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D tský den a kácení máje v Blahutovicích 2019

Pohádky pod dubem – erven 2019

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

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

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

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

724 180 667
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937

558 846 936
732 848 621
731 467 651
603 583 024
603 583 024

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 8. 2019
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
JESENÍK NAD ODROU
KONANÉHO DNE 5. 6. 2019 V KULTURNÍM DOM
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
schvaluje doplněný program 5. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
určuje ověřovatelem zápisu z 5. schůze Zastupitelstva obce pana Karla Sládečka
určuje ověřovatelem zápisu z 5. schůze Zastupitelstva obce pana Miroslava Jurčáka
schvaluje Zápis ze 4. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 4, 5, 6)
bere na vědomí Zápis z 3. schůze Finančního výboru Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
souhlasí s celoročním hospodařením obce Jeseník nad Odrou za rok 2018, a to bez výhrad
schvaluje účetní závěrku obce Jeseník nad Odrou sestavenou ke dni 31. 12. 2018
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019
schvaluje v souladu s 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné inanční výpomoci
právnické osobě Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace ve výši 340.000, Kč. Návratná inanční výpomoc je určena na předinancování projektu Kouzelná zahrada II., Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín a bude
vrácena příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. října 2020.
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí návratné inanční výpomoci mezi Obcí Jeseník nad
Odrou, IČ: 00297976 a Základní školou a Mateřskou školou Jeseník nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvkovou organizací, IČ: 70985871
schvaluje v souladu s 10a, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace právnické osobě SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, 741 01 Jeseník nad Odrou, Hůrka 52, IČ: 65472411 ve výši 25.000, Kč
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Obcí Jeseník nad Odrou,
IČ: 00297976 a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, IČ: 65472411
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 686/1 (dle GP č. 814-05/2019 parc. č. 686/5 o výměře 321 m2) ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou za části pozemků parc. č. 688/1 (dle
GP č. 735-88/2016 parc. č. 688/5 o výměře 90 m2), parc. č. 688/2 (dle GP č. 735-88/2016
parc. č. 688/7 o výměře 98 m2), parc. č. 688/4 (dle GP č. 735-88/2016 parc. č. 688/6
o výměře 23 m2) ve vlastnictví ***. Směna pozemků se provádí bez dalšího inančního
vyrovnání z důvodu, že směňované pozemky se nachází v blízkosti vodního toku Luha
a budou využity pro protipovodňová opatření obce.
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 853 (dle GP č. 819-59/2019 parc. č. 853/2) o výměře 60 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou ***, za 250 Kč/m2+náklady spojené s převodem
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schvaluje prodej části pozemku parc. č. 853 (dle GP č. 819-59/2019 parc. č. 853/3) o výměře 40 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou ***, za 250 Kč/m2+náklady spojené s převodem
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 853 (dle GP č. 819-59/2019 parc. č. 853/4) o výměře 36 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou ***, za 250 Kč/m2+náklady spojené s převodem
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 853 (dle GP č. 819-59/2019 parc. č. 853/5) o výměře 33 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou ***, za 250 Kč/m2+náklady spojené s převodem
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 981/3 (dle GP č. 819-59/2019 díl a ) o výměře
26 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou ***, za 250 Kč/m2+náklady spojené s převodem
revokuje usnesení Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou č. 9/11 ze dne 14. 9. 2016
ukládá radě obce zveřejnit záměr prodeje domů velké vody stávajícím nájemníkům, svolat
schůzku s nájemníky do 30. 6. 2019 a připravit návrh podmínek prodeje
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/128/i/2019/Ja s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Odersko
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ***, ve výši 50.000 Kč na bytové účely
bere na vědomí Zápis z 1. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jeseník nad
Odrou
ukládá radě obce, aby při poskytnutí dotace nebo daru subjektům mimo sídlo v Jeseníku
nad Odrou uvedla stručné odůvodnění svého rozhodnutí.
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč.
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za
rok 2018
schvaluje smlouvu o spolupráci obcí na projektu Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko , dle předloženého návrhu
ukládá Ing. Karlu Glogarovi připravit autobusový zájezd na setkání rodáků v měsíci září
v Sinsheimu včetně kalkulace nákladů
ukládá starostovi obce jednat s vedením dopravní policie v Novém Jičíně o nepravidelných
kontrolách dodržování rychlosti v místních částech

USNESENÍ Z 5. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 16. 4. 2019 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16:00 HOD.
schvaluje Program 5. schůze rady obce
schvaluje výpočet ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za rok 2018
schvaluje záměr směny pozemků p.č. 688/5, 688/6, 688/7 za pozemek p.č. 686/5 vše
v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje rozdělení individuálních dotací na rok 2019 dle přílohy
bere na vědomí informaci o vývoji odpadového hospodářství v roce 2018
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schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
ukládá místostarostovi oslovit projektanta k předložení cenového návrhu na zpracování
projektové dokumentace rozšíření vodovodního řadu Blahutovice
bere na vědomí Zápis Osadního výboru Blahutovice ze dne 31.3.2019
schvaluje inanční dar ve výši 2 000, Kč Škole života o.p.s., Beskydská 176, 741 01 Nový
Jičín
ukládá starostovi oslovit tři irmy k předložení nabídky na opravu ředitelny a sborovny
Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
schvaluje inanční dar ve výši 5 000,- Kč Domovu Odry, příspěvková organizace, Hranická
410/56, 742 35 Odry
ukládá starostovi vypsat výběrové řízení na opravu místních komunikací
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava na realizaci projektu Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita Bytovky
neschvaluje Smlouvu o dílo č. 25/BRNW01/2019 s SUBVENS CZ s.r.o., Zákoutí 60, 664 81
Ostrovačice na zpracování projektové dotační žádosti regenerace a podnikatelské využití
brownieldů akce demolice a výstavba restaurace v Jeseníku nad Odrou
schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení Jena s kapelou v rámci Slavnosti
obce se Studiem Fontana, spol. s r.o., Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
ukládá starostovi oslovit projektanta k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace akce Rozšíření vodovodu na pozemek p.č. 834/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění TDI akcí Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita Bytovky Jeseník nad Odrou a Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad
Odrou 1. etapa s Ing. Jaroslavem Brodským, Dostojevského 1836/32, 746 01 Opava-Předměstí v ceně 100 000, Kč bez DPH
schvaluje přijetí dotace v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením Smlouvy
s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
schvaluje Smlouvu o zajištění produkce č. 05-08/2019 s Jugi Promotion s.r.o., Komenského 332, 250 75 Káraný na Slavnostech obce
schvaluje Smlouvu s RedHead Music s.r.o., Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7-Holešovice
zastupující soubor Pokáč na Slavnostech obce

USNESENÍ Z 6. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 14. 5. 2019 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16:00 HOD.
schvaluje Program 6. schůze rady obce
ukládá starostovi předat zastupitelstvu obce žádost SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
Hůrka, Hůrka 52, 741 01 Jeseník nad Odrou o individuální dotaci ve výši 80 000, Kč
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schvaluje Smlouvy o poskytnutí veřejné inanční podpory dle přílohy
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019
schvaluje převod inančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši
80 000, Kč Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na telekomunikační řešení obce se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
schvaluje Smlouvu o užití Databáze geograických jmen ČR, datových sad INSPIRE a Ortofota ČR č. 130507/19 se Zeměměřičským úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21,
182 00 Praha 8
schvaluje Servisní smlouvu na správu IT s EMPECO Ofice s.r.o., Plechanovova 694/23,
711 00 Ostrava Hrušov
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na výstavbu rodinného
domu
neschvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
neschvaluje žádost o poskytnutí inančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov
bere na vědomí výpověď z pronájmu pozemku p.č. 412 v k.ú. Hůrka ***
schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 412 v k.ú. Hůrka
neschvaluje poskytnutí dotace Městu Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
na spoluinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Nový Jičín
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby 11010-086682
0183/19 Náš-Net (7) Hůrka_OK na umístění komunikačního vedení a zařízení s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
schvaluje dodávku oken a dveří do školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy Jeseník
nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, společností Vysot, s.r.o., 742 53
Kunín 105
schvaluje inanční dar ve výši 2 000,- Kč Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského
kraje, Mírová 178, 739 32 Řepiště
doporučuje Zastupitelstvu obce Jeseník nad Odrou souhlasit s celoročním hospodařením
obce Jeseník nad Odrou za rok 2018 bez výhrad
doporučuje zastupitelstvu obce schválit návratnou inanční výpomoc na předinancování
projektu Kouzelná zahrada II., Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín ve výši 340 000, Kč
Základní škole a Mateřské škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
schvaluje uzavření Mateřské školy Jeseník nad Odrou od 15.7.2019 do 23.8.2019 a Mateřské školy Polouvsí od 1.7.2019 do 16.8.2019
schvaluje inanční dar 3 800, Kč Společnosti přátel Poodří, Oblá 11, 709 00 Ostrava
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schvaluje inanční dar 2 000, Kč dětskému pěveckému sboru Cvrčci Starý Jičín, z.s.,
742 31 Starý Jičín 126
neschvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č. 264 v k.ú. Blahutovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-8024228 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
na vybudování zemní přípojky NN k pozemku p.č. 411/7 v k.ú. Hůrka.

UPOZORN NÍ
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V JESENÍKU NAD ODROU
Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou bude dne 2. 7. 2019 pro veřejnost uzavřen, z důvodu
plánované odstávky el. energie.
Taktéž bude uzavřena pobočka České pošty v Jeseníku nad Odrou.
Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou bude ve dnech 15. 7. – 19. 7. 2019 a 12. 8. – 16. 8. 2019
pro veřejnost uzavřen, z důvodu čerpání řádných dovolených.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBOČEK V HŮRCE, POLOUVSÍ
A BLAHUTOVICÍCH V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou a její pobočky budou v období letních prázdnin uzavřeny.

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

UZAVŘENÍ SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD – STOČNÉ
Upozorňujeme občany, kteří jsou napojení na obecní kanalizaci a nemají uzavřenou Smlouvu
o odvádění odpadních vod, aby se dostavili na obecní úřad a smlouvu si uzavřeli.

POD KOVÁNÍ
Děkujeme paní Vlastě Jančálkové, která dodala vzorek slivovice na Pooderské koštování
a gratulujeme k umístění v kategorii SLIVOVICE na 1. místě (z 12 vzorků).
Pooderské koštování se konalo 18. května 2019 v Bartošovicích.
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
A tak jde čas

co nového se dělo u nás

MÁME NOVOU KAMARÁDKU
Od Vánoc je spolu s námi u Sluníček také rybička, kterou děti pojmenovaly Šárka . Všechny
děti se o rybičku společně starají. Měníme jí pravidelně vodu a každé ráno ji krmíme. O víkendu rybička putuje s někým ze svých kamarádů ze třídy domů, aby jí nebylo v MŠ samotné
smutno. Zážitky z pobytu v rodině dětí jsou dokumentovány v putovním deníku. Musíme
uznat, že všichni přistupují ke starosti o rybičku opravdu zodpovědně. Šárka si za svůj pobyt
u nás už mnoho užila. O víkendu doma s dětmi například oslavuje narozeniny, seznamuje
se s jejich domácími mazlíčky, sleduje s dětmi pohádky a jezdí autem na výlety. Děti rybičce
vyzdobily akvárium kamínky, mušličkami, rostlinkou, aby to měla tak hezké jako oni ve svém
pokojíčku.
Někteří rodiče prokázali své poetické umění a vymysleli o svém pobytu s rybičkou
Šárkou básničky, které rozhodně stojí za zveřejnění:
V pátek rybku půjčili nám, Ondrášek byl velmi rád,
každé ráno nakrmil ji, pak by si s ní rád i hrál.
V obýváku na skříňce dělala nám společnost,
každý víkend někde jinde, ve školce je dětí dost.
Na památku fotku máme, do alba si jí pak dáme,
ať má Ondra památku na tu rybku v akvárku.
Víkend je už u konce, rybka je zas ve školce.
Ondra s maminkou
Veliké štěstí nás potkalo, že i mé dítě Šárku dostalo.
Tomášek štěstím září, maminka zděšeně se tváří.
Rybičku, tu jsme ještě neměli. Co s ní? To kdybychom tak věděli.
Však s Šárkou byly hezké chvíle, chovala se velmi mile.
I Šárka nás něco naučila, tomu by ani máma nevěřila.
A to, že i Šárka v autě připoutat se musí, jinak život na suchu si zkusí.
Tomášek se těší zas, kdy připoutá Šárce pás.
Tomík s maminkou

JESENICKÝ BABY CUP 2019
Protože snad všechny děti rády na něčem jezdí, ať už je to odrážedlo, kolo či koloběžka,
rozhodli jsme se pro ně a jejich sourozence, na místním dopravním hřišti, uspořádat cyklistický závod. Tratě jsme uzpůsobily dle věku dětí a vybraného dopravního prostředku. Děti
byly rozděleny podle schopností do týmů. V každém týmu se vždy proti sobě utkali dva až
tři závodníci.
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Počasí nám bohužel moc nepřálo. Děti však i přes nepřízeň počasí jely jako s větrem o závod.
Vtipným okamžikem bylo, když se jedno z nejmladších dětí v průběhu závodu rozhodlo, že
si svou motorku do cíle odnese. Nastala i situace, kdy se dva chlapci v zápalu boje srazili.
Svůj závod však vyhráli už jenom tím, že znovu na svá kola nasedli a do cíle statečně dojeli.
Náš historicky první Jesenický Baby cup uzavřela jízdou spanilosti Barunka, která jako jediná
odstartovala na koloběžce. Závodem se na závěr nechala strhnout také jedna maminka, která
svou holčičku statečně do cíle odvlekla na laně.
Protože mottem tohoto závodu bylo: Kdo dojede, vítězí , medaile si domů odnesly všechny děti, které se závodů zúčastnily. Musíme uznat, že byly opravdu zasloužené a všem dětem ještě jednou k jejich úspěchu gratulujeme. Děti si ze závodu odnesly nejenom medaile
a drobné odměny za své snažení, ale mnozí také zažily svůj první úspěch z dokončení závodu.

8
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Celou akcí nás provázel nadaný moderátor Vojtěch Glogar. Nechyběl ani doprovodný program, o který se nám postarali hůrečtí hasiči. Děti si mohly prohlédnout hasičský vůz, jak
vypadá uvnitř a také výstroj, kterou hasiči při své práci používají.

DEN ZEMĚ
I my, děti z Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou, oslavujeme Den Země. Ve školce se
o Zemi učíme, poznáváme nové věci, chráníme přírodu, staráme se o zvířátka a ptáčky,
pečujeme o čistotu prostředí v MŠ a jejím okolí a samozřejmě vedeme děti i k pořádku
v naší obci. O tom všem si ve školce povídáme, čteme, zpíváme, ale i malujeme. V rámci
tohoto tématu jsme se vydali s dětmi ze třídy Sluníček do NJ na Den Země, kde děti
třídily odpady a zasoutěžily si v různých disciplínách.

9
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ÚSPĚCH U BERUŠEK
V dubnu se děti z mateřské školy zúčastnily celostátní výtvarné soutěže s názvem Voda pro
život pořádanou Základní školou v Opavě. Do soutěže bylo přihlášeno 82 škol s celkovým počtem 900 výtvarných prací. Ze všech těchto vzniklých maleb a kreseb se třídě Berušek podařilo
vyhrát 1. místo. Děti vytvořily skupinovou malbu pomocí prstových barev a barev, které zapouštěly do vody. Následně děti obrázek dotvořily, a tak vznikla Víla Luženka. Třída byla pozvána
30. 5. 2019 do Opavy na slavnostní vyhlášení cen, které se Berušky s radostí účastnily. Za doprovodu slavnostní famfáry si děti převzaly diplom a odnesly si tašku plnou dobrot a kresebných
pomůcek. Po ceremoniálu byly pro děti připraveny pracovní workshopy s tématikou vody.

Petra Brandejská, Žaneta Kiralová

MAMINKO, MÁMO, JÁ TĚ MÁM RÁD
Netradičně popřály k svátku maminek děti z mateřské
školy. Do příprav se tajně zapojili tatínci, kteří společně
s dětmi připravili maminkám pudink. V zástěrách a kuchyňských čepicích jim to velice slušelo a již při přípravách
si děti užily spoustu legrace. Všichni pak překvapeným
maminkám popřáli písničkou a růžičkou. Opět jsme se
přesvědčily, že pro děti předškolního věku platí: není důležitý výsledek, ale prožitek dětí! Známé školní prostředí
umožnilo i těm nejmenším dětem prožít si tuto akci bez
stresu a obav.

10
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MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
V měsíci dubnu jsme tradičně navštívili velikonoční výstavu v Blahutovicích. Obdivovali jsme
spousty barevných vajíček a krásných jarních dekorací, děti si nazdobily razítky papírová vajíčka.
Také ve školce jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si o ochraně přírody, děti se naučily
správně třídit odpad. Společně s rodiči si pak vyrobily rozličná zvířata z krabiček, plastových
lahví a jiného materiálu, který běžně končí v koši. Všichni měli radost ze společně strávené
chvíle a vytvořená zvířata dlouho zdobila školku.
Druhou květnovou neděli jsme jako každý rok oslavili svátek maminek. Děti zatančily a zazpívaly písničky, za které sklidily zasloužený potlesk. Rodiče pak poseděli při kávě, čaji, koláčcích
a družném rozhovoru.
Naše školka se zúčastnila celorepublikové soutěže Voda je život , v konkurenci 80 školek a skoro 900 obrázků získal obrázek naší Karolínky čestné ocenění a kamarádi z třídy
Berušek v Jeseníku nad Odrou získali dokonce první místo. Společně jsme se zúčastnili
slavnostního předávání cen v Opavě ve sportovní hale. Po vyhodnocení se děti s radostí
zapojily do tvořivých dílniček, které pro ně byly nachystány vyráběly z různých materiálů
rybky, zdobily vodní víly, chytaly na udici kapříky, skládaly puzzle s mořskými živočichy
a jiné aktivity.
V červnu nás čeká oslava pro tatínky, rozloučení s předškoláky a pak HURÁ PRÁZDNINY.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE, DĚTSKÝ DEN
Stavění máje a pálení čarodějnic se letos konalo v sobotu 27. dubna. Probíhalo současně ve všech našich obcích.
V místním parčíku děti s maminkami májku nazdobily, a poté se ji místním chlapíkům
podařilo, pomocí lan a žebře, postavit.
V areálu TJ Slavoj byl připraven program pro děti, který letos zajistilo divadélko Kejkle.
Soutěží, tanečků a her se zúčastnilo jen pár dětí a dospěláků.. ostatní zpovzdálí pokukovali a když už se rozhoupali,
že se připojí, byl konec. Ti,
kteří se přidali od začátku,
byli ale spokojeni a alespoň
měli na skotačení dostatek
prostoru.
Po skončení programu pro
děti byla zapálena hranice
s čarodějnicí, přítomní si
mohli opéct buřtíky a hrál
DJ Machy.
V noci nám, jako již tradičně, májku nějací nenechavci
shodili , my jsme si ji ale
postavili znovu , abychom
měli 1. června co pokácet.

12
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Kácení máje proběhlo v sobotu 1. června
a tuto akci jsme letos spojili s oslavou Dne dětí.
Krásný program připravila Kája Lušovská se
svojí kolegyní a dalšími pomocníky. Děti si nejprve zatancovaly a po otevření POHÁDKOVÉ
BRÁNY se zapojily do soutěží s pohádkovými
bytostmi. Zúčastnilo se více než 70 dětí.
V areálu byla pro děti připravena další oblíbená stanoviště jako skákací atrakce, malování na obličej, a hasičský vůz. Hůrečtí hasiči
dětem umožnili prohlídku hasičské techniky
a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet hasičskou hadici v akci.
Večer opět zahrál DJ Machy.
Ráda bych poděkovala Káji Lušovské a jejím
pomocníkům za zajištění programu, dále Hůreckým hasičům, že s trpělivostí absolvují téměř každou akci pro děti, irmě Náš Net.org
za poskytnutí skákacího hradu, který byl maximálně využitý  a také novému provozovateli
Bečvárky, který zajistil výborné občerstvení na
obou akcích.

Martina Šlosarová
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POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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H RKA
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI V HŮRCE
Nedělní odpoledne 24.2. patřilo v Hůrce našim nejmenším spoluobčanům dětem. Připravili
jsme pro ně maškarní ples se vším, co k plesu patří: občerstvení včetně čerstvých zákusků, bohatou tombolu (také za přispění Obce Jeseník nad Odrou), velké množství soutěží a zábavy,
o kterou se staral Šášula Dádula v podobě Dáši Bokové. Nejen děti, kterých se sešlo víc než
30, ale i dospělí zažili móc a móc legrace. O tom svědčí i to, že mnohé děti s rodiči vydrželi
v hlučném reji i tři hodiny.
Moc děkujeme všem zúčastněným, že vytvořili dětěm originální kostýmy a společně nevšední
atmosféru a zážitky.
Za KDU-ČSL Ludmila Glogarová

VÝCVIK JEDNOTKY HASIČŮ
V sobotu 13. dubna při 7 absolvovala jednotka dobrovolných hasičů z Hůrky
(JSDH Hůrka) pravidelný výcvik na splavu řeky Odry u Lesního mlýna v Bernarticích nad Odrou. Výcvik byl zaměřený na poučení BOZP při práci na vodě,
koordinace plavby raftu, nácvik sebezáchrany v případě neočekávané události, záchrana osob při vědomí a při bezvědomí s využitím základních technických prostředků ve výbavě jednotky PO. Hasiči si vyzkoušeli pohyb v ochranných oblecích
(tzv. suchých oblecích) ve vodě a s použitím prostředků určených pro záchranu osob. Cílem
dopoledního cvičení, bylo také, vyzkoušet si vzájemnou spolupráci hasičů v družstvu od příjezdu na místo výcviku, chystání potřebných věcí a zahájení samotných záchranných prací .
V letošním roce se výcviku zúčasnili také hasiči ze Suchdolu nad Odrou.

16
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TÁBORÁK S PÁLENÍM ČARODĚJNIC
V sobotu 27. dubna proběhl tradiční táborák s pálením čarodějnic v areálu bývalé školy
v Hůrce. Akci připravili hasiči s osadním výborem. Po úpálení čarodějnic si všichni přítomní
opékli špekáčky na ohni. Náštěvníci potěšili svou hojnou účastí, kostýmy čarodějnic a dobrou
náladou.
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OSLAVA SV. FLORIÁNA
30. jubilejní mše na oslavu památky sv. Floriána proběhla v neděli 5. května
v kostele sv. Václava na Starém Jičíně. Mši vedl otec Marcel, doprávázel ho
jáhen Antonín a místní pan farář Petr. Bylo přítomno 12 ministrantů a plný
kostel. Po mši průvod vlajkonošů, starojická dechová kapela, duchovní a členové sborů okrsku se vydali tradičně přes městečko do hasičárny ve Vlčnově. U hasičárny zazněla česká a slovenská národní hymna, poté otec Marcel požehnal nově
vybudovanému svatostánku se sochou Floriána a také studni. Hasiči z Hůrky uctili památku
zemřelých členů položením kytic u křižovatky na Jeseník n. O., ke křížku u cesty do Vlčnova
a na starojickém hřbitově.

DAROVÁNÍ KRVE S DOBROVOLNÝMI HASIČI
Okresní sdružení hasičů Nový Jičín vyhlásilo na květen pro členy sborů okresu Nový Jičín akci
Daruj krev s dobrovolnými hasiči . V úterý 14. května se naší členové sboru zúčastnili této

18

Jesenický zpravodaj 3 / 2019

výzvy v transfuzní stanici nemocnice Agel v Novém Jičíně. Touto významnou akcí, jsme pomohli těm, kteří tuto pomoc potřebují.

O POHÁR STAROSTY SDH HŮRKA
V neděli 19. května od 13 hodin proděhla na koupališti soutěž mladých hasičů v požárním sportu o putovní pohár starosty SDH v kategorii starších a mladších žáků. Soutěžilo se
v disciplíně požárním útoku dle směrnic Plamen. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 družstev starších a mladších žáků z 12 sborů. U mladších žáků, jako i v minulém ročníku,
vyhrálo družstvo z Jičiny s časem 19,41 s na pravém terči, druhé bylo z Bernartic n.O.
s časem 20,14 s a třetí z Hůrky s časem 19,51 s na pravém terči a 20,43 s na levém terči.
U starších žáků obhájilo první místo družstvo z Palačova s časem 17,76 s na levém terči,
druhé bylo z Bernartic n.O. a třetí z Hájova. V rámci okrsku třetí místo patří Starojické
Lhotě.
Soutěž proběhla zdárně do konce, i přes nepřízeň počasí zhruba v polovině soutěže. Zde
je na místě vyzdvihnout odhodlání mladšího družstva z Palačova a Hájova, že odstartovali i v tom největším lijáku a požární útok zdárně dokončili. Družstva starších žáků
startovala všechna na mokrém povrchu, ta první ještě za deště.
Hasiči z Hůrky děkují za předvedené výkony a nasazení, návštěvníkům za účast, sousedům Zajícovým za elektřinu, místní hospodě za zázemí a svým členům za dobře odvedenou práci při realizaci akce.
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POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
Myslivecké sdružení Hůrka pořádalo v sobotu 1. června v areálu bažantnice
v Hůrce akci Poznávání přírody pro děti. Každý soutěžící musel projít několika
stanovišti. Prvním zastávkou bylo poznávání rostlin, zvířat a jejich stop, střelba
ze vzduchovky z posedu na terče a střelba z luku na divočáka. Pro děti byly
připraveny ceny a špekáčky na opečení. Akce se zúčastnilo 28 dětí. Pořadatelům patří velký dík.

POZVÁNKA DO H RKY
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – MUŽI, ŽENY
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 13. července od 21.00 hodin noční hasičskou soutěž mužů a žen v požárním útoku.
Jeseník nad Odrou, areál TJ Slavoj

KRÁLIKÁRNA – NOHEJBALOVÝ TURNAJ DRUŽSTEV
V sobotu 27. července proběhne v areálu koupaliště, tradiční nohejbalový turnaj družstev.
Hůrka, areál koupaliště

20
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PUTOVNÍ POHÁR MS HŮRKA
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 3. srpna od 9 hodin na střelnici za kopcem tradiční
brokové střelby a asfaltové holuby. Přijďte se podívat a podpořit střelce. Srdečně zvou myslivci.
Hůrka, střelnice za kopcem, bažantnice

UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ – 55. VÝROČÍ
V sobotu odpoledne 17. srpna, bude uctěna památka leteckého neštěstí v Hůrce při které
v roce 1964 zahynulo 10 mužů.
Hůrka, památník u zastávky

pátek 30. srpna od 18:00 hodin slavnostní členská schůze sboru za účasti hostů a předání
vyznamenání
sobota 31. srpna – program oslav: odpolední taktické cvičení s dálkovou dopravou vody z koupaliště k hureckému dvoru/Soutorovi (Hůrka č.p.101), skákací hrad, malovací na tvář, živý klaun,
soutěž družstev v pití piva na čas, výstava hasičů mapující historii po současnost a DJ Machy
neděle 1. září mše svatá v kapli sv. Anny v Hůrce
Hůrka, obec, areál bývalé školy, sál KD
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POLOUVSÍ
JARNÍ BRIGÁDA
Osadní výbor Polouvsí uspořádal 20. dubna, jarní brigádu okolo sálu a parčíku
kulturního domu. Poté, co bylo hotovo, jsme se přesunuli na hřiště, kde začala
druhá etapa zkrášlování. Všem, kdo se zúčastnil a strávil sobotní dopoledne
s námi, děkujeme a už se těšíme na další ročník .

STAVĚNÍ MÁJE V POLOUVSÍ
V sobotu ráno 27. dubna s místní partou jsme se vydali proměnlivým počasím do lesa pro
májku a po krátkém bádání byla majka na zemi.
Mezi tím se už bedlivě připravovaly všechny čarodějnice na průlet Polouvsím. V odpoledních
hodinách přistály na hřišti, a že jich nebylo málo. Zapálila se čarodějnice, postavila se májka,
opekly se špekáčky a pokračovalo se v zábavě.

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 1. června se tradičně konal dětský den, spojený s kácením máje. Hned po poledni
byly připraveny pro děti různé soutěžní úkoly, po jejichž splnění všechny dostaly sladkou odměnu. K vidění bylo i policejní vozidlo, nechyběl skákací hrad a táborák.
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POHÁDKY POD DUBEM
Desátý ročník Pohádek pod dubem proběhl ve večerech od pondělí 3. června do pátku
7. června 2019. Počasí bylo napínavé, ale nakonec nám přálo, a tak jsme pod laskavou
ochranou nádherných polouveských dubů zhlédli pohádkový program...
V pondělí jsme si užili pečení dortu s pejskem a kočičkou (Terka Kavanová a Darča RN),
a i když nám dort sežral velký černý zlý pes zn. čivava, stejně se pro děti našel kus čokoládového dortu k ochutnání . Potom nám, tradičně, přečetl pohádku pan starosta Tomáš
Machýček a poprvé jsme natáhli Slack linu balanční popruh mezi stromy.
Úterý nám zpestřil Příběh z jahodové paseky (Darča RN v doprovodu Amálie Kotoučové housle), víla Jahůdka donesla dětem mísu červených jahod, na kterých si pochutnávaly
u žirafí pohádky pana faráře Ladislava Stanečky. Pak jsme shlédli vystoupení Švihadel ze
SVČ Fokus Nový Jičín pod vedením Dany Dokládalové, to děti tak nadchlo, že se samy
přidaly a skákaly přes švihadla dokud je rodiče neodtáhli do postýlek.
Středu jsme odstartovali autorským loutkovým a veršovaným zpracováním pohádky Červená karkulka Lukyho Ondryhala a Móni Býčkové, jen Móňu nahradila pro nemoc ve
vystoupení Darča. S úžasem sledujeme, jak nám tady dorůstá mladá generace ochotníků .
Pak nastoupili maňásci Čmelda a Brumda na rukou Zuzky Humlové a Darči RN, kteří naučili
děti krásně zdravit a poradili si i s prasklým cedníkem... Polouveský Příležitostný Jednorázový
Sbor se hodil do čmeláčích oblečků a zakončil večer známými čmeldovskými songy. Zvučení
se ujal, z lásky k hudbě, pan Bohuš Volek velké díky za to .
Někteří návštěvníci dnes dorazili v hmyzím převleku a moc jim to slušelo .
Ve čtvrtek jsme se vypravili na návštěvu k Broučkovi, Janince a ke Kmotříčkům. Loutky ožily s Martinou Žemlovou a Darčou RN. Krásnou čtenou pohádku si ve čtvrtek připravil Jakub Žemla,
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a kouzelné představení si pro nás nacvičil Polouveský Dětský Výjimečný Sbor,
který bezmála půl roku zkoušel muzikál
O šípkové Růžence. Opět bez zásahu
dospělých a v utajení, s kostýmy a choreograií , tak klobouk dolů před Vámi,
milí zpěváčci, byli jste skvělí a jsme na Vás
pyšní! Děti si dnes užily i velký bublifuk
a jako každý den spoustu buchet, bábovky a koláče od tet, maminek i babiček.
V pátek jsme nahlédli do pohádkového
světa ptáků (loutky Darča RN) a ověřili
jsme si, že polouveské děti dovedou
vysedět kuře za 59 sekund. Nevídané . Poučnou a krásnou pohádku Krvavé koleno nám
přečetl Radim Valošek, no a na závěr celého týdne jsme se nechali unášet laskavým přednesem Evy Štefkové, která nám představila právě vyšlou a vtipnou sbírku básniček Miloslava
Vrány z Hůrky (k sehnání na OÚ Jeseník n.O.). Děti si dnes mohly užít výtvarný ateliér, kde
malovaly na velký formát roztodivná díla, k čemuž si pochutnávaly na ptačím zobání .
Všichni účinkující předvedli parádní nasazení a skvělý výkon, a že to dělali za lízátko chtěla
bych VŠEM MOC PODĚKOVAT. Díky patří tradičně Jirkovi Gráikovi za přípravu kulis , Pavlovi Lukáčovi za pomoc, focení a ptačí zobání, OÚ Jeseník n.O. za zázemí, posečenou trávu
a pomocnou ruku, díky všem za výtečné bábovky, buchty a koláče a ostatní pomoc. Díky
Vám, kdo jste navštívili Sousedský jarmark 2018, protože Pohádky pod dubem jsou inancovány z výtěžku tohoto jarmarku a hlavně s laskavým, štědrým přispěním Libora a Naďky
Porubových z Polouvsí. Děkuji moc Vám všem, kdo jste přišli protože bez Vás by pohádky
nebyly a snad příště na Pohádkách pod dubem...
Darča Rusková Neuwirthová

BLAHUTOVICE
STAVĚNÍ MAJKY
Osadní výbor Blahutovice pořádal stavění Majky, bohužel termín z důvodu
nepěkného počasí byl přesunut na 7.5. na šest hodin. Majku jsme postavili
krásnou a letos dokonce stála až do dětského dne. Opekli jsme buřtíky a přiletěla i jedna MINI
čarodějnice na koštěti.
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DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MAJKY
Osadní výbor Blahutovice pořádal
Dětský den a kácení majky dne
25. 5. 2019 v areálu hřiště. Počasí
nám přálo, a tak od půl třetí se děti
registrovaly do soutěží (skákání
v pytli, házení gumákem, chození
po kladině, rybičkách, překážkové dráhy a střílení ze vzduchovky.
Následovalo vyhodnocení soutěží
máme děti rozděleny na mladší
a starší holky a kluky děti dostávají poháry, medaile a ceny.
Kolem čtvrté hodiny přijel klaun
Prcek Pepíno, který rozhýbal nejen
děti, ale i rodiče. Děti dostaly zvířátka z balónků, a také výbornou cukrovou vatu. Z Dubu
k nám přijel pan Jaroslav Post s obrněným
transportem OT 64, který si děti mohly prohlédnout. Nakonec tradičně přijeli hasiči
z Hůrky, a v horkém odpoledni zkropili děcka, z čehož měla radost nejedna maminka. Došlo i na kácení majky, která letos dokonce vydržela a zdobila obec celý květen.
Bylo přichystáno pohoštění pro děti párek
v rohlíku, zmrzlina, melouny a pití dle libosti zcela zdarma (letos bylo přes 50), a pro
dospělé výborné Dobrozemské klobásky
a točené pivečko. Výborně se všichni bavili
a užili si krásnou sobotu. Děkujeme všem kamarádům a přátelům osadního výboru, kteří nám
pomohli celou akci připravit a poté i uklidit.
PS: děkujeme za parádní fotky Láďovi Štecovi, celou sérii si můžete prohlédnout na https://
adal78.rajce.idnes.cz/Detsky_den_Blahutovice_2019?

Iveta Jančálková
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SPORT
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Sezona je již v plném proudu a my jsme opět prakticky každou sobotu
někde na turnaji. Také jsme za uplynulé období stihli trochu zabrigádničit, uspořádat jeden turnaj u nás doma v Polouvsí a všichni tři junioři se
zúčastnili tréninkového campu a juniorského Mistrovstvím ČR.
Velký úspěch zaznamenal náš klub 6. dubna na turnaji dvojic v Albrechticích, kde hned tři
naši zástupci postoupili do KO8. Zahráli si zde tady si tady i junioři (Lukin + Sára), kteří v dospělácké konkurenci hráli statečně, ale skončili spíše na chvostu.
NAŠE VÝSLEDKY 36 týmů (Beraní koule):
4. Josef Koudelka, Marek Olšár (TOP Orlová)
6. Luboš Rusek, Radomír Vrzal
8. Vladimír Vašíček, Jan Bukovčík (PAK Albrechtice)
17. Radim Valošek, Josef Ondryhal
33. Lukáš Ondryhal, Sára Valošková.
V sobotu 13. dubna byla původně naplánována polouveská
jarní brigáda a tak i naše klubové diáře měly u tohoto dne
zaznamenáno, že se na turnaj nejede, ale bude se zvelebovat.
Co čert nechtěl, OV v pátek rozhodl (s ohledem na počasí)
o přesunutí brigády o týden. To už ovšem my zase prakticky
všichni hrajeme na turnaji v Orlové. A protože víme, že není
špatné počasí, ale jen špatně oblečený pétangista brigádník , tak jsme se do díla pustili a něco málo udělali. Ošetřili
jsme platany, vypleli a prostříhali ovocné keře, srovnali hřiště.
Pak jsme se přesunuli ke kapli, kde byly mimo jiné vyřezány
výmladky u lip, ošetřeny stromky podél hlavní silnice a pohra-
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bány krtince. Také jsme odstranili poškozenou lípu. Na závěr jsme pojedli špekáčky a dokonce
i sehráli jednu hru. Počasí nám sice neumožnilo natřít lavice, ale to se stihne operativně jindy.
Orlová areál restaurace DEPO. To bylo místo, kde se 20. dubna konal Memory Cup pořádaný klubem TOP Orlová. Naše výprava byla opět mohutná. Dokonce jsme s sebou měli premiérově i naši vlastní klubovou vlajku a tak by nebylo marné s ní zamávat při přebírání trofejí.
No a jak to tedy nakonec dopadlo? Vlajka zůstala zatím v klidu.
NAŠE VÝSLEDKY 22 týmů (Memory Cup):
13. Josef Ondryhal, Sára Valošková, Lukáš Ondryhal
14. Kamil Vajčovec (PAK Albrechtice), Luboš Rusek, Marcela Gráiková
15. Vladimír Vašíček, Hugo Valošek, Radim Valošek
22. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Zora Frantalová
Následující sobotu se u nás v Polouvsí sice slétaly čarodějnice a došlo i na stavění májky, ale
nemohli jsme prostě jinak a na prestižním turnaji ve Vojnově Městci jsme museli mít nějakého zástupce, kterými byli Radim a José. To nelehkých zápasech na získali z základní části
dvě výhry a byla naděje na postup do KO. Bohuýel chyběly pouhá čtyři místa. I tak to není
výsledek k zahození.
NAŠE VÝSLEDKY 83 týmů (Velikonoční vejce):
36. Josef Ondryhal, Radim Valošek
Hned ve středu, na Prvního máje, jsme uspořádali u nás turnaj s překvapivým názvem
Májový . Počasí jsme objednali přepychové.
Ráno jsme si přivstali, abychom dopřipravili
vše potřebné a pak již očekávali příjezd hráčů, mezi kterými nechyběli Lenka Svobodová
a Zbyněk Jakeš z Valšovic, Jana a Pavel Burešovi z HAPEKu a dva týmy ze Staříčského
klubu ve složení Jan Csibrei, Drahomír König
a Ivo Žídek a Lenka Žídková. Nechyběl přespolní obecní tým z Heřmanic, jeden jesenický a další z vlastních zdrojů . Naši junioři pak obhajovali loňské vítězství. Celkem deset dvojic.
Po přivítání koláčkem, slivovičkou jsme posnídali a úderem deváté hodiny se začalo hrát. Skupinový
systém poslal do inálové KO4 všechny čtyři hostující kluby. A tak jsme mohli sledovat v této skupině souboj těch nejlepších. Naši juniorští obhájci Lukin a Sára nakonec bojovali o 9. 10. místo
.
NAŠE VÝSLEDKY 10 týmů (Májový turnaj):
5. Josef Koudelka, Pavel Lukáč (Polouveský nadšenec)
6. Hugo Valošek, Josef Ondryhal
7. Magdalena Koudelková, Zora Frantalová
9. Sára Valošková, Lukáš Ondryhal
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Za podporu děkujeme:
OBEC JESENÍK NAD ODROU, FORTE STEEL, VOP CZ, ASOMPO, HROŠÍ STAVBY, ANTONÍN
LANGER KAMENICTVÍ, PETR URBAN.
Veliký dík patří našim i cizím ženám za cateringové a bufetové služby a úsměvy.
Po středečním turnaji u nás, jsme nechali
koule dva dny oddechnout a už jsme zase
jeli hrát. Tentokrát do nedalekých Valšovic,
kde se konalo tradiční Prvomájové koulení . Opět nás bylo jak much a někteří opět
spojili síly i hráči odjinud. Hráli jsme určitě
celkem uspokojivě, ale na postup to tentokrát nebylo. Nejlepšího výsledku dosáhl
nakonec Hugo se svými zkušenými kolegy
a dvanácté místo je pro něj určitě výtečné
a nad očekávání. Zato ostatní určitě měli
ambice větší a bude to chtít příště trochu
více přitlačit.
NAŠE VÝSLEDKY 31 týmů (Prvomájové koulení Valšovice):
12. Hugo Valošek, Vladimír Vašíček, Radim Valošek
16. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice), Petra Lužová
18. Luboš Rusek, Marcela Gráiková, Radomír Vrzal
19. Sára Valošková, Josef Ondryhal, Tereza Valošková
28. Josef Koudelka, Luboš Ptáček, Zora Frantalová
Další turnaj kategorie PRESTIGE se hrál na
zámku v Náměšti na Hané 11. Května. My
jsme měli zástupce ve dvou týmech. Junioři
s trenéry byli tou dobou jinde na juniorském
MČR. Bohužel se ani jednomu z našich týmů
nepodařilo postoupit a museli se spokojit
s děleným posledním místem. Alespoň si ještě zahráli v B-turnaji, kde Magda, s narychlo
sestaveným náhradním týmem, ukořistila
pěkné třetí místo.

NAŠE VÝSLEDKY 47 týmů (Château Náměšť):
47. Vladimír Vašíček, Luboš Rusek, Marcela Gráiková
47. Blažejová Eva (1. Sbpk), Magdalena Koudelková, Petr Navrátil (HAPEK)
Doprovodný B turnaj:
3. Magdalena Koudelková, Žiak, Fajmon (PAK Albrechtice)
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Je další sobota a my jsme opět v Albrechticích. Tentokrát na turnaji pro otrlé fajnšmekry, protože se hrají jednotlivci. A to už se ukazuje, co v kom skutečně je. Byli s námi i dva ostřílení
starší junioři, kteří se jedniček nezalekli a šli do toho. Nebudu to dlouze rozebírat, po pěti
kolech švýcara se do KO8 nedostal nikdo z nás. A tak jsme se pustili do dohrávek, kde jsme
si již jen doladili konečné pořadí.

NAŠE VÝSLEDKY 36 hráčů (Albrechtický kahan):
16. Radim Valošek
17. Josef Ondryhal
23. Sára Valošková
25. Luboš Rusek
26. Radomír Vrzal
27. Lukáš Ondryhal
29. Magdalena Koudelková
33. Josef Koudelka
25. května nás čekalo opět větší cestování. V Hrochově Týnci v zámeckém parku se konalo
Mistrovství ČR trojic a my byli u toho. Slušný úspěch zaznamenal Láďa, který hrál v trojici se
zkušenými borci. Náš čistě klubový tým po výtečném úvodu ztratil dech přechodem na jiný
povrch hřiště a do konce turnaje se již trápil bez jakéhokoli úspěchu.
NAŠE VÝSLEDKY 65 týmů (MČR 3x3):
31. Pavel Bureš, JanaBurešová (oba HAPEK), Vladimír Vašíček
49. Josef Ondryhal, Radim Valošek, Luboš Rusek
Mistrovství ČR juniorů.
Začátkem května se všichni naši junioři (Sára, Hugo, Lukin) zúčastnili tréninkového campu, který byl spojen Mistrovstvím ČR v pétanque a ve střelbě. Na této akci je obětavě doprovodili dva
šikovní kouči (José a Radim). Pětidenní akce probíhala v rekreačním areálu v Rapotíně u Velkých
Losin. Kromě nás zde byla pochopitelně spousta dalších juniorských hráčů, jak ostřílených, tak
i začátečníků. Celé soustředění vedli francouzští trenéři Francoiş Grange, Guy Diniel a Patrick
Druel. Již loni se této akce zúčastnil Lukin, který přijel nadšený. Takže letos jsme si vzali ve ško-
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le a v práci volno a jelo nás na zkušenou více.
Bohužel počasí prakticky znemožnilo venkovní
trénink a tak nezbylo, než u krbu pod střechou
probírat především teorii.
A nyní k mistrovství ČR. Šli jsme do turnaje
hrdě jako jednotný polouveský tým i když
nám bylo jasné, že proti nám nastoupí převážně jiné kalibry. V první části jsme ve skupině vyhráli jeden zápas ze čtyř. Je jasné, že
z toho postup nebyl. V dohrávkách jsme pak
opět jednou vyhráli a dvakrát prohráli. Poté
byly dohrávky předčasně ukončeny pro časovou tíseň a ani tato výhra nám nepomohla k lepšímu umístění. Skončili jsme zkrátka poslední třináctí. Do střeleb se pak přihlásil Lukin a na
poslední chvíli i Sára, která v sobě objevila střelecký talent. Sice to nebyla také žádná velká
sláva, Lukin nastřílel tři body a Sára jeden. Ale nutno dodat, že byli i tací, kteří odešli ze soutěže bez bodu, takže dobrý. Více si můžete přečíst i na fb České asociace pétnaque klubů.
Na závěr si vás dovolujeme pozvat na Polouveský den, který pro vás 10. srpna pořádá Osadní
výbor. Ani my tam nebudeme chybět a připravíme pro vás hromadu koulí, abyste si mohli
vyzkoušet, jak se takový pétanque hraje, případně můžete vyzvat své přátele k souboji. Rádi
vám vše ukážeme a vysvětlíme, pro zájemce připravíme například i ateliér pro vyrážení. Takže
stavte se Pod Platany...
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
PANÍ ANGELA KETTNEROVÁ, RODA KA Z JESENÍKU,
SE DOŽÍVÁ 100 LET
Nejstarší Jeseničanka paní Angela Kettner se narodila 4. dubna 1919. Byla dcerou široka daleko
známé porodní báby Marie Krätzel a Aloise Krätzel. Bydleli v domě č.p. 180 v nynějším Jeseníku
n.O. tehdejším Německém Jeseníku. Po absolvování základní školy navštěvovala Občanskou školu
v Suchdole a později školu pro paní a dívky. Získané znalosti uplatnila později v roli maminky a při
vedení domácnosti. Aby mohla chodit do školy musela absolvovat pěšky více než hodinovou cestu
do Suchdolu. To znamenalo každodenní vstávání v 5 hodin.
V roce 1942 se vdala za pana Franze Kettnera. Měla v té době 23 let, manžel byl o 5let starší.
V témže roce byl manžel, který pracoval na železnici, přeložen do Vestfálska. To pro mladý pár
znamenalo stěhování do města Unna v Německu. I poté ve Vestfálsku paní Elli jak ji nazývají
rodáci a přátelé na svou starou vlast nikdy nezapomněla. Vždy když to bylo možné pravidelně
cestovala z Unny do jižního Německa na každoroční setkání rodáků. Tam se vždy starala o dobrou
náladu. Při těchto setkáních vždy také ráda vyprávěla o dřívější době a zvycích. Naposledy se podělila mimo jiné o zážitky z tradičního zvyku drhnutí peří a to také písemně v předposledním čísle
časopisu Alte Heimat Kuhländchen. Její povídání bývá také u mladé generace, která vztahy ve staré
vlasti zná jen z vyprávění, velmi dobře přijímáno. Také při posledním setkání rodáků v Sinsheimu
15.9.2018, vyprávěla Elli velmi názorně o dřívějším životě. Velmi nás pobavila přednesením básně
v tehdejším jesenickém dialektu.
Velmi srdečně Elli gratulujeme a doufáme, že ještě dlouho bude udržovat kontakty s jesenickými
rodáky a bude moci navštěvovat naše setkaní. Přejeme jubilantce zdraví a další šťastný život.
Z časopisu Alte Heimat Kuhlädchen 2/2019 přeložil Karel Glogar

Ke gratulaci naší stoleté rodačce a jubilantce se připojilo i vedení naší obce.

RŮZNÉ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RODINNÉ PASY
Projekt byl v České republice poprvé realizován v Jihomoravském kraji již v roce 2006 podle
vzoru rakouského FamilienPass.
Projekt Rodinné pasy spočívá především v systému slev a výhod na zboží a služby pro rodiny
z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem do 18 let. Slevy rodiny čerpají při nákupu
zboží a služeb u registrovaných poskytovatelů slev (po celé ČR). Jedná se o slevy v rozsahu 5
50%, které jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, vstupy do muzeí, galerií, kulturu i spotřební nákupy. Záleží na tom, jaké partnery
(poskytovatele slev) se podaří do projektu zapojit. Slevy nejsou refundovány, motivací poskytovatelů je zapojení do projektu je propagace produktu či irmy a rozšíření okruhu zákazníků.
Oprávnění k čerpání slev se prokazuje kartou, která je vystavena každé rodině v počtu 2 ks po
její registraci. Registrace je možná na adrese www.rodinnepasy.cz, kde je také umístěn katalog
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poskytovatelů slev a základní informace o projektu. případně telefonicky. Rovněž také prostřednictvím letáků s přiloženým formulářem.
Realizátor projektu, SunDrive Communicatioins, s. r. o. se zavázal k administrativnímu zajištění
projektu (distribuce karet, registrace telefonické informační linky), k oslovování poskytovatelů
slev, realizace roadshow informující o projektu rodiny s dětmi v rámci významných veřejných
akcí v Moravskoslezkém kraji.

SENIOR PASY
Jde o obdobný systém jako Rodinné pasy, s tím, že je určen pro obyvatele MSK nad 55 let
Jeho předmětem jsou celoroční slevy 5 50% + sezónní a bonusové slevy v oblastech zdravotnictví, wellness aktivity, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, muzea, spotřební nákupy aj. I v tomto případě je pro obyvatele MSK registrace zcela zdarma díky podpoře
Moravskoslezského kraje, projekt je realizován společností SunDrive Communication, s. r. o.
Senioři se mohou zaregistrovat buď on-line (může to pro ně udělat i jejich příbuzný), nebo
fyzicky na SeniorPointech, které jsou v MSK provozovány krajem od roku 2018 a to již na dvanácti místech (Bruntál, Český Těšín, Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Karviná,
Kopřivnice, Krnov, Opava, Ostrava, Třinec, Vítkov).
Informace naleznete na tomto odkaze: http://www.seniorpasy.cz/

POLICIE ESKÉ REPUBLIKY
BEZPEČNÉ KOUPÁNÍ
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí na začátku měsíce
vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili a to nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preventivních zásad a nepodceňovat případná rizika,
a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin
totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi námi
také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak je
nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, které jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti
pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte
neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž může stát osudným i dospělému. Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich plujte
pouze s plovací vestou.

NÁVŠTĚVY FESTIVALŮ
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají a budou probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí. Každý, kdo
se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den na
takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. Není
vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné i v době sledování hudebních
vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu
na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.
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Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí usednout za
volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší
osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve vozidlech, kterými návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních, společenských akcí, festivalů, na
místo přijedou. Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak dodáváme, že není
vhodné nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním řádem, ve kterém je zakotveno, které
předměty nesmí mít u sebe při vstupu do areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím nekomplikovanému
prožití volných dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.
por. Bc. Pavla Jiroušková

V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných
starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této
souvislosti Vám chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu
bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy,
bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá
úskalí. Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla
bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec
ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti
neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají chovat při
sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde
například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace
s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní
čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že
při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma samy,
by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní
pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda
jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme
nestahovat žaluzie, rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít
k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova
příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod.
Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie
s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní
čísla cenných předmětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše
jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
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Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně
uzamkněte a nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního
telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci
neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař

OB ANSKÁ PORADNA NOVÝ JI ÍN
Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků vstupuje 1.června v účinnost. Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své
dluhy co největšímu počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou nejpodstatnější úpravou
je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. Podle novely insolvenčního zákona bude dlužník od
dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že se v
průběhu pětiletého období snažil, dle svých možností o co největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby
se zdravotním postižením může oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60%
dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až na 1 rok přerušit, případně
až o 6 měsíců prodloužit. Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se
splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím by se mělo zamezit
nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou
změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván
majetek, bude-li to ekonomické. Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která
musí být alespoň ve stejné výši jako odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů. Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí
ještě otazníky a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových pravidel. Zároveň čekáme na
vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto však do nového procesu skáčeme rovnýma
nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.
Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín,
budova za čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403,
Úterý 9:00 12:00, 13:00 16:00 (celý den jen pro objednané),
Středa 9:00 12:00, 13:00 17:00 (bez nutnosti objednání)
Čtvrtek 9:00 12:00, 13:00 16:00 (celý den jen pro objednané)
Marie Mayerhofferová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín a Frýdek – Místek
koordinátor osobní asistence/sociální pracovník

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
IČ: 26593548 tel.: 556 709 403 E-mail: asistencenj@czp-msk.cz www.czp-msk.cz
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JÍDLO JAKO NO NÍ M RA
Anorexie a bulimie. To jsou častá a velmi
závažná psychická onemocnění. Některé
případy mohou dokonce končit smrtí. Je
důležité vědět, že se jedná o léčitelné poruchy, a nikdo v tom nemusí být sám. Věděli
byste, jak pomoci člověku, který se potýká
poruchou příjmu potravy? Kde byste hledali
pomoc?
Centrum Anabell pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým.
Neziskovou organizaci založila před 18 lety
PhDr. Ing. Jana Sladká, která se vedení organizace věnuje dodnes.
V tomto článku se dočtete, jaké služby Centrum Anabell nabízí. Na začátek je třeba zmínit,
že vyškolení odborníci ke svým klientům přistupují s respektem a nikoho nesoudí. Svým klientům se věnují individuálně, zachovávají mlčenlivost a důvěrnost. Centrum Anabell navíc své
služby poskytuje bezplatně.
Hlavní službou je poradenství, které je určeno pro každého od dvanácti let. K dispozici jsou
klientům sociální pracovník nebo psycholog, kteří s nimi proberou jejich trápení. Do poradny
klienti nemusejí přicházet sami. Doprovod klienta může být přítomen u celého sezení, nebo
na něj může počkat v prostorách poradny.
A kde se tyto poradny nacházejí? Kontaktní centra Anabell jsou rozmístěna ve třech městech
republiky, a to v Praze, Brně a v Ostravě.
Pro mnoho lidí je jednodušší problém napsat, než o něm otevřeně mluvit. Ne každý je odhodlaný řešit své problémy osobně. Centrum Anabell nabízí služby i pro klienty, kteří chtějí zůstat
v anonymitě. Mohou se s odborníky spojit telefonicky díky Lince Anabell nebo své problémy
probírat s odborníky nebo peer konzultanty prostřednictvím e-mailu či skypu.
„Klienti však využívají nejvíce osobního kontaktu. Skype využívají spíše ti, kteří jsou zdaleka a nemohou nebo nechtějí využít osobního setkání. Na pobočku v Ostravě jezdí klientky
z celého kraje a ty z větších dálek, pokud potřebují delší podporu, pak využívají právě skype
poradenství,“ říká Kateřina Sloviaková, vedoucí Kontaktního centra Anabell Ostrava.
A kdo jsou vlastně peer-konzultanti? Jedná se o osoby, které si tím, co klienti právě prožívají,
samy prošly. Lidé s vlastní zkušeností s poruchou příjmu potravy mohou dodat mnoho na-
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děje, protože to sami zvládli. S peer konzultanty je možné se spojit prostřednictvím e-mailu,
ale je možné se s nimi setkat i v rámci Svépomocné skupiny, kterou vedou. Svépomocnou
skupinu navštěvují lidé, kteří řeší stejné problémy. Klienti zde sdílí své zkušenosti, navzájem
se podporují, a vznikají zde také nová přátelství.
V Kontaktním centru Anabell v Ostravě pomáhá peer konzultantka v rámci projektu Anabell_online již od října 2016.
„Klienti hojně využívají možnosti osobního setkání i možnosti e-mailového kontaktu s ní. Pro
mnoho klientek je velkou motivací, že si mohou promluvit s někým, kdo má osobní zkušenost
s poruchou příjmu potravy a je vyléčený. Je pro ně i podporou k vyhledání odborníka – nenahrazuje tedy odbornou pomoc,“ upozorňuje Kateřina Sloviaková.
Věděli jste, že se poruchy příjmu potravy bohužel často týkají dětí? Vzhledem k tomu, že je
v léčbě u dětí potřeba spolupráce celé rodiny, Anabell poskytuje i rodinnou terapii. Pokud
je rodina úplná, většinou se sezení účastní nejen oba rodiče, ale například i sourozenci. „Letos od dubna nabízíme rodinnou terapii v působení nutriční terapeutky a psychoterapeutky,
které společně pracují jako multidisciplinární tým. To by mělo ještě zvýšit efektivitu práce
s klienty a zvyšovat tím kvalitu jejich života,“ vysvětluje Kateřina Sloviaková. Klienti se
mohou o odbornou pomoc ucházet na e-mailu ostrava@anabell.cz.
Informace o všech službách Anabell najdete na www.anabell.cz.
Anabell se neustále posouvá dopředu, pořádá nejrůznější akce, workshopy a konference,
usiluje o destigmatizační aktivity v souvislosti s řešením poruchy příjmu potravy. Nezisková
organizace ročně poskytne na 7 000 kontaktů zhruba 2 000 osobám. Práce tohoto
centra má obrovský smysl, a pro mnoho lidí znamená první kontakt, kde se dozví
o možnostech léčby. Získají především motivaci, která je v dalších krocích k uzdravení se nejdůležitější.
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