podpory z ÚP, nemocenských dávek, z dávek státní
soc. podpory: soc. příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, apod.)

10
b)
c)
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f)

Jesenický zpravodaj 2/ 2014

přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
přikázáním jiné peněžité pohledávky,
postižením jiných majetkových práv,
prodejem movitých věcí, nebo
prodejem nemovitostí.

Oznamovací povinnost
Upozorňujeme občany, že změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu atd.) se musí do
15 dnů písemně ohlásit prohlášením plátce na obecním úřadě.

Poplatek ze psa
Poplatek ze psů byl splatný 31. 3. 2014. Dlužníci, kteří doposud nezaplatili, mají opět možnost uhradit poplatek ve výši 200,- Kč, poté bude navýšen o 300%. Pokud nebude zaplacen,
bude vymáhán exekučně, stejně jako poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České
spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol – 1341, konstantní symbol – 1318, spec. symbol - RČ.
Majitelé, kteří již psa nevlastní, musí tuto skutečnost písemně ohlásit na
obecním úřadu.
Pokud si majitelé psa pořídí, musí ho přihlásit písemně na OÚ.

Uzavření Obecního úřadu
v Jeseníku nad Odrou
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v níže uvedeném termínu

16. 6. 2014 – 20. 6. 2014
z technických důvodů – výměna serveru počítačové sítě
pro veřejnost uzavřen.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NA INTERNETU
V měsíci dubnu byla spuštěna aplikace dálkového přístupu ke graﬁcké
části územního plánu obce Jeseník nad Odrou na internetu. Aplikace je
přístupná na adrese http://obcanserver.cz/Jesenik_nad_Odrou/.
Odkaz je rovněž zveřejněn na stránkách obce Jeseník nad Odrou v sekci
Obec – Územní plán. V aplikaci rovněž najdete aktuální katastrální mapu
a letecký snímek obce z roku 2012.
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AKTUALITY ZE STAVEBNÍHO DENÍKU
V následujících letních měsících budou realizovány následující stavební
akce:
– rekonstrukce zbývající části budovy bývalého statku v Jeseníku nad
Odrou (u areálu AGRA)
– obnova kaple v Hraběticích
– oprava části komunikací ve všech místních částech
– rekonstrukce budovy zdravotního střediska v Jeseníku nad Odrou, kde bude
provedeno zejména zateplení obvodového pláště budovy, zateplení půdy a výměna dveří do
půdního prostoru, provedení nové střechy, včetně krovu nad dvoupodlažní budovou a realizace nové stříšky nad zádveřím jednopodlažní přístavby. Dále bude provedena nová větev
dešťové kanalizace, která bude napojena přes novou šachtu na stávající dešťovou kanalizaci.
Vážení spoluobčané, tyto stavební úpravy, které se budou provádět v měsících květnu a červnu, do určité míry omezí provoz zdravotního střediska. Ve spolupráci s MUDr. Šrámkem budete včas o předpokládaných
omezeních informováni rozhlasem nebo přímo ve zdravotním středisku.
Zájmem je, aby provoz zdravotního zařízení zůstal pokud možno nepřerušen. Prosíme Vás o trpělivost a shovívavost J.
Martina Peterková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oznamujeme všem rodičům dětí narozených
od jara letošního roku, že slavnostní uvítání nových občánků naší obce se bude konat v sobotu
7. 6. 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

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
V měsíci březnu a dubnu oslavili své významné jubileum tito
naši spoluobčané:
Vlčková Agáta
Zuzaňáková Marie
Poláchová Blažena
Zuzaňák Jiří
Dryáková Marie

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

Hrňa Jaroslav
Jalůvková Bedřiška
Kachel Rudolf
Janovský Jaroslav

Polouvsí
Blahutovice
Hůrka
Hůrka
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MŠ

ZŠ
DĚTSKÁ UNIVERZITA – 1. ČÁST
V měsíci lednu nabídl naší škole ředitel ZŠ v Suchdole n.O. pan Tomáš Vindiš spoluúčast na
projektu Dětská u univerzita, kterého se zúčastní jejich žáci. Taková nabídka nás velmi potěšila.
Dětská univerzita je unikátní příležitost pro děti ve věku 8 – 12 let vyzkoušet si studium na
vysoké škole a nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů. Posluchači absolvují deset interaktivních přednášek z nejrůznějších vysokoškolských oborů, jejich studium lemují slavnostní akty imatrikulace a promoce. Na památku každý kromě řady zážitků a poznatků obdrží
diplom o absolvování Dětské univerzity.
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A protože jsme chtěli podpořit a rozvíjet nadání našich dětí, nabídli jsme talentovaným dětem možnost stát se na dobu dvou měsíců studenty vysoké školy na Dětské univerzitě při
Univerzitě Palackého v Olomouci. Každou středu od 12. 2. (do 30. 4.) 2014 odjíždějí ve 13,30
hodin a vracejí se v 18 hodin. Absolvování přednášek je zdarma, děti hradily pouze dopravu
autobusem.
Při zahájení letního semestru malé vysokoškoláky přivítali na akademické půdě zástupci všech osmi fakult. Svůj první vysokoškolský index si převzali ve Velké posluchárně Teoretických ústavů. Nebylo to však jediné „poprvé“ imatrikulačního odpoledne, premiéru
v rektorském taláru si na slavnostním aktu odbyl i rektor Jaroslav Miller.
První přednáška letního semestru Dětské univerzity zavedla malé vysokoškoláky na
významné archeologické lokality v Olomouci.
„Koho by nelákalo dozvědět se, co zajímavého archeologové našli v Olomouci, například při
nedávném výzkumu na Dolním náměstí, nebo jak se ví, že Římané byli skutečně v Olomouci.
Po přednášce viděli malí studenti ukázku Staré pověsti české v podání hudebně-dramatického
studia Moravského divadla. Na závěr získali první razítko do svých indexů“.
Při druhé návštěvě malí vysokoškoláci zamířili na fakultu tělesné kultury za poznáním,
jak se lze učit hrou a zážitkem. Týmového ducha přitom posílili při několika aktivitách, jimž
dominovala stavba co nejvyšší věže, která by unesla desetikorunu.
Proč si myjeme ruce bylo 3. téma.
„Abychom si nezpůsobili nějaké onemocnění a zůstali zdraví“, shodli se malí vysokoškoláci v odpovědi na ten nejočekávatelnější dotaz přednášky, tedy proč je hygiena horních
končetin nezbytná. Ondřej Holý jim následně vysvětlil, co jsou to bakterie, a že na člověka
číhají úplně všude. „Pokud si neumyjete ruce po použití toalety, mohou se střevní bakterie
přenést třeba až na klávesnici počítače nebo na mobilní telefon. Na nich se často vyskytuje
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větší spektrum bakterií než na obávaném záchodovém prkénku,“ překvapil děti Holý.
A návod pro všechny: „Ideální je mýt si ruce teplou
vodou a za použití mýdla dvacet až třicet vteřin a soustředit se
přitom kromě dlaní také na každý prst včetně oblasti nehtů.
Ruce pak důkladně osušte, nejlépe jednorázovým papírovým
ručníkem, jeho užití snižuje výskyt bakterií na ruce průměrně
až o 77 %.“
Finanční gramotnost pro děti byla hodně zábavná
přednáška.
V tento den se žáci dozvěděli, jaký je rozdíl mezi hotovostním a bezhotovostním placením nebo co je to platební karta. Jedním z témat přednášky byl
i osobní rozpočet, kdy děti prozradily, jestli dostávají kapesné, zda s ním vyjdou a za co nejvíce
utrácejí. Jeden žák dostává kapesné od babičky. „Nejčastěji utrácím za párky v rohlíku, ale také
za knížky. Nejraději mám napínavé příběhy, detektivky nebo fantasy, v poslední době jsem si
oblíbil Pirátskou partu od Thomase Breziny,“ prozradil všem.
5. téma: Fyzika kolem nás převážně vážně bylo plné pokusů
Právě umělé blesky nebo jiskření při krátkém mikrovlnném ohřívání hliníkové fólie byly ukázky, které děti nejvíce ohromily, ovšem z důvodů bezpečnosti si je nemohly vyzkoušet. „Ani
doma v žádném případě alobal do mikrovlnky nedávejte, můžete ji zničit,“ upozornila je Holubová. Malí vysokoškoláci o prožití některých pokusů na vlastní kůži ochuzeni nebyli. Tři děvčata
si například vyzkoušela, jestli je unese matrace vyrobená z klasických nafukovacích balonků,
další si pak ověřili, že bez zhoupnutí či naklonění se člověk ze správného sedu na židli kvůli
umístění těžiště těla nezvedne.
„Už se těšíme na fyziku ve škole, byla to sranda,“ dodali mnozí v závěru přednášky.
A žili spolu šťastně až do smrti
Musí být nevěsta při sňatku celá v bílém? Co je to konkubinát? A mohou si rodiče osvojit
i dospělého člověka? Na tyto otázky po 6. Přednášce z oblasti rodinného práva už nyní dokážou
odpovědět posluchači Dětské univerzity.
Se základními rodinně právními pojmy a situacemi děti seznámila Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin na právnické fakultě. „Když jste sem šli, možná jste
si říkali, že to bude nuda, že v právu nebudou žádné pokusy, jako jste měli minule při fyzice.
Ale to je zásadní omyl. „V právu se také dělají pokusy, životní pokusy“, přivítala
malé vysokoškoláky.
Během krátké přednášky se děti například dozvěděly, co znamená žít na psí knížku nebo
jaké jsou zákonem stanovené účely manželství, přičemž ze strany dětí padla zajímavá deﬁnice
lidské důstojnosti jako „image, kdy manžel své manželce nemůže třeba na oslavě stáhnout před
ostatními kalhoty“. Poté se malí vysokoškoláci rozdělili do „rodin“, přičemž dočasné rodiče jim
dělali studenti práv. V rodinách řešili jednoduché i záludné otázky rodinně právního kvízu.
Příští středu malí vysokoškoláci zavítají do Moravského divadla, kde pro ně profesorka Eliška
Sovová z lékařské fakulty připravila přednášku o chůzi a její důležitosti. Potom už jen 3 přednášky a 30.4.2014 se uskuteční slavnostní promoce.
Články a fotograﬁe z přednášek jsou k dispozici na:
http://www.popup.upol.cz/childrens-university/
Mgr. Libuše Maxnerová
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MASOPUST
Dne 28. 1. 2014 se uskutečnila
na naší škole masopustní oslava.
Děti si donesly masky. Průvod
odcházel od školy, kolem kulturního domu, rybníku, zámku, koní
a JZD. Na konci jsme dostali odměnu. Moc jsme si to užili a chtěli
bychom si to příští rok zopakovat.
Je to moc fajn si připomínat staré
lidové tradice.
A Co je to masopust?
Masopust je to lidová tradice, je to křesťanský svátek. Děti se oblékají do kostýmů. Přípravou
na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. Hlavní
masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval
příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na
návsi a tanec se často protáhl až do rána.
Vyhotovila Jana Duchoňová a Veronika Štecová, žákyně 5.ročníku

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 3. dubna 2014 ve 14 hodin se v naší škole v Jeseníku nad Odrou konala recitační soutěž.
Já – Kuba Dohnal a Sára Langerová jsme byli uvaděči. Uvítali jsme naši porotu, soutěžící i diváky. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. První kategorie se účastnili žáci 1. – 3. ročníku
a v druhé kategorii soutěžil 4. – 5. ročník. Mezi porotou byla paní vychovatelka Tereza Gulánová, paní Markéta Maňáková, pan Mirek Jurčák, slečna Kristýna Goláňová a paní Růžena
Macečková. V první kategorii se umístila na 1. místě Sára Langerová, na 2. místě Lucie Langerová a na 3. místě Jakub Maňák. A v druhé kategorii obsadila 1. místo Veronika Štecová,
2. místo Lucie Kadlčíková a na 3. místě byli Matěj Maňák a Jirka Jurčák. Všechny děti se
poctivě připravovaly. Paní učitelky si pro výherce nachystaly hezké ceny, které byly zakoupeny
z ﬁnancí SRPŠ.
Jakub Dohnal a Ondra Zelenka, 3. ročník

PRVNÍ POMOC
V pondělí 7. 4. 2014 do školy přijela maminka Matěje Ondryhala, která pracuje u záchranky.
Naštěstí neošetřovala raněného, ale žáci ze 3., 4. a 5. třídy se učili o poskytnutí první pomoci.
Nejdříve začala vyprávět o zraněních. Dozvěděli jsme se, že jsou různé typy krvácení a popálenin. Typy krvácení: kapilární, tepenná a žilní. Stupně popálenin: 1. červená kůže, 2. puchýře,
3. a 4. jsou nejhorší. Pak nám ukazovala: trojcípý šátek, obvazy, roztok a jak správně obvázat
poraněného. Také, kolik máme přikládat kapesníků, aby přestala téct krev. Dověděli jsme se,
jak pomoci při šoku, a jak máme raněného položit do stabilizované polohy. Ukázala nám obvazy a dlahy. A pak jsme si vyzkoušeli na spolužácích třeba obvázat ránu, jak zastavit tepenní
nebo žilní krvácení, jak se chovat při zlomenině nebo popálenině. Potom jsme si vyzkoušeli
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dát první pomoc a dát člověka do stabilizované polohy. Naučila nás dělat ošetřit a znehybnit
zlomeninu. Snažili jsme se, bylo to hodně naučné. Určitě znalosti použijeme nejen v dopravní
soutěži, na kterou už brzy pojedeme, ale hlavně v životě.
Radek Machů a Timon Pudík, 5. ročník

FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 10. 4. 2014 se uskutečnil ﬂorbalový turnaj v Bernarticích nad Odrou. Do Bernartic jsme
jeli dvěma auty s paní učitelkou Mickovou a paní učitelkou Maxnerovou. Zúčastnilo se pět
družstev: ZŠ Jeseník nad Odrou, ZŠ Bernartice nad Odrou, ZŠ Hostašovice, ZŠ Šenov U Nového Jičína a ZŠ Libhošť. Týmy se utkaly každý s každým. V našem týmu bylo 6 spoluhráčů. Bylo
to hodně napínavé - třetí a čtvrté družstvo mělo stejný počet bodů, ale nakonec třetí družstvo
mělo lepší skóre. Hrálo se fair play. Myslíme si, že se všichni hodně snažili. Nakonec jsme se
umístili na třetím místě, získali jsme diplom a volejbalový míč.
Jakub Jurčák a Radek Machů

KULTURA (Proběhlé akce)
PIAF ZNÁMÁ
NEZNÁMÁ
Přátelé,
koncert se vydařil a nálada byla
na obou stranách velmi dobrá.
Do příprav a organizace se
nezištně zapojila řada přátel, například scénu opět velmi hezky
vyzdobila Jitka Tihelková, klávesy
zajistil a o ozvučení se postaral
Bohuš Volek, pohoštění jsme připravily s Lidkou Lušovskou, Martou Pavlíkovou, Evou Chromco-
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vou a Jarkou Sigmundovou. Při samotném
koncertu nám pomáhali další – zejména příslušníci našich rodin.
Ještě jednou děkuji.
Marie Heraltová

POCHOVÁVÁNÍ BASY
SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ PÁLENKU“
Tak jako každý rok i letos jsme museli, ač někteří z nás neradi, udělat tečku za vydařenou plesovou sezónou. Touto pomyslnou tečkou byla společenská událost „POCHOVÁVÁNÍ BASY“, která se konala v sobotu 1. března 2014. Program tradičně zajišťovalo sociální družstvo Jiřinka a hudebně tuto akci doprovodil pan Daniel Matyáš.
Součástí této společenské události byla také soutěž „ O nejlepší pálenku“. Nebudu lhát,
pokud řeknu, že bylo z čeho ochutnávat. Vzorků se nám sešlo víc než dost. Celkem jsme
měli 15 vzorků pálenky různých odrůd, jako byla trnka, jablko a letos i mirabelka. Zájem
o ochutnávku byl veliký. Pravidla byla ovšem neúprosná a zvítězit mohl jen jeden za každou
odrůdu.
Výsledky byly velmi těsné, ale nakonec vše dopadlo takto:
Ě za odrůdu TRNKY zvítězil s 13 hlasy p. Tomáš Machýček,
Ě za odrůdu JABLKA zvítězil s 9 hlasy p. Martin Duchoň,
Ě za odrůdu MIRABELKY zvítězil s 11 hlasy p. Radek Tomčák.
Vítězové získali symbolický dárek a postupují dále do soutěže, kterou pořádá MAS Regionu Poodří tradičně v prostorách zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích s názvem „13.
Ročník Otevírání Poodří a pooderského koštování“ dne 17. května 2014. My touto cestou
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ještě jednou dodatečně blahopřejeme všem vítězům a přejeme hodně štěstí při účasti v dalším kole soutěže v Bartošovicích.
Pokud bych měla zhodnotit celkově tuto akci, musím říct, že jsem zaznamenala převážně
pozitivní ohlasy, ať už to bylo na výběr hudební kapely či program, který nás všechny pobavil. Dík patří také klubu seniorů, který nám pomohl s některými organizačními záležitostmi
a hlavně se zajištěním velké části tomboly. Ještě jednou vyslovuji dík všem zúčastněným
a doufám, že se na přes rok znovu společně setkáme.
Bc. Zuzana Závorková, kulturní referentka

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V BLAHUTOVICÍCH
Ve dnech 6. dubna a 7. dubna 2014 uspořádalo Občanské sdružení BAYERŮV ODKAZ velikonoční výstavu ve stylu „Velikonoce na statku“. Výstava byla pro velký zájem návštěvníků
prodloužena až do konce týdne.

Slunečné počasí, dobré domácí pohoštění a prodej drobných velikonočních výrobků přilákalo návštěvníky ze širokého okolí. Výstavu se podařilo velmi nádherně s uměleckým vkusem
naaranžovat. Byla nádherná, prostě dokonalá.

20

Jesenický zpravodaj 2/ 2014

Mimo jiné bylo možné shlédnout živé ovečky a zakrslé králíčky, kteří přilákali hlavně děti.
Dále byly k vidění stará řemesla – malování kraslic voskem, pletení tatarů a vyřezávání píšťalek.
Touto cestou chceme pozvat místní občany k sousedskému posezení na další
plánované akce.
Členky OS BAYERŮV ODKAZ

OSADNÍ VÝBORY
HŮRKA
Sportovní zábava
V sobotu 15. února se uskutečnila v sále bývalé školy v Hůrce, již IX. Sportovní zábava. Akci pořádaly Cvičenky a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka. Na
plný sál lidí čekala krásná tématická výzdoba, v baru U Rybany se nalévalo
pivo, neslazená, slazená ale i ohnivá voda. Jako zákus posloužil právě ulovený bizon à la
daněk nebo jednohubky. S programem večera všechny přítomné seznámila Dáša Boková
a Láďa Segeťa. Zábava se rozjela ještě před vystoupením cvičenek v indiánskou show. K tanci
a poslechu hrála skupina Morver. Tančilo se, vařily se fazole, kouřila dýmka míru, jedly se lyso-
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hlávky, skalpovalo i lovilo lukem a šípy.Později večer přišel čas tomboly. Celkem se vylosovalo
115 cen. Hlavní cenou byl chutný dort ve tvaru podkovy „Indiánský sen“. Tímto děkujeme
všem sponzorům a zúčastněným hostům a těšíme se na příští rok!
Sponzoři: Cvičenky, Obec Jeseník nad Odrou, Hasiči Hůrka, Myslivci, Petr Dorazil, Dušan Kachel, Ivo Kachel, Vladimír Novotný, Dušan Dorazil, Jaromír Hasal, Jiří Hanousek, Pavel Dorazil,
Vojtěch Pavlík, Jiřina Boková, manželé Segeťovi, manželé Nasswetterovi, manželé Novosadovi, František a Eva Pavlíkovi, Daniel a Jana Glogarovi, manželé Kachlovi st., Dana Peterová
obchod, Roman Škuca - Restaurace na koupališti FA STARS, Josef Novosad - Výtahy, Miss
Cosmetic, Petr Blažek - Restaurace u Školy

Masopust s pochováváním basy
V sobotu 22. února od 10.00 hodin se obcí Hůrka vydal od bývalé školy masopustní průvod, na které se sešlo na dvacet masek,včele s medvědem a policajtem.Veselá masopustní společnost obcházela domy a stavení s bujarým zpěvem
a tancem.
Celodenní průvod byl zakončen večerní masopustní zábavou s pochováváním
basy v sále bývalé školy.K poslechu a tanci vyhrával pan Gerhardt z Nového Jičína.
O hlad a žízeň se postarali vybranými pochoutkami a nápoji hospodští z Restaurace u Školy.
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Po půlnoci byla vyhlášena bohatá tombola z darů, co masopustní průvod získal během průvodu. Veselilo se do brzkých ranních hodin.
Všem zúčastněným, bych rád poděkoval za úžasné masky, podporu přihlížejících v průvodu, těm co otevřeli a vpustili masopustní veselí dále, i těm kteří pohostili nenasycený průvod
masopustu a všem kteří přispěli ﬁnančním a jiným darem. Také velké díky patří paní Jiřině
Bokové, která svým neúnavným temperamentem znovuoživila tuto lidovou tradici v Hůrce.
Sponzoři: Obec Jeseník nad Odrou, Jana a Daniel Glogarovi, Karla a Jaroslav Makoví, Fokus – SVČ NJ, Dana Peterová, manželé Janovští, Myslivecké sdružení Hůrka, Miss Cosmetic,
Lukáš Makový, Martina Brusová – 1. rodinné wellness studio,Sociální družstvo Jiřinka, Marek
Segeťa,Jiřina Boková a ostatní občané Hůrky.

Maškarní rej pro děti
MO KDU-ČSL v Hůrce pořádala v sobotu 1. března od 14.30 hodin v sále
KD Hůrka tradiční Dětský maškarní ples. Pod vedením Dáši Bokové s pomocí skupiny horeckých squaw se akce vydařila. Zúčastněné masky soutěžily v nejrůznějších soutěžích. Na závěr byla vyhlášena bohatá tombola.
Děkujeme sponzorům a všem co se podíleli na organizaci akce a těšíme
se na příští rok.
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Písničkový večer
V pátek 14. Března od 19.00 hodin se uskutečnil netradiční písničkový večer v Restauraci u školy. Na webu se objevila výzva a pozvánka
na tuto akci. Sešli se tři hudebníci hrající na kytaru, jeden na harmoniku, jeden na činely a dvacet muzikálně zdatných jedinců a hudebních fanoušků. Pod vedením a taktovkou Igora Cabana se hrálo
a zpívalo do pozdních nočních hodin.

Výroční členská schůze mysliveckého sdružení Hůrka
V sobotu 15. března proběhla výroční členská schůze mysliveckého sdružení
s volbou nového vedení a přijetí nových členů. Po přečtení výroční zprávy výsledků za rok 2013 a cílů na rok 2014, byli navrženi noví členové akandidáti
nového vedení. Po krátké debatě bylzvolen novým předsedou Pavel Nasswetter, místopředsedou Antonín David a hospodářem Petr Pantůček. Novým členem se stal František Pentrák a Martin Dostál se zkušební dobou na tři roky.
Sdružení má 17 členů. Plánované akce letošního roku: tradiční myslivecké odpoledne, 2krát
sportovní střelby na asfaltové holuby, setkání přátel myslivců a hasičů, hon na drobnou zvěř,
Štěpánská poslední leč s večerní zábavou. Rád bych tímto poděkoval Vladimíru Pantůčkovi za
dlouholetou aktivnípráci předsedy mysliveckého sdružení Hůrka.

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
K prvnímu dni letošního roku má náš sbor 91 členů, z toho 17 žen a 8 členů
do patnácti let. Činnost členů sboru dobrovolných hasičů je všestranná. Pořádáme nebo spolupořádáme kulturní, společenské a sportovní akce. Podílíme se aktivně na propagaci naší obce Hůrka. Spolupracujeme s Obcí Jeseník
nad Odrou, osadním výborem, Tělovýchovnou jednotou Slavoj, Mysliveckým
sdružením Hůrka, cvičenkami a od loňského roku také s místními maminkami. V loňském
roce jsme se podíleli na dvaceti akcích. V letošním roce máme v plánu podílet se na přibližně
stejném počtu akcích.
V našem sboru máme vyčleněnou jednotku v počtu 19 členů pro zásah u požárů, živelných pohrom a technických pomocí v Jeseníku nad Odrou a jeho místních částích. Jednotka
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se skládá z velitele jednotky, tří velitelů družstva, šesti strojníků a devíti hasičů. V letošním
roce jsme do zásahové jednotky přibrali dalšího našeho člena Davida Mana. V roce 2013 jsme
vyjížděli k šesti zásahům.
Naše soutěžní družstva žáků a mužů se účastní soutěží tzv. okrskové ligy. Soutěž je rozdělena do kategorií mladších a starších žáků. Soutěží se v Hůrce, Janovicích, Bernarticích
nad Odrou, Vlčnově, Jičině, Petřkovicích a ve Starojické Lhotě. Z důvodů dovršení některých
mladých hasičů 15 let, jsoupro další soutěžení v této kategorii vyřazeni. Pro letošní sezónu se
bohužel připravují jen mladší žáci, Sára Glogarová, Nela Nasswetterová, Jiří Hanousek, Radim
Vahalík, Lucie Vidomusová, Kateřina a Matěj Pantůčkovi.
Družstvo mužů soutěží v okolních obcích, ale také vyjíždějí do „vzdálenějších“míst. Našemu omlazenému družstvu mužů se bohužel v loňské lize moc nedařilo. Byla opravena
sportovní stříkačka seřízením motoru a výměnou čerpadla s oběžným kolem. V letošním roce
byla zakoupena nová sportovní sada hadic a košová savice. Soutěžnímu družstvu mužů se
zvýšila míra péče o sportovní výbavu. Pro letošní sezónu jsou po technické stránce připraveni.
I když první soutěže se zahajují v polovině května, začínají se aktivně připravovat již nyní.
Věříme, že družstvu mužů ve složení Filip Pantůček, Radim Hasal, Jan Dorazil, David Man,
Petr Janovský, Ladislav Segeťa, Radek Tomčák a Jaroslav Vahalík se podaří vybojovat prvenství
alespoň v okrskové lize.
Letošní rok je pro náš sbor významným. V červenci oslavíme 105 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů Hůrka. Výbor bude „mobilizovat“ své členy a jejich rodiny k přípravám a k zajištění slavnostních dnů. V pátek 18. července proběhne schůze za přítomnosti
významných hostů. V sobotu 19. července se uskuteční„námětové cvičení“. Po vyhlášení
ﬁngovaného požáru budovy (místní sirénou, rozhlasem a poplachem HZS) na horeckém
kopci a příjezdu hasičských jednotek okrsku Starý Jičín, budou všechny jednotky dopravovat vodu čerpadly a hadicemi z koupaliště přes louku na horecký kopec (převýšení cca 90
metrů délka dopravy cca 900 metrů). Po splnění požárního zásahu se všichni přesunou do
areálu koupaliště, kde proběhne slavnostní odpoledne. Pro děti budou připravené různé
atrakce a soutěže. Od 20.00 hodin se můžete těšit na koncert skupiny Apači. Slunečné
počasí zajištěno J .
Ing. Lukáš Janovský – starosta sboru

POZVÁNKA DO HŮRKY:
Stavění májky a pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádají v sobotu 3. 5. 2014 v areálu bývalé
školy v Hůrce, Stavění májky a pálení čarodějnic. Po dopolední společné přípravě májky,
nazdobení věnce a postavení táborového ohněbude samotná akce zahájena v 17.00 hodin.
Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.

Hůrka, areál školy

Setkání při příležitosti Svátku matek
MO KDU-ČSL v Hůrce pořádala v neděli 11. 5. 2014 od 14.30 hodin tradiční setkání maminek u příležitosti Svátku matek s krátkým programem.

Hůrka, sál bývalé školy
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Táborák s diskotékou
Restaurace na koupališti pořádá v sobotu 17. 5. 2014 od 18.00 hodin v areálu koupaliště
tradiční táborák s diskotékou. Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.

Hůrka, areál koupaliště

Hasičská soutěž – žáci
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v neděli 25. 5. 2014 od 13.00 hodin hasičskou soutěž žáků v požárním sportu o Putovní pohár starosty SDH Hůrka. Soutěžit se bude v požárním útoku dle směrnic hry Plamen. Dále také v běhu jednotlivců na 60 m překážek (bariéra,
uchopení hadic, kladina, rozhození hadic, spojení hadic, zapojení do rozdělovače a zapojení
proudnice).

Hůrka, areál koupaliště

Kácení májky s oslavou Dne dětí
Osadní výbor, Sbor dobrovolných hasičů Hůrka a místní maminky pořádají sobota 31. 5.
2014 od 17.00 hodin Kácení májky s oslavou Dne dětí. Pro dospělé soutěž o láhev slivovice
„Kam dopadne špička májky?“.Pro děti budou připraveny zábavné soutěže o ceny a na závěr
zapálení táborového ohně.

Hůrka, areál bývalé školy

Myslivecké odpoledne
Myslivecké sdružení Hůrka si Vás srdečně dovolují pozvat na tradiční myslivecké odpoledne,
které se bude konat již po čtvrté v sobotu 21. 6. 2014 od 14.00 hodin v areálu bývalé školy.
Můžete se těšit na zvěřinové speciality, bohatý kulturní program, soutěže pro děti o ceny
a tombolu. K poslechu a dobré náladě bude hrát hudba.

Hůrka, areál bývalé školy

Oslavy 105 let založení SDH + námětové cvičení,
koncert skupiny Apači
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás srdečně dovoluje pozvat v sobotu 19. 7. 2014 od
13.00 hodin na oslavu 105 let založení sboru s námětovým cvičením.Po vyhlášení ﬁngovaného požáru budovy na horeckém kopci a příjezdu hasičských jednotek okrsku se pokusíme
o dopravu vody z koupaliště na horecký kopec s uhašením požáru. Večer od 20.00 hodin se
můžete těšit na koncert skupiny Apači.

Hůrka, obec a areál koupaliště

POLOUVSÍ
Čtvrt roku uplynulo jako voda a tak máme v Polouvsí za sebou již několik
letošních akcí. V únoru jsme stihli dokonce i v těch několika málo dnech
mrazu vyrobit skromnou ledovou plochu, která však bohužel neměla
dlouhého trvání. V březnu jsme se opět připojili k akci „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky na KD.
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V neděli 23. března zakončili příznivci
deskových her sezonu turnajem, kterého se
v hlavní kategorii zúčastnilo jedenáct hráčů.
Další pak zápolili v kategorii vedlejší, kde si
mohli zahrát i ti nejmenší. Hlavní soutěž probíhala tradičně ve hře „Osadníci z Katanu“
a hlavní ceny posbírali mládežníci:
1. místo: Matěj Pešák
2. místo: Dalibor Zálešák
3. místo: Libor Pantůček.
Ve vedlejší kategorii byl hlavní cenou
mimo jiné skvělý dort, který jsme kolektivně ochutnali a nějakou cenu dostali všichni menší
a nejmenší.
Od další neděle od 16:00 se dle počasí a možností scházíme na hřišti pod platany
u Pétanque.
Další oblíbená akce je maškarní rej pro děti, který se konal také v únoru. Snad se děti dostatečně vyřádily a užily si. Hned další týden stejnou akci pořádala místní restaurace pro nás
odrostlé a myslím, že se všichni výborně bavili. Nechyběla samozřejmě ani tombola a hudba,
při které se podivuhodné shromáždění bavilo do brzkých ranních hodin.
V místní školce proběhl „Den otevřených dveří“ a také děti vynášely ze vsi Morenu, aby se
již zima nevrátila (více o naší MŠ v jiném článku).

Jesenický zpravodaj 2 / 2014

27

Navíc jsme pozvali sousedy na neobvyklé
„setkání se zahradnickým nářadím“,
které proběhlo úspěšně v sobotu 29. března.
Provedli jsme výsadbu živého plotu u restaurace a KD, srovnali terén, pozametali, pohrabali. Na hřišti bylo upraveno ohniště, ostříhány stromky, vyhrabány žaludy z kačírku
u dětských průlezek a v neposlední řadě také
opravena lávka přes Luhu. Také byly uprave-
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ny lipky u návesní kaple a u kříže vysazena okrasná vrbka... Určitě se udělala ještě další hromada drobné práce. Současně byl i zodpovědně vypit sud piva, nějaký ten kalíšek, litry čaje,
děti si smlsly na sladkostech. Vyzkoušeli jsme i opravené ohniště a opekli pár kilo špekáčků.
Nakonec došlo i na hudební nástroje a zpěvy. Děkuji všem, kteří přišli a přidali se. Výsledek je
opravdu vidět a je dobře, že nám není jedno, jak naše okolí vypadá. Zbývá doufat, že to takto
krásné zůstane co nejdéle. Ještě jednou všem díky.
V nejbližší době vás zveme na „Slet čarodějnic se stavěním máje“, „Den matek“, „Dětský
den“ či „Pohádky pod dubem“. Pozvánky na tyto akce naleznete v tomto zpravodaji, na obvyklých místech a našem facebooku, kde je možno si prohlédnout i fotky z uplynulých akcí.
Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“
Radim Valošek – předseda OV Polouvsí

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
Od začátku ledna jsme se připravovali s předškoláky na zápis do školy.
Z naší školičky odchází 6 dětí a 4 předškoláci s námi ještě zůstanou. Hlavním tématem v měsíci lednu byla ZIMA (i když skoro žádná nebyla), povídání o zimních sportech, zimní olympiádě, a také o tom jak se postarat
o zvířátka, ptáčky.
V únoru jsme si povídali o lidském těle, o nemocích a doktorech, co dělat abychom byli
zdraví, o smyslech našeho těla. Také jsme měli karneval s tombolou a velkým patrovým dor-
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tem s fontánkou. Děti si zasoutěžily, zatančily
a užily spoustu legrace.
Na začátku března proběhl ve školce týden
„O dopravních prostředcích“. Děti do soutěže kreslily s rodiči dopravní prostředek snů –
obrázky se moc povedly a všichni dostali krásnou cenu – marcipánový dopravní prostředek
a omalovánku. Povídali jsme si také o bezpečnosti v dopravě, například jak je důležité mít
cyklistickou přilbu, nebo jak je důležité sedět
v autě v sedačce připásáni, což jsme si předvedli názornou ukázkou s vajíčkem v autíčku.
12. března jsme měli ve školce „ Den
otevřených dveří“. Přišlo se za námi podívat
několik nových dětí, které si s námi užily hezké dopoledne, jak ve školce, tak i venku na
zahradě. Dětem jsme vyrobili leporelo s dopravními prostředky, o kterých jsme si zrovna
povídali. Děti i rodiče také ochutnali dobroty, které jíme v naší školičce – pomazánky
a buchtu. Novým dětem se u nás určitě líbilo,
protože slíbily, že přijdou zase – k zápisu, který bude v úterý 20. května 2014.
V dubnu k nám do školky přijelo krásné
loutkové divadlo s pohádkou „Když se čerti
ženili“. Pohádka se nám moc líbila a divadélko
k nám na podzim přijede zase. Další pohádku
„Modrá planeta a zahradník“ nám přišli do
školky zahrát J. a R. Polzerovi. Děti pomáhaly
zahradníkovi zachránit jeho planetu, zasadily
si semínka, zazpívaly...Také jsme jeli autobusem na divadelní představení „Jak se Honza
učil čarovat“do Jeseníku nad Odrou.
V pátek 4. dubna jsme vynášeli s místními
obyvateli „Mařenu“. Morenu jsme si vyrobili ve školce, a také jsme si ozdobili lítečko
(opentlenou větévku), které jsme si donesli
zpět do školky jako symbol jara. I přesto, že
spousta dětí onemocněla, se nás sešlo poměrně dost. Za hlasitého zpěvu jsme Morenu donesli k Luze, zapálili a hodili do potoka. Následující týden jsme se připravovali na Velikonoce,
malovali vajíčka, vyráběli přáníčka, upekli jsme si beránka a zajíčka.
učitelky MŠ

Více o dění a fotky ze školky najdete na našem facebookovém proﬁlu – „Školka Polouvsí“

Zápis dětí na školní rok 2014 / 2015 do MŠ Polouvsí se bude konat v úterý
20. května 2014 od 10.00 do 16.00 hodin. PŘIJĎTE,BUDEME SE TĚŠIT.
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RŮZNÉ – PŘÍSPĚVKY Z OKOLÍ
Vážení občané,
Ve dnech 19. a 20. května 2014 proběhne
v Jeseníku nad Odrou dotazníkové šetření pro
Ministestvo vnitra ČR prováděné výzkumným
ústavem Geonika AV ČR, které se bude týkat
prožívání, reakcí, potřeb a informovanosti obyvatelstva o problematice povodní. Prosíme občany o vstřícnou spolupráci s tazateli.
Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
Sociolog
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Drobného 28, 602 00 Brno, Česká republika
tel.: 777 999 891
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POMOZTE MELÁNII TOMŠŮ ZE STUDÉNKY!
Melánka se narodila rodičům a hodinu po porodu zdělili mamince, že má holčička těžkou
srdeční vadu a Downův syndrom.
Aby se Melánka mohla zapojit mezi ostatní děti, potřebuje pravidelné rehabilitace a léčbu
aminokyselinami, kterou nehradí zdravotní pojišťovna.
Na výzvu o pomoc, o kterou veřejnost požádali rodiče malé Melánie, reagovala také obec
Jeseník nad Odrou.
Sběrem víček (PET láhví, pivních zátek, plechovek od piva a nealka a mnoha dalších) můžete pomoci Melánce, aby mohla svůj život prožívat, stejně jako my ostatní.
Za vybraná zpeněžená víčka bude poskytnuta dítěti v jeho dvou letech rehabilitační péče,
kterou nehradí zdravotní pojišťovna.
Do sběru se mohou zapojit i ostatní občané našich vesnic a přispět svým dílem na pomoc
malému děvčátku.
Nasbíraná víčka můžete odevzdat v provozních hodinách Obecní knihovny v Jeseníku nad
Odrou.
Máme za to, že se akce shledá s ohlasem, za což vám všem děkujeme. Mějme na paměti,
že ani my nikdy nevíme, kdy a jaký druh pomoci budeme v budoucnu sami potřebovat.
Další informace naleznete na: www.facebook.com/MelanieTomsu

PŘÍBĚHY
NAŠICH KRONIK
Zveme všechny příznivce
na tuto, níže uvedenou
interaktivní akci,
která se koná

ve čtvrtek
10. června 2014,
13:00 – 18:00 hodin
v Základní škole
Jeseník nad Odrou
(od 13:00 do 15:00 hodin je určena
pro žáky základní školy
a od 15:00 hodin
pak pro širokou veřejnost).
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení
této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí
2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené
lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách,
avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet ﬁnančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro
placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním symbolem, který je pro placení
složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť ﬁnančních
úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí
nezávislém na místní působnosti ﬁnančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně
v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka,
které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného ﬁnančního
úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná příslušnému ﬁnančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat
nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo
příslušenství daně.
Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního pracoviště ﬁnančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí,
a jehož prostřednictvím komunikuje s ﬁnančním úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj.
v obvodech místní působnosti dvou nebo více ﬁnančních úřadů), obdrží od ﬁnanční správy
jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny
příslušné ﬁnanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo
ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém
přiznání, sděluje místně příslušný ﬁnanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným
předpisným seznamem. Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného ﬁnančního úřadu v pracovních dnech od
30. dubna do 2. června 2014 včetně.
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Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto skutečnost
oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých územních pracovišť.
Vyhlášky ﬁnančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji.
Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení daně
z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, zveřejněné na jejích
internetových stránkách na adrese: http://www.ﬁnancnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf10_7.pdf a http://www.ﬁnancnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/
MF-Inf15_5.pdf.
Číslo bankovního účtu ﬁnančních úřadu pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
V Praze dne 24. dubna 2014
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální ﬁnanční ředitelství
GSM: 602 674 903

Jesenický zpravodaj 2 / 2014

INZERCE

NABÍZÍME NA PRODEJ DŮM
v centru obce Jeseník nad Odrou, 7+1,
s garáží a zahradou, typ řadovka.
Po dohodě lze využít i pro sídlo ﬁrmy.

Cena: 1.090.000,– Kč.
Kontakt: Mgr. Petra Becherová,
tel.: 775 687 777, www.classicreality.cz
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ATALO NUÁLY
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ZITKY LAČNÍ DESKY ME STOLNÍ KA KAL
EZENT É KALENDÁŘ PISNÍ PAPÍRY LO
A
N
ÁSTĚN NÍ OBÁLKY DO LETÁKY KAT ANU
OŠTOV ÁVKA VIZITKY ČNÍ DESKY MSTOL
BJEDN CE PREZENTAKALENDÁŘE
Y KA
UBLIKAY NÁSTĚNNÉ OPISNÍ PAPÍR ALO
LAKÁT NÍ OBÁLKY D LETÁKY KATEZE
Y
V
POŠTO NÁVKA VIZITKPUBLIKACE PRALE
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY K
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TAL
A
Ě

E-shop tisku

KALENDÁŘ AKCÍ
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