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POZVÁNKA
na 15. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
konané dne 15. 12. 2021 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou od 16:00 hod.

USNESENÍ Z 37. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 13. 9. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 37. schůze rady obce
• stanovuje výši nájemného z bytů ve výši 64,70 Kč/m2 u nově uzavřených nájemních
smluv, u stávajících smluv od 1.1.2022
• schvaluje odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33, Jeseník nad Odrou 58
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce „Energetické úspory bytového domu Blahutovice 51“ s firmou VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový
Jičín
• schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje finanční dar 10 000,– Kč Jezdeckému klubu Farma Blahutovice z.s., Blahutovice 1, 741 01 Jeseník nad Odrou, IČ: 22609172
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• bere na vědomí žádost občanů Polouvsí o vybudování chodníku v prostoru křižovatky
Polouvsí, Dub, Starojická Lhota
• schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NJA-V-15/2021 ze dne 29.3.2021 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
• schvaluje finanční dar 5 000,– Kč Bylinkám pro zdraví, z.s., Slovanská 42, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 10851372
• schvaluje vybudování opěrné zdi, odvodnění a parkovacích míst před nemovitostí Blahutovice 51 firmou VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
• ukládá starostovi připravit výběrové řízení akce „Oprava bytové jednotky v BD Blahutovice č.p. 51“
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-8029273/2, Jeseník nad Odrou, p.č. 243, NNk s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby IP-12-8029273/2, Jeseník nad Odrou, p.č. 243, NNk s CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
• bere na vědomí ROZHODNUTÍ č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, reg. č.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841
• bere na vědomí Starosta předložil ROZHODNUTÍ č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841
„Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia – program
INTERREG V-A ČR-Polsko-A Česká republika – Polsko
• schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování s Mikroregionem Odersko, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 13. 10. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 38. schůze rady obce
• schvaluje zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p.č. 1137/11 ve prospěch pozemku p.č. 1137/12 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí Protokol č. PVK/2021/1/JnO o provedení následné veřejnosprávní
kontroly za rok 2020 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2021 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace
• bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
• ukládá starostovi předat zastupitelstvu obce rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
ve výši 30.000 Kč spolku BAYERŮV ODKAZ, Blahutovice 34, 741 01 Jeseník nad Odrou, IČ: 70239193
• schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje e.č. 07377/2018/RRC ze dne 13.9.2018 s Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava
• ukládá starostovi požádat SMVaK Ostrava o předložení cenové nabídku na technické
řešení provozování vodovodu Blahutovice
• ukládá starostovi prošetřit navýšení finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
• neschvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů v obci
Jeseník nad Odrou se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10
• ukládá starostovi požádat MÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
o uzavření nové Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti ve věcech
přestupků
• schvaluje Plán inventur za rok 2021
• schvaluje záměr pronájmu Tenisového zázemí na pozemku p.č. 116/22 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo akce „Energetické úspory BD Blahutovice 51“
s Vyki Tools Group s.r.o., Purkyňova, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce „Hřbitov Jeseník nad Odrou – terénní,
sadové úpravy a rekonstrukce objektu márnice“ se společností Vyki Tools Group s.r.o.,
Purkyňova, 741 01 Nový Jičín
• bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace za školní rok 2020/2021
• schvaluje Dodatek č. 2 Licenční smlouvy k užívání softwarové aplikace pro tvorbu
a evidenci usnesení zastupitelstva obce s Mgr. Miroslavem Pizurem, Zikova 606/10,
779 00 Olomouc
• schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 208 a p.č. 209 v k.ú.
Blahutovice ke dni 13. 10. 2021
• ukládá starostovi jednat ve věci směny pozemků v rámci projektu úprava Luhy v Jeseníku nad Odrou
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkoupení 1/10 pozemků p.č. 458/32
a p.č. 459/4 v k.ú. Hůrka

USNESENÍ Z 39. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 15. 11. 2021 V KANCELÁŘI STAROSTY
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 39. schůze rady obce
• schvaluje záměr směny pozemků p.č. 338/2, 286/2, 286/3, 309/9, 331/2, 277/1,
277/2, 277/3, 277/4, 277/5 v k.ú. Blahutovice, p.č. 1703, 2197, 1092/3, 1132 v k.ú.
Jeseník nad Odrou, p.č. 351/1, 345/12, 342, 338/2, 339 v k.ú. Polouvsí, p.č. 431/11,
431/12, 431/17 v k.ú. Hůrka vše ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit
s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/17, 500 08 Hradec
Králové za pozemky p.č. 123/1 a 125 v k.ú. Hrabětice nad Odrou ve vlastnictví Obce
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Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256 včetně dofinancování rozdílu ceny
pozemků ve výši 397 970,– Kč Obcí Jeseník nad Odrou
ukládá starostovi zajistit právní zastoupení obce ve věci podání námitek, případně odvolání v rámci vyvlastňovacího řízení veřejně prospěšné stavby stavby „Polom – Suchdol n. O., BC“
schvaluje Smlouvu o dílo č. JNO22_SOD na tvorbu GIS obce od společnosti DIGIS,
spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NJ/336/e/2021/Ty s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
schvaluje finanční dar 2 000,– Kč ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům
přírody Poodří Bartošovice
místostarostovi požádat o převod pozemků p.č. 228/1, 228/4 a 228/5 v k.ú. Blahutovice od České republiky Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01
Nový Jičín v rámci přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
doporučuje zastupitelstvu obce schválit přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 na Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky včetně financování z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasívního odpočinku akce „Cvičící prvky v Jeseníku nad Odrou a okolí“, výstavba nových
workoutových hřišť včetně jejího financování
ukládá starostovi oslovit projektanta vodní nádrže Rybník a svolat pracovní zasedání
zastupitelstva obce v termínu do 1.12.2021
bere na vědomí informaci o probíhajících investičních akcích v roce 2021 a připravovaných investičních akcích na rok 2022
schvaluje demolici objektu Polouvsí 3
neschvaluje spolufinancování nových kotlíkových dotací prostřednictvím Moravskoslezského kraje
schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu „Podpora prevence
před povodněmi IV“ č. 129 364 akce „Jeseník nad Odrou protipovodňová opatření“
včetně jejího dofinancování

REALIZACE AKCÍ 2021
Stavební práce na hřbitově v Jeseníku nad Odrou
Na hřbitově v Jeseníku nad Odrou byla v listopadu dokončena druhá etapa stavebních prací, jejichž cílem bylo dosažení nového, spíše parkového vzhledu tohoto důstojného a pietního místa odpočinku. Během loňského a letošního roku byly kompletně vyměněny chodníky a zpevněné plochy, celkově zrekonstruována márnice,
kde se nyní nachází stinné a odpočinkové místo pro všechny příchozí. Nově byla
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vybudována kolumbária. U vstupu, kde jsou již nyní obě stejné kované brány, byly instalovány stojany na kola. Součástí projektu byly terénní úpravy a kompletní nová výsadba, osazení mobiliáře; tj. laviček, pítek a odpadkových košů. Místo pro kontejnery
na parkovišti získalo také nový vzhled a skrylo se za dřevěnou mobilní stěnu.
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za respektování a trpělivost, které bylo při realizaci těchto stavebních prací potřeba.
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Energetické úspory BD Blahutovice 51
V prvních dnech měsíce prosince byly zkolaudovány stavební úpravy v rámci realizace projektu „Energetické úspory bytového domu Blahutovice 51“, které byly započaty v červnu t.r.
Byla zajištěna statika objektu, provedeny sanace základů včetně odvodnění, oprava dešťové a splaškové kanalizace, zateplení objektu, oprava krovů a stropních trámů, byla položena
nová střešní krytina, svody a okapy. Ve třech bytech byly vyměněny zdroje vytápění a nová
otopná soustava. Jako zdroj byly použity plynové kondenzační kotle.
Projekt Energetické úspory bytového domu Blahutovice 51, IČ: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_0
97/0015331 je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou na
14. zasedání dne 8. 9. 2021 schválilo OZV č.
3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) ve výši 600 Kč za osobu. Poplatek platí
každá osoba v domácnosti (osvobození 5 osob
v domácnosti je zrušeno).
Poplatník, který bude chtít uplatnit osvobození
od poplatku, musí prokázat, že poplatek zaplatil v místě pobytu. Pokud tak nebude učiněno,
osvobození zaniká a musí zaplatit poplatek
v místě trvalého pobytu.
Poplatek se platí i za nemovitost, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba ve výši
600 Kč.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2022. Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu
v Jeseníku nad Odrou nebo na účet č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2021,
pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem
krenovska@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1337.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2022 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2022.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet č.
1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2021, pokud Vám nebyl přidělen, můžete
se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz,
nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1341.
V místních částech Hůrka a Polouvsí mají občané možnost zaplatit poplatky hotově,
a to v místních knihovnách, v době jejich provozu (viz. zadní strana zpravodaje).

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STOČNÉHO V JESENÍKU N.O. OD 1. 1. 2022
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností od 1. 1. 2022 takto:
Voda odvedená (stočné)     23,38 Kč/m3 (bez DPH)     25,72 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH OD 1. 1. 2022
Cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2022:
Voda pitná (vodné)          40,00 Kč/m3 (bez DPH)     44,00 Kč/m3 (vč. 10% DPH)
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO VE SPRÁVĚ SMVaK
OD 1. 1. 2022
Voda pitná (vodné)     45,91 Kč/m3 (bez DPH)     50,50 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2021
Obecní úřad bude od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022 z důvodu čerpání řádných dovolených
uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou v úterý 21. 12. 2021 8.00 – 11.00 h a 13.00
– 14.30 h.
První úřední den v roce 2022 bude pondělí 3. 1. 2022.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBOČEK NA KONCI ROKU 2021
Obecní knihovna Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že bude od 20. 12. 2021 až do
konce roku 2021 pro veřejnost uzavřena. V provozu bude od 3. 1. 2022.
Uzavřeny budou i pobočky v Hůrce, Polouvsí a Blahutovicích.

ZMĚNA VE VYDÁVÁNÍ JESENICKÉHO ZPRAVODAJE
V roce 2022 bude zpravodaj vycházet pouze 4x ročně. Občané budou informováni o připravovaných akcích a aktualitách v obci nejen ve zpravodaji, ale i obvyklým způsobem
– vývěska OÚ, FB a web obce, rozesílání informativních e-mailů a SMS prostřednictvím
služby Smart Info.

APLIKACE V OBRAZE
Další možností, jak získávat aktuální informace, je už dříve zmiňovaná mobilní aplikace
V OBRAZE.
V měsíci říjnu 2021 bylo ukončeno zasílání informací z obce pomocí SMS zpráv a emailů
prostřednictvím portálu www.hlasenirozhlasu.cz.
Nově jsou informace poskytovány prostřednictvím aplikace „V OBRAZE“, kterou lze stáhnout z Google Play nebo App Store.
Každý z Vás může dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Dozvíte se včas o připravovaných akcích.
Můžete si prohlédnout fotografie, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce.
Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým příbuzným,
případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
Občané, kteří nemají „chytré“ telefony, se mohou zaregistrovat k odběru SMS zpráv nebo
emailů prostřednictví Smart Info. Postup pro registraci najdete na našich obecních stránkách www.jeseniknadodrou.cz/informace-od-nas nebo v přiloženém letáčku.
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ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
Zimní údržbu místních komunikací provádí v Jeseníku nad Odrou, Polouvsí, Blahutovicích a Hraběticích společnost Agro Jesenicko, v Hůrce pan Jiří Kachel. Tyto firmy zajišťují
sjízdnost a schůdnost místních komunikací (ohrnutí, případně odvoz sněhu). Posyp místních komunikací a chodníků provádí zaměstnanci OÚ. Průjezdnost silnic III. třídy zajišťuje
Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Žádáme majitele vozidel, kteří parkují na úzkých místních komunikacích o ohleduplnost,
neboť tato vozidla často brání zimní údržbě. Zároveň musí být zachována průjezdnost
komunikací, např. z důvodu zásahu požárních jednotek, záchranné služby nebo svozu
komunálního odpadu.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na udržování sjízdnosti místních komunikací a žádáme
občany o schovívavost v případě velké sněhové nadílky.
Libor Macháč, místostarosta

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD V JESENÍKU NAD ODROU
Důrazně žádáme občany obce Jeseník nad Odrou, aby nevhazovali do WC ubrousky
z textilií a různé jiné věci, které se nerozpustí jako toaletní papír! Na těchto „vlhčených“
ubrouscích je i napsáno, že nepatří do WC!
Tyto ubrousky nasají čerpadla přečerpávacích stanic a poškozují je. Jesenická kanalizace
čítá 12 čerpadel, a pokud se takto znečistí a zničí, zvyšuje se náklad na provoz ČOV a od
toho se také odvíjí cena stočného.
Děkujeme za pochopení.

zaměstnanci ČOV

OBECNÍ KALENDÁŘ
Letos Mikroregion Odersko slaví 20 let od svého založení a jako narozeninový dárek vytvořil
krásný stolní kalendář pro rok 2022! Po celý příští rok vás tak budou provázet fotografie ukazující krásu obcí podél řeky Odry. Do kalendáře byly použity fotografie Martina Necida, Petra
Orsága, Jiřího Raka, Petra Riegela a fotografie z archivu Mikroregionu Odersko a členských
obcí. Kalendář jako dárek obdrží každá domácnost členské obce Mikroregionu Odersko.
Jako každý rok jsme pro Vás již tradičně, připravili obecní kalendář. Opět v něm najdete označení termínů svozů odpadů (ikonky popelnic) i termín splatnosti místních poplatků. Na zadní
straně jsou kontaktní údaje týkající se provozu obecního úřadu, důležitá telefonní čísla aj.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem zdravý, úspěšný a šťastný rok 2022!

Martina Peterková

PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce skončila dlouholetá funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně
panu Františkovi Veličkovi z Polouvsí.
Vedení obce děkuje panu Veličkovi za ochotu zastupovat naši obec v této funkci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ jeseník nad odrou
Podzimní putování naší obcí
Jednoho krásného říjnového dne jsme se vypravili s našimi „Sluníčky“ na exkurzi do „JESENICKÉ KYSELKY“. Před vstupem nás u pramene „Zita“ přivítala zaměstnankyně Petra
Vaculíková. Děti zaujala svým pohádkovým vyprávěním o historii léčivých pramenů kyselky. Moc se nám líbily stroje v provozu, kde se kyselka stáčí, vyzkoušeli jsme si svou sílu
a dovednost při pumpování vody a v příjemné bylinkové zahrádce jsme si vyrobili svou
vlastní etiketu na sirup, který jsme si odnesli jako upomínku na krásný den. Exkurze na
reálná místa za reálnými lidmi, to je pro děti ta nejlepší škola života. Když se navíc povede,
jak tomu bylo v našem případě, že provázející osoba zná děti předškolního věku, a tím pádem jim dokáže předat odpovídajícím způsobem nějaké ty znalosti, zanechá to v dětech
nadšení a uchová jim to vzpomínky, které se jim možná jednou v životě zúročí. Děkujeme
za pozvání, pohoštění a příjemně strávené dopoledne.

Jsme rádi, že jsme se letos opět mohli vydat k rybníku, kde se děti setkaly s místními
rybáři, kteří se pilně připravovali na výlov. Přerostlí kapříci a další druhy ryb se mrskali ve
vypuštěném rybníce a čekali na vylovení. Děti žasly nad touto podívanou. Příroda hrála
všemi barvami a naše „Sluníčka“ při návratu zářila spokojeností.
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Díky letošnímu počasí se nám vydařila i společná akce s rodiči „Drakiáda“. Tentokrát jsme
toto tradiční setkání chtěli pojmout trochu netradičně, a tak si děti ve spolupráci s rodiči
nejprve draka sestavily podle návodu a s pomocí své bohaté fantazie si všichni své draky
krásně barveně nazdobili. Jakmile byli draci připraveni k letu, nezbývalo nic jiného než
se vydat na pole, kde se zanedlouho pyšně proháněli, a to nejen draci, děti s rodiči, ale
i prarodiče, kteří si zavzpomínali na svá dětská léta. Akce se všem moc líbila a už teď se
těšíme na další společná setkání s dětmi a jejich rodinami.
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MŠ POLOUVSÍ
Zprávičky z polouveské školky
Letní prázdniny rychle utekly a v naší školce je opět živěji. V září nastoupilo 6 nových dětí.
Celkem školku v Polouvsí navštěvuje 20 dětí, z toho je 6 předškoláků.
Na začátku měsíce září jsme se zabývali především seznamováním, pravidly ve školce
a hlavně tím, jak se k sobě ve školce chováme. Tedy hezky, přátelsky, slušně. Připomněli
jsme si, že když něco chceme, poprosíme,
když to dostaneme, poděkujeme. Potom
už následovaly čistě podzimní témata jako
„Podzim čaruje“ „Měla babka čtyři jablka“
„Sklizeň ovoce a zeleniny“.
Na naší školkové zahradě jsme jedno zářijové odpoledne vyráběli s maminkami
a dětmi výrobky na podzimní jarmark. Otiskovali jsme ovoce a listy na plátěné tašky,
vyráběli šiškové sovičky a podzimní strašidýlka. Výrobky se moc povedly a za koruny utržené na jarmarku koupíme něco pro
děti do školky. Také jsme se vydali s rodiči
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a dětmi na kopec za školkou pouštět draky. Vyšlo nám krásně slunečné a větrné počasí,
draci měli ideální podmínky k letu. Všichni jsme si drakiádu užili.
S předškoláky každé ráno děláme pravidelnou přípravu na školu, kdy rozvíjíme hlavně
jemnou motoriku. Děti se procvičují v skládání, stříhání, vybarvování, grafomotorice. Ale
ani ostatní děti určitě nezahálí. Co tedy budou po celý rok ve školce dělat? Budeme si
povídat, zpívat, tančit, učit se básničky, kreslit, malovat, modelovat, tvořit, stavět ze stavebnic, cvičit, chodit ven, hrát si…
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
Hry bez venkovských hranic
V sobotu 4. 9. 2021 jsme se účastnili 18. ročníku Her bez venkovských hranic, které se
konaly po šestileté pauze. Byli jsme pozváni do Jistebníku, kde jsme jako tým obhájili
krásné čtvrté místo z jedenácti zúčastněných týmu. Před nás se probojovali na prvním místě Jistebník, druhém místě Kateřinice
a třetím místě Albrechtičky.
Za Jeseník nad Odrou se účastnil volejbalový
tým: Jana Sládečková, Alena Bártková, Irena Šrubařová, Tomáš Sládeček, Filip Glogar,
Kamil Šrubař a Matěj Bártek.
Všechny disciplíny byly originální a dobře zorganizované. Hry doprovázela živá kapela
a výstava veteránů.
Ještě jednou moc děkujeme Jistebníku za organizaci a hladký průběh.
Bc. Jana Sládečková

Výlet se seniory
Čechy pod Kosířem, Slezská Harta
Ve čtvrtek 2. září 2021 jsme uskutečnili plánovaný
výlet do Čech pod Kosířem a Slezskou Hartu.
V Čechách jsme navštívili krásný zámek, prohlédli si
rozlehlou zámeckou zahradu se zajímavými prvky,
prošli expozici Zdeňka a Jana Svěrákových a expozici historických kol.
Po obědě v Kostelci na Hané jsme absolvovali výlet
motorovou lodí na Slezské Hartě.
Výlet byl i přes pár nepříjemných situací vydařený
díky krásnému počasí a fajn osazenstvu místních
seniorů.
Těšíme se zase za rok 😊.
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Podzimní jarmark
První říjnovou sobotu se po dvouleté pauze uskutečnil PODZIMNÍ JARMARK, který jsme,
z důvodu nejasné situace okolo „koronaviru“, začali připravovat „na poslední chvíli“.
V letošním roce jsme zkusili změnit místo konání jarmarku a podařilo se nám uspořádat
milé a příjemné podzimní setkání místních i přespolních jarmarečníků, jejich zákazníků,
dětí a rodičů, kteří přišli na pohádku a nebo jen tak kolemjdoucích…
Jarmark nedoprovázela tradiční cimbálová muzika Jánoš, ale přijeli muzikanti z Valašského Meziříčí a hezky vyplnili jarmark po kulturní stránce.
Divadélko Koloběžka přijelo s tématickou Houbařskou pohádkou a potěšilo nejen nejmenší návštěvníky jarmarku.
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Návštěvníci si mohli zakoupit spoustu krásného zboží, chuťovky, jako domácí sýry ze Zašové, výborné guláše místních myslivců, zelňačku, vafle a jiné dobroty připravené rodiči
dětí z místní školy a školky, bramborové placky rodiny Blažkových atd.
Slunečné počasí jen podtrhlo příjemnou podzimní atmosféru.
Musím zmínit, že letošní jarmark byl po dlouhých letech bez tradiční výstavy ovoce a zeleniny. V letošním roce byla ukončena činnost spolku „JESENICKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ“.
Tímto moc děkujeme za dlouholetou spolupráci a činnost v obci Jeseník nad Odrou.
Děkujeme také všem, kteří nám jarmark pomohli připravit, všem prodejcům, účinkujícím
a návštěvníkům této akce.

Martina Šlosarová

Ukončení činnosti
Občanského sdružení zahrádkářů obce Jeseník nad Odrou
K 30. září 2021 ukončilo svou činnost „Občanské sdružení zahrádkářů obce Jeseník nad
Odrou“.
Posledních 5 členů se snažilo sdružení udržet, ale pokud klesne počet členské základy
pod 10 členů, sdružení zaniká. Nepodařilo se nám tento bod stanov dodržet.
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Historie sdružení zahrádkářů:
• v roce 1962 byl v naší obci založen OVOCNÁŘSKÝ A ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
• svaz založilo 13 členů
• v lednu 1963 byl prvním předsedou svazu zvolen Augustin Žemla
• v pozdějších letech přešel svaz pod celostátní organizaci „ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ“
• v roce 1985 pod vedením předsedy Leopolda Machýčka byla členská základna na
vrcholu, kdy měla 73 členů
• asi od roku 1995 začal úbytek členů
• v roce 2006 došlo k vystoupení z ČZS
• 16. 4. 2007 byly schváleny stanovy nového sdružení pod názvem „OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ OBCE JESENÍK NAD ODROU“ a předsedou OS byl zvolen přítel
Antonín Žemla
Hlavním cílem „zahrádkářů“ vždy bylo nejen pěstování zeleniny a ovoce, ale také brigádnická a zájmová činnost. Zahrádkáři pomáhali s údržbou obecní zeleně, několik let se
starali o udržování pomníku padlých německých spoluobčanů za 1. Světové války a jeho
okolí. Každoročně pořádali výstavu ovoce a zeleniny. Pořádaly se zájezdy na výstavy Flora Olomouc, Floria Věžky a jiné se zahrádkářskou tematikou. Pořádaly se zájezdy po kulturních památkách a každoročně se setkávali při jarním „škvaření vajec“ u Jesenického
rybníku.

Obec Jeseník nad Odrou děkuje „ZAHRÁDKÁŘŮM“ za dlouholetou spolupráci, nejen, při
pořádání Podzimního jarmarku, na němž nemohla chybět výstava ovoce a zeleniny. Každý, kdo výstavu navštívil, se mohl pokochat krásnými a mnohdy obdivuhodnými dary
jesenické půdy.
Všem bývalým členům přejeme pevné zdraví.

22

Jesenický zpravodaj 5, 6 / 2021

23

Jesenický zpravodaj 5, 6 / 2021

POLOUVSÍ
Soutěžní odpoledne pro děti
V neděli 4. 7. 2021 jsme využili pohodového počasí a prodloužený víkend
k uspořádání soutěžního odpoledne pro děti s malou odměnou.
Děti zatloukaly hřebíky, zdolávaly překážky s míčkem na lžíci, hodem na
šášulu, lovily rybičky, trefovaly se tenisákem do plechovek, skákaly v pytli, střílely ze
vzduchovky a skládaly puzzle.
Po splnění úkolů a smlsnutí dobrůtek z odměny, měly děti k dispozici skákací hrad. To
bylo pro děti to nejlepší z dnešního dne. Vyřádily se dokonale.

SPORT
Tabulky a výsledky kopané po podzimu 2021
I.B třída krajská soutěž
1. Jeseník n.O.

43:10

32

2. Kozlovice

36:24

28

3. Tichá

28:13

27

4. Kopřivnice

37:18

25

5. Starý Jičín

30:19

23

6. Spálov

36:18

22

7. Lískovec

36:27

18

8. Ostravice

31:30

14

9. Mořkov

27:36

14

10. Veřovice

20:36

13

11. Fryčovice

17:26

12

12. Skotnice

19:40

10

13. Vlčovice

19:45

10

14. Tísek

14:51

8
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OP DOROST
1. Pustějov/Studénka

58:20

22

2. Mořkov

55:16

19

3. Odry

35:18

19

4. Spálov

29:12

18

5. Kunín

21:31

12

6. Suchdol n.O.

23:42

10

7. Fulnek/Děrné

24:47

9

8. Petřvald n.M.

31:47

8

9. Jeseník n.O.

16:41

8

21:48

4

10. Veřovice/Ženklava

OS MLADŠÍ ŽÁCI
1. Odry/Jakubčovice

97:10

27

2. H. Životice/Pustějov

30:20

19

3. Velké Albrechtice

47:21

18

4. Spálov

39:34

16

5. Jeseník n.O.

37:23

13

6. Bernartice

31:38

12

7. Vražné

36:42

10

8. Bartošovice/Sedlnice

34:48

7

9. Kunín

17:66

3

10. Kujavy

23:79

1

OS mladší přípravka nemá tabulku.
Tříkrálový turnaj v nohejbale se v lednu 2022 nebude konat.
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s. děkuje fanouškům, divákům, sponzorům,
trenérům a hráčům za uplynulou sezonu
a přeje všem pohodové svátky a vše dobré v roce 2022.
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PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ – původní část
(uzávěrka 1.10.2021)
Podtitul článečku by mohl klidně znít:
MÁME MISTRYNI REPUBLIKY, VÍCEMYSTRYNI REPUBLIKY,
DRUHÉHO VICEMISTRA REPUBLIKY A JUNIORKU ROKU 2020.
Z toho plyne, že do druhé poloviny sezony jsme nastoupili velkolepě. Nelze začít jinak,
než našimi „mladými“. Po juniorském soustředění (vedeném francouzskými kouči), zanechali výraznou brázdu na následném MČR dvojic a MČR ve vyrážení. Obě soutěže byly
rozděleny na kategorie chlapců a dívek. Nás reprezentoval tým Lukina a Huga, Sára pak
obhajovala loňský titul s Ninou Rouskovou z klubu PEK Stolín. Ve vyrážení pak samozřejmě soutěžil každý sám za sebe. Kluci se v turnaji úplně nechytli a konečné sedmé místo
je trošičku za očekávání. Nicméně Lukin si pak šel spravit chuť a ve střelbě bouchal jednu
kouli za druhou a to mu vyneslo skvělé třetí místo. Pro úplnost – Hugo při své premiéře
v této soutěži také něco trefil, na postup to však nebylo – ale určitě spokojenost. Sára
se nenechala zahanbit a vystřílela si dokonce druhou příčku a obhájila tím svůj loňský
výsledek. V samotném turnaji dvojic si Sára s Ninou výborně sedly a probojovaly se ze
skupiny rovnou do čtyřky, kde pokračovaly dalším vítězstvím. Tím pádem je čekalo finále.
Tady nastalo drobné zaváhání, ale naštěstí se holky sebraly a po nervydrásajícím závěru
obhájily titul Mistryň ČR. K tomu Sára obdržela jako bonus titul Juniorka roku 2020. Shrnuto podtrženo --- plný kufr pohárů (putovní si odvezla Nina do Stolína a pak si ho zase
půjčí Sára).
A úspěchy juniorů můžeme pokračovat. Na tradičně silně obsazeném turnaji dvojic ve
Valšovicích jsme měli v poli mnoho týmů, které byly různě úspěšné (výsledky jsou koneckonců níže). Za zmínku však stojí postup hned tří našich zástupců do KO16. A jedním
z těchto týmů byla nadějná dvojice juniorek – Sára s Rozi. Sára svou mladší kolegyni trpělivě držela ve hře a tím i případné drobné výpadky dokázaly překonat. Postupně porazily
další dva zkušené týmy a zastavili je až v semifinále budoucí vítězové. Takže nakonec
měly holky šanci hrát proti slovenskému týmu o třetí příčku. Kluci ze Slovenska našim
holkám ale rovnou potřásli rukama, ocenili jejich neskutečné výkony a tento zápas jim
„gantelmansky“ přenechali (nebo se lekli, že dostanou latu). Každopádně naše hvězdy
turnaje zvedly nad hlavu bronzovou trofej.
Dále se naši junioři zúčastnili i dvou čistě juniorských turnajů. V Olomouci Lukin s Rozárkou uhráli třetí místo a čtrnáct dní později – na domácí půdě (o turnaji dále) přidal Lukin
ještě stříbro a Sára bronz.
No co k tomu dodat. Zkrátka energie věnovaná těm mladým koulistům se začíná zúročovat a už se s nimi zcela vážně počítá nejen na kláních mezi vrstevníky, ale dokážou
pořádně zatopit i zkušeným borcům. O tom svědčí i to, že jsou stále žádanějšími parťáky
do různých týmů z celé republiky. Příkladem je určitě prestižní turnaj VARS Cup s mezinárodní účastí, kde triplet Sáry s Míšou Dudaškovou (PK Sokol Medlánky) a Michalem ml.
Zdobinským (PC Sokol Lipník) prošel sítem nelehkých rozehrávek a probojoval se až na
nádvoří hradu Veveří do KO16. Podobně zase Lukin s Josém a Lubošem Ptáčkem z Krumsína uspěl rovněž na prestižním turnaji GP Labe, kde po postupu do KO16 brali výtečné
čtrnácté místo.
Luboš s Rozi opět vyrazil na zkušenou do Polského města Zywiec a my ostatní jsme se
potulovali po republice. Jak je vidět z jednotlivých výsledků níže, tak „věkově vyzrálejší“
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kolegové začínají být trošku ve stínu nastupující generace, ale také se občas někde
zadaří ...
... jo v létě jsme také stihli uspořádat házení pro veřejnost v rámci Polouveského dne.
CHÂTEAU HROCHŮV TÝNEC – prestige (64 trojic):
32. Pavel Bureš, Jana Burešová (oba HAPEK Litovel), Vladimír Vašíček
32. Lukáš Ondryhal, Josef Ondryhal, Marcela Gráfiková
32. Jaroslav Knápek, Zbyněk Grepl (KLIP Litovel), Martin Vrzal
63. Luboš Rusek, Rozálie Rusková, Radomír Vrzal
MČR mix (89 týmů):
32. Sára Valošková, Radim Valošek
72. Luboš Rusek, Rozálie Rusková
72. Pokorná Lucie (Carreau Brno), Vladimír Vašíček
72. Hugo Valošek, Hana Bayerová (UBU Únětice)
72. Jaroslav Knápek, Brigita Ptáčková (HRODE Krumsín)
89. Lukáš Ondryhal, Magdalena Koudelková
MČR 1x1 (142 hráčů):
129. Hugo Valošek
129. Sára Valošková
129. Radim Valošek
GP Labe – prestige (45 týmů):
14. Josef ondryhal, Lukáš Ondryhal, Luboš Ptáček (HRODE Krumsín)
MČR dvojic dívky (týmů):
1.
Sára Valošková, Nina Rousková (PEK Stolín)
MČR dvojic chlapci:
7.
Lukáš Ondryhal, Hugo Valošek
MČR ve vyrážení dívky:
2.
Sára Valošková
MČR ve vyrážení chlapci:
3.
Lukáš Ondryhal
VC Pivovaru Litovel – regionál (30 týmů):
16. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Petra Lužová
16.	Vladimír Vašíček, Regina Přikrylová (SLOPE Brno), Jan Bukovčík
(PAK Albrechtice)
Nymburská 0.3 – regionál (80 hráčů):
39. Jaroslav Knápek
80. Helena Korčáková
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O pohár města Brna,VARS Cup – prestige (73 týmů):
15. Michal ml. Zdobinský (PC Sokol Lipník), Sára Valošková, Michaela Dudašková
(PK Sokol Medlánky)
42. Lukáš Ondryhal, Marcela Gráfiková, Josef Ondryhal
56. Miloslava Kutá, Petr Tománek (oba SKP Valšovice, Radim Valošek
70. Vladimír Vašíček, Robin Konšel, Miroslav Drmola (oba HRODE Krumsín)
70. Luboš Rusek, Rozálie Rusková, Hugo Valošek
70. Jaroslav Knápek, Zbyněk Grepl (KLIP Litovel), Martin Vrzal
70. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Blanka Lazarová (BePeC 2016)
Orlovský kahan – regionál (22 trojic):
5. Vladimír Vašíček, Miroslav Drmola, David Drmola (oba HRODE Krumsín)
8. Hugo Valošek, Radim Valošek, Jana Krpcová (HRODE Krumsín)
11. Josef Ondryhal, Sára Valošková, Lukáš Ondryhal
18. Jaroslav Knápek, Zbyněk Grepl (KLIP Litovel), Martin Vrzal
21. Luboš Rusek, Rozálie Rusková, Kateřina Rusková
22. Tereza Valošková, Magdalena Koudelková, Helena Korčáková
Junior Olomouc – přátelský (10 dvojic):
3.
Lukáš Ondryhal, Rozálie Rusková
6.
Sára Valošková, Karolina Zdobinská (PC Sokol Lipník)
9.
Hugo Valošek, Kateřina Rusková
Svatováclavské koulení – regionál (48 dvojic):
3. Sára Valošková, Rozálie Rusková
12. Josef Ondryhal, Jan Bukovčík (PAK Albrechtice)
13. Marcela Gráfiková, Tereza Valošková
19. Lukáš Ondryhal, Jiří Ulmann (TOP Orlová)
30. Martin Vrzal, Zbyněk Grepl (KLIP Litovel)
38. Magdalena Koudelková, Blanka Lazarová (BePeC 2016)
30. Josef Koudelka, Jaroslav Knápek
41. Vladimír Vašíček, David Hanák (Orel Řečkovice)
45. Luboš Rusek, Kateřina Rusková
46. Hugo Valošek, Radim Valošek
Junior Polouvsí – přátelský (11 týmů):
2.
Lukáš Ondryhal, Michal ml. Zdobinský (PC Sokol Lipník)
3.
Jakub Lukeš (1.KPK Vrchlabí), Sára Valošková
7.
Rozálie Rusková, Kateřina Rusková, Kristýna Lipovská
9.
Hugo Valošek, Simon Rousek (PEK Stolín)
Postupové MČR – ženy (9 týmů):
7.
Sára Valošková, Michaela Dudašková (PK Sokol Medlánky)
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Junior turnaj Polouvsí
A ještě ohlédnutí za poměrně významnou událostí ve světě pétanque. Neděle 26. září
byla v Polouvsí totiž vyhrazena juniorům. Pétanque klub Polouvsí přijal výzvu a uspořádal
pro naše mladé hráče historicky první republikový juniorský turnaj. Zápolení probíhalo
za krásného počasí v nově rozšířeném sportovním areálu na hřištích zvaných „Pod Platany“. Účastnili se mladí borci ze sedmi klubů. Kromě domácích tady byli zástupci PK
Sokol Medlánky, PK Pelikán (1.sbpk), PEK Stolín, PC Sokol Lipník, 1. KPK Vrchlabí, PAK
Albrechtice.
Na hřištích bylo možno vidět velmi pěkné a napínavé zápasy, za které by se nemuseli
stydět ani zkušení matadoři. Pod Platany v Polouvsí zápolili úřadující juniorští mistři republiky i méně zkušení hráči. Černý Petr v podobě čtvrtého místa nakonec zůstal Karolíně
Zdobinské (PEK Stolín) s Michaelou Dudaškovou (PK Sokol Medlánky). Pohár za třetí místo jim nekompromisně vyrval Jakub Lukeš (1.KPK Vrchlabí) s domácí Sárou Valoškovou.
Finále pak bylo čistě „chlapskou“ záležitostí, kde v napínavém zápase nakonec zvítězil
poměrem 9:7 Dan Geisler (PEK Stolín) a Petr Bejšovec (PK Sokol Medlánky) nad domácím
Lukášem Ondryhalem a Michalem Zdobinským (PC Sokol Lipník).
Turnaj se konal pod záštitou a za podpory Komise mládeže ČAPEK. O hladký průběh se
postarali členové klubu s přáteli. Odměny pro juniory dodali: Obec Jeseník nad Odrou,
VOP CZ s.p., Dům barev Rožnov pod Radhoštěm a Pneuservis Patala Frenštát pod Radhoštěm. Všem moc děkujeme nejen my, ale i většina účastníků a jejich doprovodů. Vypadá
to, že se nám to společně povedlo a odezvy byly opravdu pozitivní ( jakože spokojenost).
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PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ – doplněná část
No ... a protože periodicita tohoto bulletinu je nevyzpytatelná (předchozí číslo bylo sloučeno s tímto), pokračujeme dalším příspěvkem. Takže postupně. Někteří si zajeli do Staříče
na přátelák – Staříčský svatováclavský turnaj. Tady se žádný pronikavý úspěch nedostavil, ale to nevadí. Na Albrechtickém poháru otco-synovký tým Ondryhalů zůstal jedinou
příčku za KO8. Bylo nás tam samozřejmě více a výsledky jsou níže. Následující turnaj má
příznačný název Zlaté prasátko. V poli jsme měli zástupce ve třech tripletech, ani jeden
nebyl čistě klubový. Nejlépe si vedl José (v týmu s F. Krpcem a R. Konšelem z HRODE
Krumsín), který přitáhl domů bronzového bravka a bramborové čuníky získali Sára s Lukinem, kteří hráli v týmu s Orlovským Jiřím Ulmannem. Paráda. No a pak jsme si udělali
bodovaný turnaj doma, ať se nemusíme nikam trmácet :-). O samotném turnaji bude ještě
řeč dále, ale úspěchy zmíním již nyní. Hned tři triplety s našimi zástupci se probojovaly
až do KO8. Marcela – nakonec sedmá příčka, Harry – dokonce pátá a José se Sárou – ti
zvedli nad hlavy zlatou trofej. Všechny naše výsledky níže. Následoval turnaj v Lipníku
(v Čechách), kde jsme zůstali za postupem. Nevadí, není pořád posvícení. Následuje, na
poslední chvíli spytlíkovaná, účast na zakončovacím turnaji v Hrochově Týnci. Klubový triplet Hugo, Harry, Radim zůstal v polovině výsledkové listiny, zato Sára (s juniorem Kubou
Lukešem z Vrchlabí a Lukášem Jablonským ze Stolína) podlehla až ve finále a jejich tým
tak skončil na skvělém druhém místě. Podobně na poslední chvíli se Sára vydala s orlováky Davidem Bačem a Jiřím Strejdou Ulmannem na celý víkend do Terezína. V sobotu
pod střechou jízdárny zde svedli 3. bitvu o Terezín. A i tady to šlo jako na drátkách. Po
švýcaru 3:1 a postup do KO16, pak nekompromisní průjezd až do finále, kde narazili na
prní nasazený tým a ten již jim síly nestačily. Nicméně druhá příčka na takto silně obsazeném turnaji je více než skvělý výsledek. A hned v neděli se na stejném místě konala
4. bitva o Terezín. Tady už se na „našem“tripletu asi podepsal únava a o malý kousíček
jim unikl postup do KO16. A protože měli dalekou cestu domů před sebou, tak turnaj již
nedohrávali...
Albrechtický pohár – regionál (33 týmů):
9. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal
20. Radim Valošek, Lenka Konšelová (HAPEK)
22. Sára Valošková, Jiří Ulmann (TOP Orlová)
27. Hugo Valošek, Magdalena Koudelková
28. Luboš Rusek, Kateřina Rusková
31. Rozálie Rusková, Martin Vrzal
Zlaté prasátko – regionál (37 týmů):
3.	Josef Ondryhal, František Krpec (HRODE Krumsín), Robin Konšel
(HRODE Krumsín)
4. Sára Valošková, Lukáš Ondryhal, Jiří Ulmann (TOP Orlová)
16. Jaroslav Knápek, Martin Vrzal, Zbyněk Grepl (KLIP LITOVEL)
Polouveský svatomartiský turnaj – regionál (24 týmů):
1. Sára Valošková, Josef Ondryhal, Bavid Bačo (TOP Orlová)
5. Zbyněk Grepl (KLIP Litovel), Martin Vrzal, Petr Linduška
7. Lenka Konšelová (HAPEK), Robin Konšel (HRODE), Marcela Gráfiková
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9. Lukáš Ondryhal, Pavel st. Bureš, Jana Burešová (oba HAPEK)
17. Jaroslav Knápek, Radomír Vrzal, Jiří Gráfik
19.	Vladimír Vašíček, Miloslava Kutá (SKP Valšovice),
Vladimír Matuška (Orel Řečkovice)
21. Luboš Rusek, Rozálie Rusková, Kateřina Rusková
24.	Magdalena Koudelková, Anna Čermámová, Zdeňka Šebestová (obě Sokol Staříč)
Koule z Aurory – regionál (41 týmů):
18. Ivo Michálek (Carreau Brno), Michla ml. Zdobinský (PCP Lipník), Sára Valošková
28. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Radim Valošek
Svatomartinská husa – regionál (43 týmů):
2. Jakub Lukeš (1. KPK Vrchlabí), Sára Valošková, Lukáš Jablonský (PEK Stolín)
29. Hugo Valošek, Martin Vrzal, Radim Valošek
3. bitva o Terezín – regionál (43 týmů):
2. David Bačo, Jiří Ulmann (oba TOP Orlová), Sára Valošková
4. bitva o Terezín – regionál (43 týmů):
20. David Bačo, Jiří Ulmann (oba TOP Orlová), Sára Valošková

Polouveský svatomartinský turnaj
Předposlední říjnový víkend jsme si užili pétanque opravdu naplno. V sobotu se konal
u nás bodovaný turnaj trojic termínové listiny. Naše kapacita hřišť nebyla sice zcela využita, ale i tak se sjelo a sešlo čtyřiadvacet tripletů. A protože k nám dorazili hráči nejen
z moravských a českých klubů, ale také ze Slovenska a Polska, tak měl turnaj dokonce
mezinárodní charakter. Podařilo se nám uspořádat opravdu pěknou soutěž, kdy o hráče
i diváky (kterých pravda mnoho nebylo)bylo po všech stránkách postaráno. Všichni si
pochvalovali kvalitní zázemí i servis. Pravdou je, že podobných areálků není mnoho a věříme, že se k nám většina hráčů ráda vrátí. Někteří nelenili a přijeli i v neděli na symbolické
zakončení sezony. Uspořádali jsme totiž již desátý ročník KRTCupu, kterého se zúčastnila
i slovenská výprava a několik zájemců z řad veřejnosti. O catering se postarali sami účastníci a slovenská delegace nám zavalila stůl dobrotami v hojném množství. Samozřejmě se
i hrálo a tak si nakonec dechberoucí trofej José zase pěkně odnesl domů. Rval se jako ďas
a poslední rozhodující bodík získal – prostě chtěl mít krtinec doma :-).
Můžeme konstatovat, že sezona to byla velmi úspěšná a máme plnou polici trofejí.
Takže ke konci roku už jen zbývá shrnout naše „aktuální“ pozice na českém žebříčku. Sára
(poněkud stereotypně ☺) posiluje svou pozici juniorské dívčí jedničky, propracovala se
bezpečně do první stovky celkového českého žebříčku je i na čele našeho klubu. Do klubové první trojky se nacpal i další junior – Lukin a další naši junioři jsou také pěkně usazeni
v horní polovině juniorského žebříčku. Přehled je v samostatné tabulce.
Dále jsme dohráli i druhé kolo letošní Polouveské ligy, kdy nejúspěšnější byl Radomír
Vrzal, před Lukášem Ondryhalem a Radimem Valoškem. Po sečtení s výsledku první části
soutěže došlo na předání trofejí za celkové umístění. Bronzovou trofej za celkové třetí
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místo si převzal Lukin, stříbro má Sára, kterou pokořil (díky vzájemným zápasům) Radomír Vrzal a získal vytouženou zlatou trofej a je tak držitelem putovního poháru. Celkové
výsledky v tabulce.
Na závěr je potřeba zmínit, že stejně tak jak se my starší věnujeme juniorům, tak i junioři
uspořádali pro nás jeden speciální tréninkový den, kdy nám protáhli perka ☺. V zimě
budeme trénovat podle počasí na hřišti, nebo pokud situace dovolí (spíše nedovolí) pod
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střechou v sále, kam vás samozřejmě zveme. Také jsme chystali pro vás přes zimu i nějaký ten PING-PONG, ale nevíme, zda to je reálné. Sledujte proto aktuální informace na
našem FB a vývěskách.
V novém roce se nenechte rozhodit a raději si přijďte koulí hodit ...
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

Rď
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RŮZNÉ
STŘÍPKY ZE SKAUTSKÉHO ODDÍLU
Poslední neděli v červnu jsme vyzkoušeli naše vodácké dovednosti na Jesenických primátorkách. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Děti do 12 let, rodič a dítě a ostatní. Největší
obsazení bylo v kategorii rodič a dítě, kde závodilo 21 posádek. Po vyrovnaném boji zvítězili Tonda a Vašík Dorazilovi, stříbro braly Helenky Dorazilovy a bronz získali Dalibor
a Daniel Žižkovi. Netradiční plavidlo vyrobili Kuba a Prokop Dorazilovi. Uplavalo potřebných 5 metrů a kluci první místo oslavili skokem do vody. Děkujeme všem závodníkům
i těm co zůstali na břehu a povzbuzovali za krásnou atmosféru nedělního odpoledne.

V červenci jsme prožili 6 denní tábor nad Ženklavou. Počasí nám přálo. Užívali jsme si sluníčka, studené vody v potůčku, spaní ve stanu i pod širákem. Na táboře jsme si nachystali
dřevo na oheň, zapálili, a uvařili si na něm oběd v kotlíku.
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V posledním týdnu prázdnin jsem se vydali pěšky na rozhlednu do Blahutovic. Při
zpáteční cestě jsme se orientovali podle
mapy a prošli jsme z Blahutovic do Hrabětic přes hustý les.
Díky skautské dotaci pro nové oddíly
a MSK jsem pořídili Tee-pee. Indiánský
stan budeme využívat hlavně na táborech, jako společenskou místnost s možností rozdělání ohně v ohništi uprostřed
Tee-pee.

Jana Dorazilová

Projekt Činnost střediska Pagoda
Nový Jičín v roce 2021 je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Srdečně zveme na předávání Betlémského světla ve čtvrtek 23.12.2021 od 17:00 u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou. Vlastní lucerny vítány.
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MIKROREGION ODERSKO OSLAVÍ 20 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
V prosinci uplyne přesně 20 let od vzniku dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Odersko. Kulaté
výročí se bude slavit na několika akcích, které se
uskuteční v členských obcích mikroregionu. Připraveny budou oblíbené dílničky pro děti, představí se
zbrusu nové mobilní kino a propagační krátké filmy
o jednotlivých obcích. Nebudou chybět zajímavé informace o obcích Mikroregionu Odersko
i „narozeninové dárky“ v podobě originálních domácích perníčků a praktických stolních kalendářů pro rok 2022, které budou dodány do každé domácnosti v mikroregionu.
Mikroregion Odersko je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Členské obce jsou: Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou,
Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov a Vražné.
Posláním Mikroregionu Odersko je vzájemná spolupráce v oblastech rozvoje podnikání, sociální problematiky, vzdělávání, veřejné infrastruktury, cestovního ruchu nebo péče
o životní prostředí na území mikroregionu tak, aby byl přitažlivým územím pro plnohodnotný život vlastních obyvatel všech generací a lákavým územím pro návštěvníky.
„Dobrá zkušenost z meziobecní spolupráce i přijatý trend celostátní dotační politiky byly
těmi potřebnými impulsy k zahájení jednání o možnosti založení dobrovolného svazku
obcí subjekty veřejné správy na Odersku. V podstatě byla ze strany zainteresovaných
obcí vůle založit společný svazek jednomyslná. A teď, po 20 letech činnosti Mikroregionu
Odersko, lze vznik tohoto subjektu a výsledky dlouhodobé spolupráce hodnotit naprosto
pozitivně,“ hodnotí uplynulých 20 let vzájemné spolupráce Ing. Vladimír Nippert, zakládající a dlouholetý místopředseda Mikroregionu Odersko.
Jednou z významných aktivit uplynulých let bylo především založení Centra společných
služeb, které umožňuje jednotlivým obcím využít především služby v oblasti dotačního
managementu a získat tak pro svou obec i celý region finanční prostředky, které významnou měrou pomáhají rozvoji jak samotné obce, tak i celého regionu.
To potvrzuje i Mgr. Elena Vahalíková, manažerka Mikroregionu Odersko: „V Mikroregionu
Odersko realizujeme jak společné projekty meziobecní spolupráce, tak i individuální, které jsou šité jednotlivým obcím „na míru“, a tak můžeme přispívat k rozvoji v celé oblasti,
což nás velmi těší. Jen za posledních pět let jsme se podíleli na zrealizování 44 projektů
a získali jsme do našeho území dotace
převyšující 60 mil. Kč. A na to jsme hrdí.“
Své přání k výročí připojil také zakládající
předseda Mikroregionu Odersko Mgr. Jiří
Vlček: „Mikroregion byl založen s myšlenkou, aby byly obce zapojeny do vzájemné spolupráce. Proto bych rád Mikroregionu Odersko popřál, aby spolupráce
nadále pokračovala ve všech sférách.
Aby se obce propojovaly nejen cyklostezkami, ale i společenskými akcemi.
Aby lidé i v malých vesničkách měli chuť
a trpělivost stále co vylepšovat, budovat,
stále se setkávat, umět se domluvit na
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zásadních veřejných věcech a v komplexu přispívali nejen k rozvoji turismu svou „troškou
do mlýna“.
Narozeninová oslava Mikroregionu Odersko začala 17. listopadu v rámci akce Den obce
Kunín a zakončena byla během Vánočních trhů 11. prosince v Odrách, kde byl rovněž
slavnostně pokřtěn kalendář Mikroregionu Odersko pro rok 2022. Ten pak následně obdržela také každá domácnost v jednotlivých členských obcích mikroregionu.
Kompletní informace o Mikroregionu Odersko, jednotlivých akcích i dalších aktivitách
tohoto dobrovolného svazku obcí naleznete na stránkách www.odersko.cz nebo Facebooku Mikroregionu Odersko https://www.facebook.com/MikroregionOdersko.
Aktivita byla realizována v rámci projektu Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko. Tento
projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Denní stacionář pro seniory Odry
Letní měsíce nám v denním stacionáři utekly jako voda. Během našich společných chvil jsme
využili možnost cvičení těla a paměti na terase, chodili jsme do města na zmrzlinu, sušili bylinky, které si pěstujeme na zahrádce. Také jsme společně pekli a několikrát si uvařili během
skupinových aktivit oběd.
Po dlouhé covidové době jsme uspořádali společenskou akci pro všechny uživatele služby, kdy
k nám zavítali hudebníci a potěšili nás živou dechovou hudbou. Klienti si prozpěvovali a někteří
si dokonce zatančili. Hudební dopoledne jsme završili společným občerstvením, kdy jsme si
všichni pochutnali na grilovaných klobáskách. Přítomní si společně povykládali u kafíčka a dezertu, který jsme u nás upekli.
Také jsme letní měsíce okořenili několika malými výlety, kdy jsme navštívili rozhlednu na Pohoři, Veselí a nedaleký zámek Nová Horka.
V tomto období došlo v naší službě k zásadní změně, kdy nám město Odry předalo zrekonstruované prostory vedlejší budovy. Díky tomuto velkému kroku jsme navýšili okamžitou kapacitu na 15 klientů. Uživatelé služby tak mají komfortnější prostory pro aktivní trávení svého
času, a to jak při skupinových aktivitách, tak při individuální práci. K dispozici máme prostor na
pohybové aktivity, pracovnu a také relaxační multismyslovou místnost.
Kolektiv pracovnic denního stacionáře
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MILOSTIVÉ LÉTO- ŠANCE PRO MNOHO DLUŽNÍKŮ
I přes to, že venku je čím dál chladněji, tak pro dlužníky svítá naděje v podobě tzv. „milostivého léta“, nejedná se zde o roční období, ale o období od 28. října 2021 až do
28. ledna 2022, kdy mohou dlužníci za určitých podmínek využít odpuštění části exekučně vymáhané pohledávky a zaplatit pouze jistinu dluhu a poplatek ve výši 907,50 Kč.
Jaké jsou podmínky?
• Dluh musí být vymáhán soudním exekutorem
• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č.286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25
• Spolu s jistinou je třeba zaplatit i poplatek ve výši 907,50 Kč
• Dlužník se nesmí nacházet v insolvenci
• Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje!
• Věřitelem musí být stát, veřejnoprávní subjekt
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
• Česká republika,
• územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
• státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná
vysoká škola,
• dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
• příspěvková organizace územního samosprávného celku,
• ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
• obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
• státní podnik nebo národní podnik,
• zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
• právnická osoba, v níž má stát nebo
územní samosprávný celek sám nebo
s jinými územními samosprávnými celky
většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále
jen „veřejnoprávní oprávnění“).
Pokud si nejste jistí, zda se na Vás „milostivé léto“ vztahuje nebo si nevíte rady se
sepsáním dopisu pro exekutora, tak nás
neváhejte oslovit, se vším Vám pomůžeme,
naše služby jsou bezplatné.
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SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

PROVOZNÍ DOBA

Aneta Davidová, DiS.
E-mail: aneta.davidova@odry.charita.cz
Telefon: 731 228 547

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mgr. Ondřej Hopp
E-mail: ondrej.hopp@odry.charita.cz
Telefon: 739 188 592

8:00-11.30;
8:00-11.30;
8:00-11.30;
8:00-11.30;
ZAVŘENO

12:00-16.00
12:00-14.00
12:00-16.00
12:00-14.00

OBČANSKÁ PORADNA ODRY,
Hranická 1113/48, Odry
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
MÁ PŘIPRAVENO NA ZIMNÍ ÚDRŽBU 200 SYPAČŮ A 648 ŘIDIČŮ
Začátkem listopadu byla zahájena sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích
I. třídy. Během letošní zimy se o průjezdné komunikace bude starat v rámci
SSÚD ŘSD 770 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 648 řidičů a 122 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic
I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.
ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než
1 050 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska
správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice.
Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy
na základě smluv uzavřených s ŘSD.
Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 200 sypačů. Připraveno je rovněž
48 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové
nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší
závěje. Ve skladech SSÚD je připraveno téměř 46 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 46 nakladačů.
ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci
solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu
vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu,
v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových
rezerv.
Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických
stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách. Zaměstnanci center
zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi ČHMÚ pro
jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar.
V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí
důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti
do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.
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Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve
sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:
• do 2 hodin u dálnic
• do 3 hodin u silnic I. třídy
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.
Informace o zimní výbavě, sjízdnosti silnic a dálnic, ale také informace zahrnující výkony zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy naleznete na portálu
www.dopravniinfo.cz.
K dispozici je pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční
služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost
a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči
se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní
situaci. Kontakt – 800 280 281.

INZERCE
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Sezónní prohlídka OPEL + DALŠÍCH ZNAČEK vozů zahrnuje
20 kontrolních bodů:
-

stav oken a čelního skla
stav karoserie a laku
funkce spojkového a plynového pedálu
funkce ruční brzdy
stav a funkce stěračů a ostřikovačů
kontrola světel + seřízení světlometů
stav pneumatik, kontrola tlaku v pneumatikách
stav brzdových destiček a kotoučů
kontrola těsnosti potrubí a skříní (motor, převodovka)
těsnost výfukového potrubí a upevnění
kontrola vůle (v nábojích, táhlech, čepech a kloubech)
kontrola manžety poloosy
kontrola těsnosti tlumičů
kontrola stavu řemenů příslušenství
kontrola hladiny chladicí kapaliny
kontrola hladiny brzdové kapaliny
kontrola kapaliny v posilovači řízení
kontrola hladiny motorového oleje
kontrola stavu nabití baterie přístrojem Midtronics
kontrola platnosti technické prohlídky a emisí

LASEROVÁ GEOMETRIE NEJEN PRO VOZY OPEL – AKCE – 850,– Kč vč. DPH
OPEL – AUTO HOREČKA
Kunín 447
742 53 Kunín u Nového Jičína
TEL: + 420 556 749 251 | GSM: +420 602 558 848
E-mail: info@auto-horecka.cz
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Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line

