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SLAVNOST OBCE 12. – 14. 8. 2016

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

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

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

Starosta obce:

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

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

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

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. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 10. 2016
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 6. 2016
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
22 094 360,00 Kč
5 352 036,00 Kč
497 000,00 Kč
3 652 365,00 Kč
31 595 761,00 Kč

SKUTEČNOST
11 877 915,50 Kč
2 808 822,51 Kč
538 790,00 Kč
1 842 748,00 Kč
17 068 276,01 Kč

PLNĚNÍ V %
53,76 %
52,48 %
108,41 %
50,45 %
54,02 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)

24 135 617,00 Kč
7 460 144,00 Kč
31 595 761,00 Kč

10 268 241,48 Kč
690 912,00 Kč
10 959 153,48 Kč

42,54 %
9,26 %
34,69 %

Zapojení zůstatků na BÚ
3 354 700,00 Kč – 4 245 895,90 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
– 3 354 700,00 Kč – 1 850 232,52 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
– 12 994,11 Kč
FINANCOVÁNÍ		 – 6 109 122,53 Kč

– 126,57 %
55,15 %

Zůstatky na běžných účtech		 9 925 001,05 Kč
Zůstatek sociálního fondu		
160 338,74 Kč
Zůstatky na bankovních účtech celkem		 10 085 339,79 Kč
Zůstatek úvěru na kanalizaci		 15 733 944,04 Kč
Zůstatek úvěru na hasičské auto a kom. techniku		
657 764,84 Kč

USNESENÍ
Z 29. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 21. 6. 2016 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 29. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2016

Mgr. René Štec
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• ukládá starostovi předat ZO Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkonů obecní
policie s Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín a Obcí Jeseník nad
Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• RO ukládá starostovi zjistit bližší podrobnosti nabídky na využívání moderní technologie
v informování občanů obce fa TPweb.cz s.r.o, 687 05 Jalubí
• schvaluje opravy místních komunikací v Jeseníku nad Odrou, Hůrce a Polouvsí fa Grande
solution s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava v ceně 170 460,– Kč bez DPH
• ukládá starostovi připravit výběrové řízení na opravy komunikací v Blahutovicích
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
provést stavbu IP-12-8018891, Blahutovice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly zastoupena na základě plné moci evidenční číslo PM/II-060/2016
ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, 702 00 Ostrava-Přívoz
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
• schvaluje pronájem pozemku parcela číslo 226 v k.ú. Hůrka
• schvaluje pronájem pozemku parcela číslo 189 v k.ú. Hůrka
• schvaluje záměr pronájmu pozemků parcela číslo 208 a 209 v k.ú. Blahutovice
• neschvaluje záměr směny pozemků parcela číslo 33 ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou
za pozemek p.č. 59 a část pozemku p.č. 60 vše v k.ú. Blahutovice
• schvaluje záměr směny pozemků parcela číslo 1135/2 za pozemek parcela číslo 1137/8, vše
v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 1116/3 a části pozemku parcela číslo
1116/10 po zaměření GP č. 669-32/2014 parc. č. 1116/17, vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice na
zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci v rámci projektu „Nakládání s bioodpady obce Jeseník nad Odrou“
• ukládá starostovi připravit návrh na výměnu včetně veřejného osvětlení v Blahutovicích,
Hůrce a Polouvsí včetně posouzení vzorků navržených svítidel
• ukládá starostovi zjistit náležitosti Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty
k pozemku parcela číslo 66/10 na pozemku parcela číslo 66/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou
dle geometrického plánu č. 728-30/2016 zpracovaného Ing. Pavlem Nippertem, Boženy
Němcové 14/1840, 741 01 Nový Jičín na dobu určitou 20 let.
• schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 66/6 (dle GP parc. č. 66/10) v k. ú.
Jeseník nad Odrou o výměře 4936 m2 na dobu 20 let od podpisu dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě
• bere na vědomí vyhodnocení nejvhodnější nabídky na dodavatele elektrické energie v roce
2017 fa Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
• schvaluje Smlouvu na dodavatele elektrické energie v roce 2017 s fa Amper Market, a.s.,
Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
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• neschvaluje žádost o poskytnutí finančního daru na zajištění týdenního pobytu v Bílých
Karpatech Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost,
Barákova 23, 796 01 Prostějov
• bere na vědomí Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Stavební úpravy kulturního
domu v Polouvsí“ jako nejvýhodnější nabídky podle zadaných kritérií (1 378 250,71 Kč bez DPH)
• schvaluje Smlouvu o dílo akce „Stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí“ s firmou
SEIDMOS Construction s.r.o., Lhotka 1, 743 01 Bílovec, IČ: 02100061
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. NJA-V-4/2016 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
• schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Jaroslavem Brodským, Dostojevského 32, 746 01 Opava
na technický dozor stavebníka akcí „Stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí“, „Víceúčelový sál v Hůrce“ a „Hasičská zbrojnice – přístavba přístřešku“
• schvaluje záměr zápůjčky Fordu Transit 300 M, RZ: 1AD7246
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu

USNESENÍ
Z 30. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 13. 7. 2016 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 30. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Zateplení objektu tělocvičny Jeseník nad Odrou 235
spojenou se změnou vytápění“ ve výši max. 181.000 Kč
• schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00
Ostrava, IČ: 27791891, na zpracování projektové dokumentace na akci: „Energetické
úspory v objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VZ-75/2016 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991

USNESENÍ
Z 31. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 14. 7. 2016 OD 15.00 HOD.
• schvaluje program 31. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje ocenění významných životních událostí občanů obce (vítání občánků, blahopřání
k výročí narození 70, 75, 80, 85, 90 a po té každý rok)
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•
•
•
•
•

pověřuje starostu obce stanovit formu ocenění významných životních událostí občanů obce
schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 42/2 v Hůrce
schvaluje Dodatek ke smlouvě o pronájmu bytu č. 240/2 v Jeseníku nad Odrou
schvaluje Smlouvy o pronájmu hrobových míst č. 1-33
schvaluje Smlouvu o uměleckém výkonu s TEAM REVIVAL MT, Hviezdoslavova 282/20,
03851 Turčianska Šťavnička na Obecní slavnosti dne 13. 8. 2016
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „Kanalizace a ČOV obce Jeseník
nad Odrou“
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „Kanalizace a ČOV obce Jeseník
nad Odrou“
schvaluje investiční záměr vybudování „Mokřadu s tůněmi v Hrabětickém lese“
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Mokřad s tůněmi v Hrabětickém lese“ s ZASEDOMA z.s., Nové město 297/2A, 742 35 Odry
bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
schvaluje pronájem pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje pronájem pozemků p.č. 208 a 209 v k.ú. Blahutovice
schvaluje zápůjčku osobního automobilu Ford Transit 300M, RZ 1AD7246 za účelem
užívání automobilu k činnostem SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, Hůrka 52,
741 01 Jeseník nad Odrou
schvaluje Dodatek č. 1 s ADEN LP, 742 33 Jeseník nad Odrou 28 ke Smlouvě o nájmu
pozemku ze dne 27. 10. 2009
schvaluje Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k pozemku parcela číslo
66/10 na pozemku parcela číslo 66/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou dle geometrického plánu
č. 728-31/2016 zpracovaného Ing. Pavlem Nippertem, Boženy Němcové 14/1840, 741 01
Nový Jičín na dobu určitou 20 let s ADEN LP, 742 33 Jeseník nad Odrou č. p. 28, IČ: 26821621
schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o odvádění odpadních vod
schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod č. 4/2016

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Oznamujeme občanům, že v naší obci a místních částech, se budou letos konat volby do
zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016. Další informace budou zveřejněny na úřední
desce OÚ v Jeseníku nad Odrou i místních částech a v obecním rozhlase.
Jana Maňasová

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A KUSOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu
(ledničky, televizory, pračky, pneu. os. automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu
8. 10. 2016. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
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Přistavené kontejnery:
Jeseník nad Odrou

08:00 – 08:30

Blahutovice 10:00 – 10:30

Hůrka

08:40 – 09:10

Hrabětice

08:00 – 08:20

Polouvsí

09:20 – 09:50

Dolní Mlýn

08:00 – 08:20

AKTUALITY ZE STAVEBNÍHO DENÍKU
V prázdninových měsících jsou v naší obci realizovány tyto stavební práce:

Hasičská zbrojnice v Hůrce – přístavba přístřešku
K budově hasičské zbrojnice v Hůrce je přistavován přístřešek, který bude sloužit pro parkování osobního automobilu, pro zastřešení vjezdu do garáže a vstupu do objektu. Výškově
bude zasahovat do 1.NP a stávající objekt nebude měněn. Součástí úprav je také zhotovení
přístupové zpevněné plochy.
Nová pultová střecha bude vymezena novou stěnou, která bude hlavním podpůrným prvkem
celého přístřešku. Stěna bude postavena kolmo na vjezd do stávající garáže. Tato stěna se
stane novou dominantou celého objektu a svým převýšením bude zakrývat samotnou střechu
přístřešku, kterou tak vizuálně upozadí. Další podpěrné elementy budou tvořit 2 dřevěné
sloupy, stěna při vstupu do objektu a samotný objekt hasičské zbrojnice, do které bude nová
střecha částečně ukotvena. Barevně budou nové konstrukce korespondovat se stávajícím
objektem hasičské zbrojnice: nové stěny budou opatřeny soklovou omítkou hnědé barvy
(stejnou jako stávající sokl).
Dřevěné prvky budou přiznané bezbarvou lazurou, oplechování bude z šedého titanzinku. Na stěně bude umístěn nerezový nápis „HASIČI HŮRKA“, který bude doplněn znakem místních hasičů.
Při stavebních úpravách bude provedena demolice stávajícího přístřešku nad vstupním
schodištěm a vjezdem do garáže včetně podpěrné stěny.

Stavební práce provádí firma VYKI TOOLS GROUP s.r.o. Nový Jičín a realizace by měla být
ukončena do konce měsíce srpna. Akce je financována z vlastních prostředků obce.

Víceúčelový sál v Hůrce
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy; především demolice stávajících podlah, příček sociálního zázemí, rozšíření stávajícího otvoru mezi barem a sálem a vybouráním dalšího otvoru
mezi barem a sálem. Dále bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení včetně zdravoin-
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stalace a zařizovacích předmětů, elektromontážní práce, montáž vzduchotechnických zařízení, výměna ústředního vytápění a dodávka zařizovacích předmětů do interiéru.
Rekonstrukci provádí firma JVAgro Morava s.r.o. z Rožnova pod
Radhoštěm a realizace by měla být ukončena do konce měsíce září. Tato akce je spolufinancována z programu Podpory
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

Restaurování a konzervace Kaligova kamenného šípového kříže v Blahutovicích
Kaligův kamenný šípový kříž zhotovený z jemnozrnného pískovce je situován v těsné blízkosti u silnice mezi
obcí Blahutovice a Jeseníkem nad Odrou. Byl zbudován
v roce 1875. S ohledem na dochovaný stav sakrální památky, její historický význam a lokalizaci bylo restaurátorským průzkumem, který provedla restaurátorka
a sochařka MgA. Petra Pařenicová, doporučeno provést
komplexní restaurátorský zásah. Ten by měl uvést celek
kříže do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další
existence a dobře odolával všem vnějším činitelům. Cílem zásahů je tedy obnovit účinek díla, dát mu možnost
znovu fungovat v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot.
První fází restaurátorského záměru při obnově původního vzhledu díla je jeho očištění od různých nečistot,
prachových depozitů, krust a biologického napadení
s následnou biosanací povrchu kamene.
V další fázi je nutná celková strukturální konsolidace
kamenného materiálu vhodným zpevňovacím prostředkem. Po nezbytné 21 denní technologické přestávce zpevňování kamene je možné zahájit komplexní provedení plastických retuší
všech poškozených míst a ztrát modelace. Rovněž defekty povrchu je nutno doplnit a provést
injektáž lokálních trhlin a prasklin. Tmely by měly být provedeny tak, aby plasticky navazovaly
na originál a odpovídali mu strukturou a barevností. Dále následuje barevná lazurní retuš tmelů
a rušivých míst. Důležitým finálním krokem je ochranné ošetření povrchu kamene hydrofobizačním prostředkem.
Restaurátorské práce, které budou probíhat v měsíci srpnu až listopadu letošního roku, provede MgA. Jakub Gajda, Ph.D. akademický sochař a restaurátor. Akce
je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016.

Oprava místních komunikací v místní části Blahutovice
V rámci oprav komunikací na p.č. 388/1 a p.č. 259 v k.ú. Blahutovice bude odstraněn podklad z krytu kameniva, zhutněn a srovnán podklad, dojde k prosypání štěrkodrtí
a položena asfaltová vrstva. Dále bude odvodněna vozovka a položena zatravňovací dlažba
pro pojezd těžkými vozidly. Celkově bude položeno 912,5 m2 asfaltového betonu a 24 m2
dlažby z vegetačních tvárnic.
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Dodavatelem je firma ALPINE BAU CZ a.s., Krásno nad Bečvou. Realizace by měla proběhnout do konce měsíce září 2016 a je financována z vlastních prostředků obce.

Stavební úpravy kulturního domu v Polouvsí
Předmětem stavebních úprav je zateplení fasády, výměna vstupních dveří, izolace podhledu
v sále, včetně výměny osvětlení, přístavba dvou skladů, provedení odtahu pomocí VZT v hospodě a hygienickém zařízení. Se zateplením souvisí „přeložky“ hromosvodu, reklam a ostatních instalací, které nemohou zůstat skryty v izolaci. Bude také zrekonstruováno topení vč.
kotle v sále kulturního domu, který je součástí budovy. Budou tak celkově zvětšeny prostory
zázemí restaurace a kulturního sálu.
Práce v měsících září a říjnu bude provádět firma SEIDMOS Construction s.r.o. z Bílovce. Tato
akce je financována z vlastních prostředků obce.
Dále jsou v těchto měsících plněny Smlouvy o dílo na zhotovení projektových dokumentací na
realizaci zateplení objektu tělocvičny Jeseník nad Odrou spojenou se
změnou vytápění a cyklostezky Hůrka – Jeseník nad Odrou – Vražné.
Obě tyto akce jsou spolufinancovány Moravskoslezským krajem.
Martina Peterková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU
Ve dnech 12. – 15. 8. 2015 proběhla v pořadí již XIV. SLAVNOST NAŠÍ OBCE.
V pátek od 20 hodin probíhala OPEN AIR PARTY a v areálu TJ Slavoj hrál DJ Machy.
V sobotu byl v areálu připraven bohatý kulturní program a zábavné atrakce pro děti
i dospělé.
Od 15 hodin mohly děti zdarma využít nafukovací atrakci – popelářské auto – kterou
poskytla firma EKO-KOM. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu
na kvalitní evropské úrovni.
Od 17 hodin mohli návštěvníci zdarma využít mobilního jeřábu, který je vynesl do výšky
cca 70 m a poskytl nádherný pohled na naši vesničku a její okolí. S touto „atrakcí“ přijela firma Auto Drei z Drahotuš.
Od 17 hodiny také probíhala ukázka hasičské techniky a mladí hasiči z Hůrky předvedli
dva požární útoky.
Sobotní hudební program byl zahájen v 17 hodin vystoupením hudební skupiny „HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica“. Hradišťan je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který
v počátcích vycházel zejména z folklóru. Více informací na www.hradistan.cz.
Od 19 hodin hrála kapela MIRAI, původem z našeho kraje J. Před dvěma lety kapela ve
složení Mirai Navrátil, Michal Stulík a Šimon Bílý mile překvapila svým debutovým singlem Dítě robotí. Tento svůj počin si dokázali obhájit a daří se jim to čím dál lépe. Stejně
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jako před časem skupině Nebe pomohl i Mirai Richard Krajčo. Na podzim je dokonce
vzali s Kryštof na své halové turné. Těsně před startem koncertní šňůry skupina vydala
své debutové EP.
Ve 21 hodin zahrála skupina GIPSY.CZ s Radkem Bangou. Radek Banga, známější pod
pseudonymem GIPSY je rapper, zpěvák, textař a hudebník romského původu, který již
od svých 13 let působí na české hip hopové scéně. Kapela Gipsy.cz získala mnoho ocenění, např. Anděl (Objev roku 2006), Filter (Koncertní kapela roku 2006) a další ceny.
V roce 2007 získal Radoslav Banga prestižní cenu OSA a stal se nejúspěšnějším mladým
autorem populární hudby. Další album Reprezent (2008) se umístilo jako třetí nejlepší
v žebříčku World Music Charts Europe. Radoslav Banga se prosadil také mimo hudební
oblast a v roce 2007 se stal ambasadorem Evropského roku rovných příležitostí. Gipsy.
cz si jako první a zřejmě jediná česká kapela zahrála na největším festivale na světě Glastonbury. Videoklip k singlu Romano Hip Hop se hrál hojně na MTV a kapela doposud
hraje po celém světě. Gipsy.cz se zúčastnilo také dvou národních kol Velké ceny Eurovize a jednoho mezinárodního.
Po 22 hodině byl odpálen velkolepý ohňostroj, připravený profesionály z firmy Pyro
Moravia s.r.o.., poté vystoupila kapela TEAM REVIVAL ze Slovenska, která letos oslaví
5 let svého působení a do pozdních nočních hodin hrál domácí DJ Machy (Libor Macháč).
Sobotním programem provázel nejlepší moderátor v našem kraji – Martin Jakůbek z Nového Jičína.
V neděli od 9.30 hodin proběhla mše svatá v Kostele Nanebevzetí Panny Marie a tradiční
pouť.
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Během soboty i něděle mohly děti i dospělí využít služby paní Jany Janáčkové – „face-paintingu“ a po oba dny byly v areálu stánky s bohatým občerstvením, které zajistili
místní hospodští, hasiči, fotbalisti a zámecká jízdárna.
Letošní akce se vydařila nad naše očekávání, a my moc děkujeme účinkujícím, prodávajícím a všem, kteří se akce zúčastnili.
Jako každý rok děkujeme i za vstřícnost občanů při pořádání této akce, organizátorům
za přípravu a především děkujeme sponzorům, kteří podporují společenské a kulturní
dění v naší obci.
Martina Šlosarová

SPONZOŘI SLAVNOSTI OBCE:
MUDr. Radovan Marek
MUDr. Josef Šrámek
Roman Škuca
Stanislav Luňák
Emílie Králová
PEMAT TRADING s.r.o.
Ludmila Bajerová
Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o.
Dušan Dorazil
Josef Pavlík
Roman Prokl
ADEN LP s.r.o.
Libor a Jana Macháčovi
Petr Dorazil
Agro Jesenicko a.s.

Lukáš Chudý
Alois Pešák
Mgr. Tomáš Machýček
Richard Adamec – RELCOM s.r.o.
AVE CZ
HAKA-METAL s.r.o.
TJ Slavoj
Tomáš Míček
IMF soft s.r.o.
Manželé Tulejovi
Ladislav Segeťa
ING Corporation s.r.o.
Vladimír Novotný – KOLGAS
Miroslav Martinát
PORGEST a.s.

TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE
Zámecká jízdárna ve spolupráci s Obcí Jeseník nad Odrou
v sobotu, 26. července 2016, pořádala již 3. ročník plážové
volejbal – párty „O pohár starosty obce Jeseník nad Odrou“. Akce, která se konala za ne moc příznivého počasí,
se zúčastnilo 15 čtyřčlenných, jakkoliv smíšených družstev
z Jeseníku nad Odrou a blízkého okolí. Hrálo se na dvou
hřištích až do večerních hodin a po napínavých finálních
zápasech se vítězem stalo družstvo mladých volejbalistů
z Kunína. Druhé místo obsadil místní tým se jménem „Namlsaní CUKRÁŘI“ a třetí místo volejbaloví borci „Slavoj“.
Program pak při bohatém občerstvení pokračoval do pozdních nočních hodin.
Vítězům a všem zúčastněným blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí sportovního
výkonu a těšíme se na další ročník.
Manželé Míčkovi, Zámecká jízdárna
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HŮRKA
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 18. června proběhlo v areálu bývalé školy tradiční Myslivecké
odpoledne. Vůně zvěřinových specialit přilákala nejenom místní občany,
ale i návštěvníky z okolních obcí. Doprovodný program byl velmi bohatý.
Nejen pro děti byla připravena střelba ze vzduchovky, střelba z luku na divočáka, jízda na koníkovi, poznávání zvířecích stop, rostlin, stromů, hub,
ptáků a paroží lesních zvířat. S ukázkou psí agility se předvedli AgiDivoši. V sále byla
připravena výstava fotografií pod názvem „Zvěř v hůrecké honitbě“, kterou vystavoval
Karel Janovský z Hůrky. V podvečer byla vyhlášena bohatá tombola. Hlavní cenou byl
plynový vařič a srnčí kus. Do pozdních nočních hodin hrál k poslechu a tanci pan Zelina.
Myslivecké sdružení Hůrka děkuje všem zúčastněným za výbornou atmosféru. Poděkování patří Obci Jeseník nad Odrou a všem kteří přispěli cenou do tomboly.
Sponzoři tomboly:
Obec Jeseník nad Odrou, Osadní výbor Hůrka, Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, Cvičenky Hůrka, Dorazil Dušan a Pavel, Dorazil Petr, Dan a Jana Glogarovi, Hanousek Jiří,
Kachel Dušan, Kachel Ivo, Kachel Jiří, Peterová Dana, Restaurace u školy a Myslivecké
sdružení Hůrka z.s.
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Noční hasičská soutěž – muži, ženy
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádal v sobotu 16. července 2016
od 21.30 hodin 1. ročník noční hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 16 družstev mužů a 11 družstev žen.
Běžel se požární útok na 2B bez dopouštění vody do kádě dle pravidel novojičínské
ligy. Trať útoku byla nasvětlená na základně a u terčů. Kategorii mužů vyhráli hasiči
ze Stachovic (16,01 s), u žen zvítězily Janovice (19,53 s). Muži z Hůrky obsadili páté
místo (18,47 s), ženy neshodily levý terč a útok nedokončily.
Letošní noční soutěž již tradičně doprovázel vytrvalý déšť, který začal ten den odpoledne a ustal po ukončení soutěže. To však nevadilo příznivcům požárního sportu, pro které bylo přichystáno posezení vedle tělocvičny a pod tribunou, soutěžící
družstva se mohla připravit pod přístřeškem v blízkosti startu. Velké poděkování
patří Obci Jeseník nad Odrou a TJ Slavoj za spolupráci a poskytnutí krásného areálu.
Hasičům z Kujav za zapůjčení průhledné svítící kádě. Hasičům z Hukovic za provozování elektronických terčů. Jednateli firmy PEMAT TRADING s.r.o. panu Machulovi
za přistavení skříňového automobilu a všem divákům, kteří přišli podpořit požární
sport.
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Pouťový fotbal – Svobodní proti ženatým
Restaurace na koupališti FA STARS – Roman Škuca pořádal v sobotu 23. července od 14 hodin na hřišti areálu koupaliště pouťový fotbal „Svobodní proti ženatým“ . Pořadatel fotbalového utkání připravil pro vítězný tým 30 litrový sud piva. Z vítězství se radoval tým „ženatých“, který vyhrál zápas o dvě branky.
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Králikárna – nohejbalový turnaj družstev
V sobotu 30. července proběhl na asfaltovém hřišti v areálu koupaliště v Hůrce již
8. ročník nohejbalového turnaje. Do turnaje se přihlásilo 5 týmů po třech hráčích,
kteří se během dne utkali v nelítostných soubojích u sítě. Zvítězil tým JESENÍK, druhý skončil tým NA DORAZ, třetí ZVÍŘATA Z LESA, KRÁLIČÍ TLAPKY a BARČA. Všem
zúčastněným hráčům, pořadatelům, ale i divákům zbývá poděkovat za dobrou atmosféru a sportovní podívanou.

Soustředění mladých hasičů
Naši mladí hasiči vyrazili 1. srpna na pětidenní letní soutředění v autokempu Baška u Frýdku Místku. Pod vedením svých instruktorů a rodičů
si užili zábavy a odvezli spoustu zážitků. Všem zúčastněným se zdařilý
týden moc líbil.

O Putovní pohár MS Hůrka
V sobotu odpoledne 6. srpna se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem,
soutěž O putovní pohár
Mysliveckého
sdružení Hůrka v brokové
střelbě na asfaltové terče.
Střílelo se na 2 položky po
10 terčích. Střeleb se zúčastnilo 25. střelců. Putovní pohár vyhrál Čestmír Hopják z Jeseníku nad Odrou,
druhé místo obsadil Petr
Pantůček, třetí Jan Pantůček, čtvrtý Petr Fárek, páté
Petr Urban a šesté místo
získal Vladimír Pantůček.
Celkové vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu
bažantnice. Po oficiálním
ukončení soutěže trubačem, následovala volná
zábava. K zakousnutí byl
připraven výborný srnčí
guláš a sekaná z divočáka.
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POZVÁNKY DO HŮRKY:
Horecká traktoriáda – VI. ročník
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na šestý ročník Horecké traktoriády,
který se uskuteční v sobotu 10. září od 13 hodin v areálu koupaliště v Hůrce. Můžete se
těšit na spanilou jízdu a dovednostní soutěžní úkoly pro závodníky. Přijďte se podívat
na traktorové klání, nebo rovnou přijeďte soutěžit se svým strojem. Po traktoriádě bude
následovat netradiční soutěž v pití tupláků piva na čas.
Hůrka, areál koupaliště

Svatováclavské brokové střelby
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 1. října od 13 hodin na střelnici za kopcem
tradiční brokové střelby na asfaltové holuby. Přijďte se podívat a podpořit střelce. Srdečně zvou myslivci.
Hůrka, střelnice za kopcem, bažantnice

Hodová zábava
Restaurace u školy srdečně zve na Hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 15. října
v prostorách sálu školy a pohostinství u školy od 20 hodin. K poslechu a tanci bude hrát
živá hudba. Srdečně zvou pořadatelé.
Hůrka, sál KD

Podzimní lampionový průvod obcí
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 29. října od 17 hodin
lampionový průvod obcí. Trasa obcí povede od křižovatky na Jeseník přes koupaliště do
areálu bývalé školy, kde bude připraveno občerstvení a táborový oheň.
Hůrka, obec, areál školy

19

Jesenický zpravodaj 4 / 2016

BLAHUTOVICE
POZVÁNKA NA PUTOVÁNÍ FRANTIŠKOVOU CESTOU
Putování Františkovou cestou se koná v neděli 2. října 2016 ve 14.30 hodin
a sraz poutníků je – jako obvykle – u prvního zastavení stezky, na dvoře bývalého kláštera v Blahutovicích.
Srdečně zveme na pěknou podzimní procházku meditativní a jedinečnou Františkovou cestou
v Blahutovicích.
Spolek Bayerův odkaz, Blahutovice
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POZVÁNKY DO BLAHUTOVIC:

SPORT
ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2016
Krajská soutěž I. B třída – muži
kolo
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
01.

den
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO

dat.
14.08.
20.08.
28.08.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
15.10.
23.10.
29.10.
05.11.

čas
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15.00
15:00
14:00
14:00

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

pozn.
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 15.00
nejede autobus
odjezd autobusu v 14.00
odjezd autobusu v 13.30
odjezd autobusu v 12.30
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Okresní soutěž – žáci
kolo
05.
06.
07.
01.
02.
03.
04.

den
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE

dat.
03.09.
11.09.
17.09.
25.09.
02.10.
09.10.
16.10.

čas
14:30
13:00
11:00
13:00
12:30
13:00
12:00

soupeř
Jakubčovice n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vražné
Kujavy – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Heřmanice
Jeseník n.O. – Bravantice
Děrné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Spálov

pozn.
odjezd v 13.30 hod.
odjezd v 10.00. hod.
odjezd v 12.00 hod.

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo
05.
06.
07.
08.
09.
01.
02.
03.
04.

den
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
ČT
PÁ
ČT
PÁ
ST

dat.
02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
27.09.
07.10.
13.10.
21.10.
26.10.

čas
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

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

pozn.
odjezd v 15.30. hod.
odjezd v 15.30. hod.
odjezd v 15.30. hod.
odjezd v 15.30. hod.

Změny, rozpisy, tabulky najdete na www.fotbal.cz

RŮZNÉ
PODĚKOVÁNÍ
ZLATÝ KŘÍŽ II. a III. třídy, udělený dárcům krve,
kteří dovršili počet 120 a 80 bezpříspěvkových odběrů
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.
Mezi vyznamenanými jsou tito naši spoluobčané:
Petr Tomčák (120 odběrů)
Ing. Iveta Jančálková (80 odběrů)
Kamil Šrubař (80 odběrů)

Jeseník nad Odrou
Blahutovice
Jeseník nad Odrou

Těmto našim občanům patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
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TOPENÍ A KOMÍNY
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli
snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti
29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů
a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole
nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt
trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň
držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
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Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

pevné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

kapalné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

čištění spali3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok
nové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

plynné

1 x za rok

kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy ne-
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haste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj
sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína
(např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním
sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat
lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování
a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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