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SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU 17. – 19. 8. 2018

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. 2018
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 6. 2018
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
28 064 000,00 Kč
4 789 900,00 Kč
389 000,00 Kč
6 370 423,00 Kč
39 613 323,00 Kč

SKUTEČNOST PLNĚNÍ V %
14 326 215,73 Kč
51,05 %
2 329 697,01 Kč
48,64 %
0,00 Kč	  0,00 %
3 542 688,94 Kč
55,61 %
20 198 601,88 Kč
50,99 %

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

26 237 558,00 Kč
14 245 036,00 Kč
40 482 594,00 Kč

10 029 138,95 Kč
38,22 %
1 394 711,57 Kč	  9,79 %
11 423 850,52 Kč
28,22 %

Zapojení zůstatků na BÚ
2 632 576,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-1 763 305,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ
869 271,00 Kč

-7 819 631,24 Kč
-877 905,82 Kč
-77 214,10 Kč
-8 774 751,16 Kč

Zůstatky na běžných účtech		
Zůstatek sociálního fondu		
Zůstatky na bankovních účtech celkem		

13 541 099,05 Kč
186 671,44 Kč
13 727 770,49 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

12 324 809,22 Kč

Mgr. René Štec

USNESENÍ
Z 58. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 29. 5. 2018 OD 16.00 HOD. V KANCELÁŘI STAROSTY
• schvaluje Program 58. schůze rady obce
• schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu se společností ASOMPO, a.s., se sídlem 742 72 Životice u Nového Jičína
• ukládá starostovi předat ZO převod pozemků p.č. 265/1, 265/2, 265/3, 265/4 vše v k.ú.
Blahutovice
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• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021216 Jeseník
nad Odrou, p.č. 144/4, Býček, NNk s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly
• schvaluje Provozní řád školního hřiště u MŠ v Jeseníku nad Odrou
• schvaluje zpracování studie na zhotovení úprav obecních ploch v Blahutovicích společností
Krajinosféra – zahradní a krajinářská architektura, Ing. Soňa Hronová, 798 09 Výšovice 85
• schvaluje Smlouvu č. 976/PR/NJ/2016 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou „Cyklostezky Jeseník nad Odrou“ se Sevoromoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
• ukládá starostovi prověřit zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 228/1
v k.ú. Polouvsí
• schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1137/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje nákup mulčovače od firmy NEREZ – Luděk Polčák,Tyršova 749, 763 12 Vizovice
v ceně do 230.000 Kč včetně DPH
• schvaluje pronájem pozemku parc. č. 258/5 v k. ú. Polouvsí za 1 Kč/m2/rok
• schvaluje pronájem pozemku parc. č. 258/6 v k. ú. Polouvsí za 1 Kč/m2/rok
• schvaluje provedení terénních úprav v okolí sálu Kulturního domu v Polouvsí
• schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace s účinností od 1.7.2018
• schvaluje Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory – dle přílohy č. 3
• ukládá starostovi předat ZO Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské
školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
• neschvaluje Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 00297976/SONP/NJ/V/2017
se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory
• schvaluje záměr směny částí pozemků p.č. 870 a 981/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou dle Geometrického plánu č. 798-64/2018 Ing. Filipa Nipperta
• schvaluje poskytnutí finančního daru 3 800 Kč Společnosti přátel Poodří, z. s., Oblá 11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
• souhlasí s částečnou úhradou autobusové dopravy ve výši 2 000 Kč na výlet v rámci letního
tábora do Dinoparku Ostrava
• neschvaluje finanční dar Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
• nesouhlasí s návrhem na zrušení matričního úřadu v obci
• schvaluje záměr směny částí pozemků parc. č. 267/1, 267/2, 267/3, 268, 284/7 a 284/5
v k. ú. Blahutovice
• neschvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-18-187 s RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3,
628 00 Brno – Líšeň na zpracování strategických dokumentů Obce Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 11010-065804 0006/17 Náš-Net(2)_Jeseník nad
Odrou_OK na pozemku p.č. 989/66 v k.ú. Jeseník nad Odrou s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
• bere na vědomí projektový záměr výstavby rozhledny v Blahutovicích zařazený do prioritní
osy 2 programu INTEREG V-A, PO2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti
• schvaluje nabídku firmy Pyro Moravia s.r.o./Ltd, Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava – Přívoz v ceně 50 000 bez DPH na uspořádání ohňostroje na Slavnosti obce
• schvaluje zpracování Projektové dokumentace „Nového chodníku v Jeseníku nad Odrou“
firmou Drawings s.r.o., Opavská 845, 721 00 Ostrava – Svinov v ceně 110 000 Kč bez DPH
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• bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení akce „Rozšíření veřejného
osvětlení v Jeseníku nad Odrou, lokalita Za kostelem, k.ú. Jeseník nad Odrou“. Nejvýhodnější nabídku předložila firma ADEN LP s.r.o., 742 33 Jeseník nad Odrou 28.
• schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ADEN LP s.r.o., 742 33 Jeseník nad Odrou 28, na
realizaci akce „Rozšíření veřejného osvětlení v Jeseníku nad Odrou, lokalita Za kostelem, k.ú. Jeseník nad Odrou“
• ukládá starostovi obce zařadit mezi rozvojové projekty Moravskoslezského kraje
Rekonstrukci Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou včetně restaurace a zasíťování
pozemků v lokalitě Za lipami
• schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého výkonu Elis a Dalibor Mráz společností NEMOROS s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 na hudební vystoupení na
Slavnosti obce
• schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení hudební skupiny HODINY se
společností SHOWTIMECOMPANY s.r.o., Padovská 585/8, 109 00 Praha 10
• schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého pořadu – vystoupení Romana Horkého
a skupiny Kamelot, Merhautova 931/13, 613 00 Brno-Černá Pole

USNESENÍ
Z 59. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 20. 6. 2018 OD 16.00 HOD. V KANCELÁŘI STAROSTY
• schvaluje program 59. schůze rady obce
• schvaluje prominutí správního poplatku za sňatek mimo dobu stanovenou radou obce ve
výši 1000,– Kč
• schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby
„Cyklostezky Jeseník nad Odrou“ s DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
• schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000,– Kč na pořádání turnaje v plážovém volejbale a závodů v parkurovém skákání a schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory č. 15/2018
• bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy Jeseník nad Odrou měsíci červenci
a srpnu z důvodu čerpání řádné dovolené
• schvaluje záměr propachtování pozemků p.č. 126/1 a 126/2 v k.ú. Polouvsí
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Příjezdová komunikace – Služby Jeseník nad Odrou“. Nejvýhodnější nabídku předložila firma JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova
714/31, 719 00 Ostrava -Kunčice v ceně 860 101,37 bez DPH
• schvaluje Smlouvu o dílo akce „Příjezdová komunikace – Služby Jeseník nad Odrou“ s firmou JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice
• ukládá místostarostovi zajistit cenovou nabídku nátěru podhledů a štítů obecních povodňových domů v Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
• bere na vědomí Protokol o veřejnosprávní kontrole Úřadu práce České republiky, Zahradní
368/12, 701 01 Ostrava 1 v rámci zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce

4

Jesenický zpravodaj 4 / 2018

USNESENÍ
Z 60. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 24. 7. 2018 OD 16.00 HOD. V KANCELÁŘI STAROSTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schvaluje Program 60. schůze rady obce
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor Polouvsí 96 k 30.9.2018
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace Polouvsí č. p. 96 umístěné na pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. Polouvsí
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtuMoravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU na realizaci akce „Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 na realizaci akce „Jeseník nad
Odrou – protipovodňové opatření“
neschvaluje záměr směny pozemků p.č. 5/1 za pozemek p.č. 388/3 vše k.ú. Blahutovice
schvaluje propachtování pozemků p.č. 126/1 a 126/2 v k.ú. Polouvsí
stanovuje úhradu za zřízení služebnosti chůze a jízdy po povinném pozemku parc. č. 116/1
k oprávněným pozemkům parc. č. 116/14, 116/15 a 116/25 v k. ú. Jeseník nad Odrou částku
500 Kč + DPH
ukládá starostovi projednat s Osadním výborem Blahutovice zřízení služebnosti chůze a jízdy
na pozemku p.č. 226/1 ve prospěch pozemku p.č. 226/2 v k.ú. Blahutovice
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o rozšíření veřejného osvětlení v Jeseníku nad Odrou
u č.p. 73, 74, 125 a 131
ukládá starostovi předložit po doplnění Zastupitelstvu obce Jeseník nad Odrou Návrh na
pořízení změny územního plánu na pozemku p.č. 370/3 v k.ú. Polouvsí

Přehled realizovaných akcí
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám přehled akcí, které obec v průběhu uplynulých čtyř let realizovala. V závěru tabulky jsou uvedeny investice, na kterých se v současné době intenzivně pracuje. K největším z nich určitě patří zpracování PD (=projektové dokumentace), následná celková rekonstrukce havarijního stavu objektu restaurace a kulturního domu v Jeseníku nad Odrou
a zpracování žádosti o dotaci a realizace cyklostezky Hůrka – Jeseník nad Odrou – Vražné.
Rok
realizace

2015

Poskytovatel
dotace

Hodnota
dotace

Vlastní
zdroje

Demolice nadjezdu v km
228,824 trati Přerov Bohumín v Jeseníku nad Odrou

MSK

2,168,675.00

2,411,565.48

Odkoupení budovy čp 13
Blahutovice vč. pozemku

vlastní zdroje

x

316,008.00

316,008.00

Pořízení OA – Škoda Fabia

x

x

297,600.00

297,600.00

Podpora hospodaření
v lesích MSK pro rok 2015

MSK

522,060.00

Realizovaná akce

0.00

Celkem
náklady
2,924,000.48
1,656,240.00

x
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Rok
realizace

Poskytovatel
dotace

Hodnota
dotace

Oprava drobných
sakrálních staveb
v Jeseníku nad Odrou

MMR – POV

227,081.00

97,320.00

268,100.00

20 let Vesnice roku v programu obnovy venkova
v MSK – publikace

MMR – POV

200,000.00

104,267.00

304,267.00

MK – Podpora
obnovy kult.
památek
prostřednictvím
ORP

50,000.00

178,850.00

228,850.00

MŽP – OPŽP

1,861,263.00

221,580.10

2,082,843.10

Výstavba chodníku v obci
Hůrka (Jeseník nad Odrou)

SFDI

5,379,999.94

3,963,400.66

8,941,300.30
402,100.30

Protipovodňová opatření
obce Jeseník nad Odrou –
bezdrátový rozhlas

OPŽP

3,121,197.30

147,049.70

Region Poodří

x

150,000.00

150,000.00

MK Polouvsí – DTI

MMR

150,000.00

124,987.50

274,987.50

Pořízení traktorové
sekačky

x

x

279,510.00

279,510.00

Oprava MŠ v Polouvsí –
stavební práce, výměna
kotle, mont.práce

x

x

696,357.66

312,196.94
26,930.00
357,230.72

MŠ Jeseník nad Odrou –
výměna linolea

x

x

53,240.00

53,240.00

Rozhledna Blahutovice –
studie

x

x

27,100.00

27,100.00

Oprava komunikace před
kostelem

x

x

65,149.00

65,149.00

Víceúčelový sál v Hůrce

MSK

256,362.58

1,016,751.24

1,248,113.82

Pořízení sněhového pluhu

vlastní zdroje

45,375.00

45,375.00

Realizovaná akce

Restaurováni pískovcové
polychromované sochy
sv. Jana Nepomuckého na
vícedílném podstavci v Obci
Jeseník nad Odrou
Zahrada v přírodním stylu
při MŠ Jeseník nad Odrou

2015

Cyklostezka Odra,
Morava, Dunaj – úsek
Jeseník nad Odrou
(za tratí)

2016

Vlastní
zdroje

Celkem
náklady

3,268,247.00
1,360,680.00

Restaurování a konzervace
Kaligova kamenného
šípového kříže
v Blahutovicích

MMR

74,381.00

37,623.00

112,004.00

Zateplení objektu
tělocvičny Jeseník nad
Odrou 235 spojenou se
změnou vytápění – PD

MSK

181,500.00

56,386.00

237,886.00
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Rok
realizace

2016

2017

Realizovaná akce

Poskytovatel
dotace

Hodnota
dotace

Vlastní
zdroje

Celkem
náklady

Oprava MK v Jeseníku
nad Odrou, místní část
Blahutovice (p.č. 388/1
a p.č. 259)

vlastní zdroje

x

229,814.09

229,814.09

Stavební úpravy kulturního
domu v Polouvsí

vlastní zdroje

x

2,655,893.21

2,655,893.21

Hasičská zbrojnice v Hůrce –
přístavba přístřešku

vlastní zdroje

x

653,356.00

653,356.00

Pořízení tranzitu – FIAT
DUCATO – VPP

vlastní zdroje

x

220,000.00

220,000.00

Oprava bytu DPS Jeseník
nad Odrou

vlastní zdroje

x

190,270.95

190,270.95

Rekonstrukce trávníku ve
sportovním areálu Jeseník
nad Odrou

vlastní zdroje

x

79,860.00

79,860.00

Oprava MK v Polouvsí – PD

vlastní zdroje

x

25,000.00

25,000.00

Hřiště na pétanque
v Polouvsí

vlastní zdroje

x

88,014.00

100,690.00

Stavební práce srub
v Hraběticích – venkovní
komín

vlastní zdroje

x

72,000.00

72,000.00

Chodník podél silnice
III/04810 v k.ú. Jeseník
nad Odrou (pod
bytovkami) – PD

vlastní zdroje

x

20,000.00

20,000.00

Zateplení objektu
tělocvičny Jeseník nad
Odrou 235 spojenou se
změnou vytápění – PD

MSK

180,991.00

61,009.00

242,000.00

Cyklostezka Hůrka
– Jeseník nad Odrou –
Vražné – PD

MSK

498,118.28

1,173,700.00

1,173,700.00

Pořízení Fiat Ducato – ČOV

vlastní zdroje

250,000.00

250,000.00

Oplocení technických
služeb vč. brány

vlastní zdroje

158,159.60

158,159.60

Oprava MK v Polouvsí na
parcele č. 151/1, 33 a 34

vlastní zdroje

x

6,965,827.17

6,965,827.17

Oprava MK na pozemcích
p.č. 1121 a 1136 v k.ú.
Jeseník nad Odrou (ke
mlýnu)

MSK

253,500.00

396,500.00

649,814.00

vlastní zdroje

x

Chodník podél silnice
III/04810 v k.ú. Jeseník
nad Odrou (pod
bytovkami)

x

760,823.80
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Rok
realizace

2017

Realizovaná akce

Poskytovatel
dotace

Hodnota
dotace

Veřejné osvětlení – Jeseník
nad Odrou

vlastní zdroje

x

Oprava a doplnění dětských
prvků na dětských hřištích

vlastní zdroje

Předcházení vzniku
bioodpadů v obci Jeseník
nad Odrou – pořízení
kompostérů a štěpkovače

OPŽP

2,650,135.94

Pořízení budovy čp.13
– restaurace Slávie vč.
pozemků

vlastní zdroje

Plynofikace bytů čp. 51
v Blahutovicích

vlastní zdroje

Vybudování DTI lokalita
„Z1“ v Jeseníku nad
Odrou (lokalita U lip) –
studie

vlastní zdroje

Pořízení přívěsného vozíku
– VPP

vlastní zdroje

Víceúčelové sportovní
hřiště pro obec Jeseník
nad Odrou

2018

Vlastní
zdroje

Celkem
náklady

138,272.00

138,272.00

95,155.00

95,155.00

467,671.06

3,117,807.00

x

6,200,000.00

6,200,000.00

x

214,808.50

214,808.50

79,860.00

61,000.00

61,000.00

1,415,014.30

3,524,923.30

125,774.66

125,774.66

0.00

234,830.00

MMR

2,109,909.00

Obnova terasy – umělý
povrch terasy MŠ Jeseník
nad Odrou

vlastní zdroje

x

Příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku

Mze

234,830.00

Veřejné osvětlení –
všechny MČ

vlastní zdroje

x

54,097.89

54,097.89

Rekonstrukce malé
požární nádrže v Hůrce

vlastní zdroje

x

57,719.00

57,719.00

Místní komunikace – pod
hřbitovem

vlastní zdroje

x

53,229.00

53,229.00

Pořízení mulčovače

vlastní zdroje

x

228,690.00

228,690.00

Rekonstrukce kamerového
systému

vlastní zdroje

x

86,300.83

86,300.83

Zahradní a parkové úpravy
v okolí MŠ Jeseník nad
Odrou – PD

vlastní zdroje

x

246,450.00

246,450.00

Úpravy veřejného
prostranství – centrum obce
Blahutovice – studie

vlastní zdroje

x

22,450.00

22,450.00
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Probíhající akce
Energetické úspory objektu tělocvičny
s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou

SFŽP
MSK

1,533,281.75
3,494,583.25 6,027,865.00
1,000,000.00

Lávka u Machulů, most u Hasalů
– PD

x

x

Cyklostezka Hůrka – Jeseník nad
Odrou – Vražné – PD

MSK

498,118.28

Jeseník nad Odrou –
protipovodňové opatření (poldr
Polouvsí-Blahutovice) – PD

MSK

413,000.00

252,500.00

665,500.00

Rozhledna Blahutovice – PD

vlastní zdroje

x

204,800.00

204,800.00

Rekonstrukce pomníku v Polouvsí

vlastní zdroje

x

36,657.00

36,657.00

Rozšíření veřejného osvětlení –
Za kostelem

vlastní zdroje

x

698,449.48

698,449.48

Rozšíření vodovodního řadu
v Jeseníku nad Odrou

vlastní zdroje

337,352.59

337,352.59

Příjezdová komunikace – TS Jeseník
nad Odrou, zpevnění plochy

vlastní zdroje

x

Rybník Blahutovice – převedení
do majetku obce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových (kupní cena +
náhrada za užívání)

vlastní zdroje

x

Parkovací plochy u bytovek
v Jeseníku nad Odrou včetně
rozšíření komunikace – PD

vlastní zdroje

x

x

100,000.00

Rekonstrukce restaurace a KD
v Jeseníku nad Odrou – PD

vlastní zdroje

x

x

250,000.00

Vybudování chodníku z centra
obce Jeseník nad Odrou směrem
na Polouvsí – PD

vlastní zdroje

x

x

150,000.00

Hřiště Polouvsí – střecha sociálky,
elektřina

vlastní zdroje

x

x

200,000.00

Autobusová čekárna Jeseník nad
Odrou vč. infopanelů a úřední desky

vlastní zdroje

x

x

300,000.00

86,490.00

83,490.00

1,173,700.00 1,173,700.00

1,040,722.66 1,040,722.66

334,531.00

334,531.00

Obnova trkače v Hraběticích – PD

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018
Oznamujeme občanům, že v naší obci a místních částech, se budou konat volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018. Další informace budou zveřejněny na úřední desce
OÚ v Jeseníku nad Odrou a v obecním rozhlase.
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PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
V případě zájmu o odběr hlášení místního rozhlasu emailem nebo SMS zprávou se můžete
přihlásit těmito způsoby:
1. Přes internet na www.jeseniknadodrou.hlasenirozhlasu.cz – klikněte na tlačítko Odebírat
hlášení a zaregistrujte se.
2. Přes Facebook – na Facebooku vyhledejte Obec Jeseník nad Odrou a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.
3. SMS zprávou – ve tvaru JESENIKNO JMENO PRIJMENI E-MAIL na číslo 774 724 136,
(EMAIL není povinný, zadejte ho pouze v případě, pokud chcete dostávat informace tímto
způsobem)
Pokud potřebujete poradit, obraťte se na pracovníky Obecního úřadu nebo na některý
z těchto kontaktů obec@jeseniknadodrou.cz, info@hlasenirozhlasu.cz.

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
20. 10. 2018. Kontejnery v místních částech budou připraveny na obvyklých místech a v Jeseníku nad Odrou bude sběr probíhat na separačním dvoře.
Komunální odpad noste pouze v den svozu (SOBOTA).
Přistavené kontejnery:

Jeseník nad Odrou
Hůrka
Polouvsí
Blahutovice
Hrabětice
Dolní Mlýn

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

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE
Zámecká jízdárna ve spolupráci s Obcí Jeseník nad
Odrou v sobotu 14. července 2018 pořádala již 5. ročník plážové volejbal – párty
„O pohár starosty obce Jeseník nad Odrou“.

10
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Sešel se rekordní počet družstev (14).
Zpočátku nás trochu potrápilo počasí, ale hráči ani organizátoři se nenechali odradit a hrálo se do
pozdních večerních hodin, již za umělého osvětlení. Vyhrálo družstvo z Jeseníku nad Odrou.
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

SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU
Ve dnech 17. – 19. 8. 2018 proběhla XVI. SLAVNOST NAŠÍ OBCE.
V pátek od 20 hodin probíhala OPEN AIR PARTY a v areálu TJ Slavoj hrál DJ Machy.
Sobotní hudební program byl zahájen v 15 hodin vystoupením Dechového orchestru z Nového
Jičína.
Od 15 hodin také zahájili zaměstnanci firmy Auto Drei z Drahotuš vyhlídky z mobilního jeřábu,
který vynesl návštěvníky do výšky cca 70 m a poskytl nádherný pohled na naši vesničku a její okolí.
Tuto atrakci
Během odpoledne mohly děti využít stánku Tondy Obala se soutěžemi s tématikou třídění odpadu,
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.
V 17 hodin vystoupila hudební skupina KAMELOT s Romanem Horkým z Brna. Tato kapela je
na hudební scéně od r. 1982. Počáteční tvorba zařadila Kamelot do škatulky „Folk a country“, kde
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je hudební skupina zařazena dodnes. Autorem všech textů a skladatelem hudby je zpěvák a leader
skupiny Roman Horký, který je v současné době jediný člen původního Kamelotu.
Od 19 hodin hrál Pavel Callta se svou kapelou. Pavel Callta je jedním z nejúspěšnějších mladých
umělců současnosti. Debutová deska Momenty, na níž se objevily hity jako Terapeut, Zrzka nebo
Depka, přinesla Pavlovi velký nárůst popularity a pomohla k tomu, aby se zařadil mezi nejvyhledávanější mladé české umělce. Svou autorskou desku pokřtil Pavel před vyprodaným Lucerna Music
Barem, kmotrou se stala Lucie Bílá. V září 2018 se chystá vydat své druhé album Doteky.
Ve 21 hodin měla vystoupit Eliška Mrázová alias ELIS, která pro poruchu na voze během cesty na
vystoupení nedorazila L.
Po 22 hodině byl odpálen nádherný ohňostroj, připravený jako v minulých letech firmou Pyro
Moravia s.r.o.
Po ohňostroji vystoupila kapela HODINY z Prahy.
Potká se právník, rybář, obchodník, horolezec a fotograf… To není začátek anekdoty, ale jen výčet občanských povolání či koníčků pěti členů kapely Hodiny. V roce 2016 vydali debutový singl
Stmívání, který měl během 1 roku přes milion shlédnutí. Na nahrávce se jako producent podílel
i Richard Krajčo.
Do pozdních nočních hodin hrál DJ MEKTRO a domácí DJ MACHY (Libor Macháč).
Sobotním programem provázel moderátor Lukáš Adam, velmi nadaný herec na volné noze, který
momentálně zkouší v muzikálu Vlasy v pražském Divadle Kalich, jehož premiéra bude uvedena
18. ledna 2019.
V neděli od 9.30 hodin proběhla mše svatá v Kostele Nanebevzetí Panny Marie a tradiční pouť.
Během soboty i neděle 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
a Zámecká jízdárna.
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:
ADEN LP s.r.o.
Tomáš Míček
Stanislav Luňák
Emílie Králová
IMF soft, s.r.o.
Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o.
Josef Pavlík
Roman Prokl
Libor a Jana Macháčovi
Mgr. Tomáš Machýček
RELCOM s.r.o., Richard Adamec
Ing. Ladislav Segeťa
MUDr. Radovan Marek
Jan Kneblík

Hasiči Hůrka
AVE a.s.
AGRO Jesenicko a.s.
HAKA-METAL s.r.o., Lukáš Hapal
STOLAŘSTVÍ MALCHER
MUDr. Silvie Svrčinová
PEMAT TRADING s.r.o., Vlastimil Machula
Miroslav Martinát
Jaroslav Langer
KOLGAS s.r.o.
Vladimír Novotný
Jiří Hasal
TJ Slavoj
Obec Jeseník nad Odrou
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HŮRKA
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 23. června proběhlo v areálu bývalé školy již tradiční Myslivecké
odpoledne. Vůně zvěřinových specialit přilákala nejenom místní občany, ale
i návštěvníky z okolních obcí. Počasí nám přálo a doprovodný program velmi
bohatý. Nejen pro děti byla připravena střelba ze vzduchovky na pevný i pohyblivý terč a střelba z luku na terč. Pracovníci ze záchranné stanice Hošťálková s naučným výkladem představili
své dravce a jiné ptactvo. V podvečer byla vyhlášena bohatá tombola. Hlavní cenou byl srnčí
kus a divoké prase. Do pozdních nočních hodin hrál k poslechu a tanci pan Gerhard. Myslivecké sdružení Hůrka, děkuje všem zúčastněným za výbornou atmosféru. Poděkování patří
Obci Jeseník nad Odrou a všem, kteří přispěli cenami do tomboly.
Sponzoři tomboly:
Obec Jeseník nad Odrou, Osadní výbor Hůrka, Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, Dorazil Pavel, Dorazil Petr, Fron Radovan, Glogarovi Dan a Jana, Hanousek Jiří, Kachel Dušan, Kachel
Ivo, Kachel Jiří, Krotil David, Prospekta air, Restaurace u školy, Romotop spol s.r.o. a Myslivecké sdružení Hůrka z.s..

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – MUŽI, ŽENY
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádal v sobotu 14. července 2018 od 21.30 hodin 4. ročník noční hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev
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mužů a 13 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 z Lukavce (14,865 s), u žen zvítězily hasičky z Píště (17,672 s). Muži z Hůrky obsadili
sedmnácté místo, ženy dosáhly na dvanáctou pozici.
Hasiči z Hůrky děkují TJ Slavoj, Obci Jeseník nad Odrou, hasičům z Kujav, Hukovic a všem
divákům, kteří přišli podpořit požární sport.

O PUTOVNÍ POHÁR MS HŮRKA
V sobotu odpoledne 4. srpna od 13 hodin se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem, soutěž O putovní pohár Mysliveckého sdružení Hůrka v brokové střelbě na asfaltové terče. Střílely se 2 položky po 10 terčích. Střeleb
se zúčastnilo 33 střelců. Putovní pohár vyhrál Mišo Jiří z Oder, druhé místo
obsadil Pantůček Vladimír, třetí Pantůček Petr, čtvrtý Dubec Jiří ze Suchdolu
nad Odru. Všichni čtyři vítězové měli 9 trefených holubů z 10 možných. Rozhodnout musely
rozstřely. Celkové vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bažantnice. Po oficiálním ukončení
následovala volná zábava. K zakousnutí byl připraven výborný srnčí guláš.

UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ
V sobotu 17. srpna proběhlo u památníku (vrtule) setkání s bývalými letci u příležitosti uctění
památky leteckého neštěstí v Hůrce. Tato tragická událost se udála před 54 léty. Předseda
osadního výboru a členové Svazu letců ČR odbočka č. 18 plk. Vladimíra Vaňka – Příbor vzdali
hold položením věnce, kytic a zapálením svíček.

16

Jesenický zpravodaj 4 / 2018

POZVÁNKA DO HŮRKY
HORECKÁ TRAKTORIÁDA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na osmý ročník Horecké traktoriády, který
se uskuteční v sobotu 8. 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.
Hůrka, areál koupaliště

SOUTĚŽ V PITÍ TUPLÁKU A PŮLLITRU PIVA
Osadní výbor vás srdečně zve na třetí ročník soutěže v pití tupláku a půllitru piva na čas. Soutěž se uskuteční v sobotu 8. září na hřišti po ukončení traktoriády. Soutěž bude probíhat ve
dvou kategoriích muži tuplák piva a odvážné ženy půllitr piva.
Hůrka, areál koupaliště

SVATOVÁCLAVSKÉ BROKOVÉ STŘELBY
Myslivecké sdružení Hůrka vás srdečně zve na tradiční Svatováclavské brokové střelby, které
se uskuteční v pátek 28. září od 13 hodin na střelnici za Hureckým kopcem. Občerstvení bude
zajištěno na bažantnici od 15 hodin.
Hůrka, střelnice za kopcem, areál bažantnice

HODOVÁ ZÁBAVA
Restaurace u školy srdečně zve na Hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 13. 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 pořádají v sobotu 3. listopadu od 17 hodin
lampionový průvod obcí. Trasa obcí povede od křižovatky na Jeseník přes koupaliště do areálu bývalé školy, kde bude připraven táborový oheň a občerstvení.
Hůrka, obec, areál školy

Z POLOUVSÍ
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Je za námi polovina roku a my můžeme trošku rekapitulovat.
Mezi nejdůležitější počiny jistě patří účast našeho zástupce
na Mistrovství ČR jednotlivců a následného Mistrovství ve střelbě na přesnost.
Tím zástupcem nebyl nikdo jiný, než Josef Ondryhal, který se nechtěl nechat
zahanbit od svého syna, který se už juniorského MČR zúčastnil dříve (viz minulý zpravodaj). V pétanque jednotlivců postoupil ze skupin a obsadil 64.
místo, ve střelbě na přesnost (vyrážení) pak skončil na místě 57. Jak to na takovém Mistrovství
ČR chodí, si můžete přečíst v jeho reportáži. Další důležitou událostí je získání licence pro
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dalšího juniora z našeho klubu – Sáru Valoškovou, která již tedy statečně začíná sbírat také
body do republikového žebříčku. Dále jsme
získali další posilu do našeho klubu, který má
také licenci. Je jím Vladimír Vašíček z Heřmanic.
No a to nejdůležitější – pochopitelně jsme nejen
pravidelně (i nepravidelně) trénovali u nás Pod
Platany, ale hojně jsme i vyráželi na turnaje sbírat zkušenosti a také body. Tak kde jsme všude
byli, kromě již zmíněného MČR?
Na sobotu 9. června nám José naplánoval turnaj, který se konal v příjemném prostředí areálu
Bospor v Bohumíně. Jednalo se oddechový nebodovaný přátelský turnaj ve zcela rekreačním
duchu. I když se pochopitelně našly i týmy, které hrály na slušné úrovni. My měli nasazen
jeden triplet čistě klubový (José a naši šampióni Sára s Lukinem) pod názvem „PIZZA TÝM“,
který měl naši velkou důvěru urvat slušné umístění. Druhý tým byl spíše rodinný (zbytek
Valošků), měl krycí název „TO JE JEDNO“ a do bojů šel s tím, že zkusí něco uhrát a vydržet
s nejmladším hráčem alespoň rozehrávky ve skupinách. No dopadlo to tak, že postoupily
oba naše triplety do KO8. „To je jedno“ dokonce s čistým štítem, což zaskočilo nejednoho
soupeře. Pak nastalo ovšem KO a zde náš nadějný „Pizza tým“ krutě vyřadila pořadatelská
trojice – čistý kanár. Zato v druhém týmu Hugo rozehrával náhozy zkušeným přibližováním
a rodičové se tedy nemohli nechat zahanbit a drželi laťku. Postup do semifinále se zdařil, tak
nezbylo než i zde prostě vyhrát a postoupit do finále. Pak již stáli proti druhým finalistům,
kterými byli přemožitelé našich „pizzařů“. A to již vypadalo na těžší oříšek. Ale Hugo se opět
vybičoval a drtil soupeře přesnými náhozy ke košonku a zbytek týmu již jen doladil počet
bodů v jednotlivých náhozech. Podařilo se a vítězstvím 13:2 si zaslouženě vybojovali putovní
trofej „Bospor Cup“.
BOSPOR Cup (tučně členové PK Polouvsí) – 16 týmů:
1. Radim Valošek, Hugo Valošek, Tereza Valošková
8. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Sára Valošková

Další naše výprava se netradičně uskutečnila v neděli 17. června, kdy jsme se vypravili na
turnaj do Hrochova Týnce. V zámeckém parku se konal turnaj trojic v mixech (tzn., že jeden
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člen týmu je opačného pohlaví než zbytek).
Naše šestičlenná posádka vyrazila brzy zrána. Jeden klubový triplet tvořili Koudelci
s Hasanem a druhý José, Marcelka a Radim.
Po prvním kole „pětikolového švýcara“
měly naše oba týmy shodně na kontě nulu.
V druhém kole se však (navzdory oboupohlavnímu složení týmů) všichni pochlapili
a připsali si první bodík. Josého tým pak ještě postupně přidal další dva bodíky a tak,
s třemi výhrami v dohrávkách, bojovali o třinácté místo, které uhájili. Koudelci s Hasanem pak dohrávali o místo třiatřicáté.

PÉTANQUE NA ZÁMKU (tučně členové PK Polouvsí) – 40 týmů:
13. Josef Ondryhal, Marcela Gráfiková, Radim Valošek
33. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Radomír Vrzal
Poslední červnovou sobotu jsme se vypravili na jih, konkrétně do Hartvíkovic,
kde se hrálo „Vo Jarinovy koule“. Jeden
klubový tým tvořili José, Luboš a Hasan,
v druhém týmu Koudelky doplnil Láďa
Vašíček z Heřmanic. Bojovalo se o putovní trofej jménem „Jarin“. Skupinový
systém poslal do postupující KO16 Josého triplet. Zde však naši borci těžce
narazili a vypadli z dalšího klání jedna
dvě. Takže výsledkem je 16. místo.
Koudelkovi nepostoupili, a protože se
zde nedohrávalo, obdrželi (jako všichni
ostatní nepostoupivší) společné 39. místo. A tak si zahráli si pak ještě v doprovodném turnaji,
který však již nedokončili pro časovou tíseň.
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VO JARINOVY KOULE (tučně členové PK Polouvsí) – 39 týmů:
16. Josef Ondryhal, Radomír Vrzal, Luboš Rusek
39. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Vladimír Vašíček
A protože ve čtvrtek 4. července je státní svátek, tak jsme se rozhodli hrát na nějakém turnaji.
Radim, José a Hasan se vydali na další předalekou cestu do jihomoravské vísky Ratišovice,
kde se nachází pěkný vesnický sportovní areál, který disponuje osmnácti osvětlenými hřišti
pro pétanque. Konal se zde již 23. ročník o putovní pohár – Brněnskou kouli. Po rozdělení
do pětičlenných skupin jsme se pustili do hry. Snad to bylo tím neskutečným horkem, ale
podařilo se vyhrát jen dvě hry, což nakonec na postup nestačilo (rozhodl vzájemný zápas,
který byl v náš neprospěch). José byl velice hrubě nespokojen s naším výsledkem, ale holt není
každý den posvícení.
O BRNĚNSKOU KOULI (tučně členové PK Polouvsí) – 25 týmů:
15. Radim Valošek, Josef Ondryhal, Radomír Vrzal
V sobotu 14. července jsme se vydali na turnaj konečně poněkud blíže –
konkrétně do Krumsína. Zde se slavilo
20 let místního klubu a bojovalo se
o putovní „Krumsínskou hrodu“. K našim původně přihlášeným dvou téměř
klubovým tripletům (José, Lukin, Luboš
+ Radim, Sára, Tereza) se ještě dodatečně přidali Koudelci doplnění Janou Garecovou z Heřmanic. Juniorka Sára zde
dokonce hrála premiérově s řádnou licencí o své první body, Jana byla zase
pro změnu prvně na turnaji ČAPEK. Po
registraci a výborném občerstvení jsme
popadli koule a dali se do toho. Hrál se „švýcarský“ systém na čtyři kola s dohrávkami.
Nejlépe si v první části vedl Radim se svými spoluhráčkami, kterým jen o dvě příčky
unikl postup do KO16 a tak dohrávali o 17. – 20. místo. (Zde je nutno podotknout, že
„kapitán“ týmu byl tentokrát tím nejslabším článkem řetězu a to co předváděl, mělo
s pétanque pramálo společného.) José s kolegy dohrávali o skupinu níže a Koudelci se
porvali o umístění v poslední skupině. Jinak vládla spokojenost, počasí pravé letní pařáčkové, strava výtečná a prostředí příjemné.
KRUMSÍNKÁ HRODA (tučně členové PK Polouvsí) – 33 týmů:
19. Radim Valošek, Sára Valošková, Tereza Valošková
22. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Luboš Rusek
30. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Jana Garecová
A je tady další sobota a turnaj „za humny“. Valšovický klub pořádal turnaj jednotlivců, na který
jsme se vydali tentokrát v hojném počtu sedmi klubových hráčů.. Vzali jsme opět na zkušenou
i naše dva juniory, Lukina a Sáru, ať se poperou s nástrahami hry jednotlivců. Po přivítání a registraci
jsme šli obhlídnout terény. No a pak to vypuklo. Švýcarský systém na čtyři kola zvládl skvěle náš
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president, který postupně porážel jednoho soupeře za druhým a nedal šanci ani klubovému kolegovi Josému. Tyto výkony znamenaly jasný postup do KO 16, kam se ještě se třemi výhrami dostal
i Radim. Ostatní se rozdělili podle výsledků do dalších „osmiček“, kde dohrávali o další pořadí. Ale
vraťme do KO16, kde Luboš nekompromisně porážel další soupeře a na přemožitele narazil až
v semifinále. Utkal se tedy nakonec o třetí místo, kde se nenechal rozhodit a opět vyhrál – takže
konečně získal vytoužený pohár na bodovaném
turnaji. Radim již tak úspěšný nebyl a bral nakonec, ne úplně špatné, čtrnácté místo. José a Pepa
pak vyhráli své dohrávkové wskupiny a ani junioři
nedali kůži zadarmo a své protihráči nejednou porazili či alespoň potrápili. Takže skvělý turnaj, díky
pořadatelům výborná atmosféra a pro náš klub
nejlepší dosavadní výsledek v bodovaném turnaji.

VALŠOVICKÝ POHÁR – 43 hráčů:
3. Luboš Rusek – president
14. Radim Valošek
17. Josef Ondryhal
21. Lukáš Ondryhal
33. Josef Koudelka
35. Sára Valošková
43. Magdalena Koudelková
Týden nato se konal za pekelného horka náš další turnaj kategorie PRESTIGE v úžasném
prostředí parku na zámku ve Slavkově. Jen je škoda, že zrovna probíhaly opravy zdi
parku a tak zvukovou kulisu
dotvářel v nepravidelných
intervalech zvuk „sbíječky“.
Nás tentokrát reprezentoval
jeden dospělácký tým ve
složení José, Luboš a náš
zbrusu nový člen Láďa. Druhý tým utvořili licencovaní
junioři, kteří vzali na milost
Radima a tak si mohl s nimi
zahrát. Také zde hrála Magda, která doplnila manžele
Sukovy z Valšovic. Hrál se
„švýcarský systém“ na pět
kol s postupem do KO16
+ dohrávky. Nejlépe si vedl
tým Magdy, který měl nako-
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nec dva body a dohrával ve středu startovního pole. My ostatní jsme propadli
na dno výsledkové listiny a bojovali
v předposlední a poslední dohrávkové
skupině. Byla to ovšem další cenná zkušenost ze silného turnaje, která zvláště
juniorům určitě prospěla. Howg.

No a to je z turnajů zatím vše. První červencovou neděli jsme ještě na hřišti Pod
Platany vyhlásili vítěze jarního kola
Polouveské ligy 2018. Třetí příčku obsadil Lukin Ondryhal, na druhém místě
se usadil Radomír Hasan Vrzal a vítěznou trofej si odnesl José Ondryhal. Současně bylo
zahájeno druhé – podzimní kolo, takže všichni hráči mají šanci své výsledky výrazně
vylepšit.
V klubovém žebříčku si stojí nejlépe stále Radim Valošek, na druhou příčku se vyšvihla Marcela Gráfiková a třetí místo má Luboš Rusek.
Také jsme zaznamenali i výraznější posuny v celostátního žebříčku (987 hráčů) a naše aktuální
umístění bylo k datu 30. 7. 2018 následující:
229. Josef Ondryhal
271. Luboš Rusek
289. Radim Valošek
375. Magdalena Koudelková
409. Josef Koudelka
419. Marcela Gráfiková
427. Lukáš Ondryhal
507. Radomír Vrzal
547. Sára Valošková
636. Jiří Gráfik
672. David Patala
920. Kateřina Urbanovská
927. Vladimír Vašíček
Doma stále hrajeme vždy v neděli od 16:00 na hřišti „Pod Platany“. Pokud chcete, stavte se
podívat a nejlépe si rovnou zahrát. Vše potřebné vám půjčíme a vysvětlíme. Dále chystáme 7.
ročník turnaje KRTCup, kde proběhne také vyhlášení vítěze podzimního kola Polouveské ligy
i celkového vítěze – více informací včas zveřejníme.
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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MČR JEDNOTLIVCŮ A MČR
VE STŘELBĚ NA PŘESNOST
Zdravím všechny,
jak už asi víte, minulý víkend (23. – 24. 6.) jsem se rozhodl, jako jediný člen PK
Polouvsí, zúčastnit dvoudenního turnaje MČR Jednotlivců a turnaje MČR ve střelbě
na přesnost v pétanque. Turnaj pořádal pétanque klub Sahara Vědomice (Roudnice nad Labem). Jelikož prezentace a začátek turnaje byl stanoven na sobotu
9 hodin ráno, museli jsme po předchozí domluvě s kolegy z Valšovic vyrazit již
v pátek odpoledne. Ubytování bylo zajištěno v penzionu asi 100 metrů od místa
turnaje. Sobotní velmi chladné ráno uvítalo asi 160 hráčů včetně české pétanque
špičky a reprezentace. Jmenovitě: Konšel, Slobodová, Koreš.st., Koreš.ml., Grepl, Michálkové atd. Hráči byli rozlosováni do čtyř a tří členných skupin ze kterých
postupovali první dva už do KO systému 128 hráčů. Ze skupiny jsem postoupil
z druhého místa a už jsem vyhlížel soupeře do KO 64. Ten byl nekompromisní
a začal hru ve velkém stylu a skóre 8:2 v jeho prospěch bylo hrozivé. Ale stačil
jeden vyhraný nához a změna v taktice a zápas se začal odvíjet zcela jinak a soustředěným výkonem jsem to dotáhl do vítězného konce 13:11. O postup do KO 32
mi systém přidělil sice mladšího, ale o to zkušenějšího, hráče z týmu Kulový Blesk
Olomouc Martina Skopala. Tady už byla znát jistota soupeře ve hře, zvláště při
střelbě. No nicméně nedal jsem kůži zadarmo, ale prohra 8:13 znamenala konec
v turnaji. Ale umístění v první 64 beru všemi deseti!!! Následoval nedělní turnaj
ve střelbě. Této dovednostní soutěže se zúčastnilo na 60 hráčů, opět za účasti
hráčské elity. Vylosované číslo 6 mě přidělilo hned do první série v ateliérech. Nastřílených 15 bodů mě dlouho drželo v naději na postup do první dvacítky hráčů,
kteří postupovali do závěrečných bojů. Bohužel to nestačilo, chyběly mi 3 body,
postupovalo se z 18 body. Samozřejmě zklamání, ale postupem času to opadlo
a zavládla spokojenost. Mohl jsem pak v klidu sledovat souboje těch nejlepších.
Co dodat? V prvé řadě obrovská zkušenost a porovnání hry těch nejlepších s hráči,
kteří jsou teprve v začátcích jak herních tak pořadatelských a účastí na tak velkých
turnajích získávají cenné informace a zkušenosti.
Na samotný závěr chci jen podotknout, že všichni hráči PK Polouvsí si náklady spojené s účastí na turnajích různých kategorií (startovné, jízdné, strava + jako v tomto
případě dvoudenní akce i ubytování) hradí tzv. z vlastní kapsy. Což je oproti jiným
klubům, kde výdaje za hráče platí mateřské kluby výrazně podporované sponzory
a obcemi, obrovský rozdíl. Finančně tedy dost náročné, ale věříme a doufáme, že
i náš klub, hráči a hlavně junioři PK Polouvsí (kteří už teď dosahují dobrých výsledků
na renomovaných turnajích asociace ČAPEK a ČFKS) získají taky takovou podporu
do dalšího působení na co nejvyšší úrovni.
Tak Koulím Zdar.

Za PK Polouvsí José
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POZVÁNKA DO BLAHUTOVIC
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SPORT
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCI,
dovolte mi, abych Vám krátce přiblížil historii i současnost největšího zájmového spolku v naší obci
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou.
TJ Slavoj byla oficiálně založena v roce 1947, kdy postupně proběhly všechny potřebné formální
kroky spojené s registrací klubu. Jediným aktivním sportovním oddílem byla kopaná. Fotbal se ale
u nás začal hrát až v roce 1948 na hřišti v bývalém zemědělském statku, dnes areál společnosti
Agro Jesenicko.
Sport v rámci TJ vždy měl, má a snad i v budoucnu bude mít v naší obci stálou tradici.
TJ se postupně rozvíjela v několika oddílech, a to kopané, cvičení žen a dětí, atletiky, šachu,
turistiky, kuželek, karate. K některým stávajícím, které nepřerušily dlouholetou činnost, se nově
přiřadily nohejbal, volejbal, florbal, stolní tenis. Naše TJ je nedílnou součástí sportovního a kulturního života v obci. Každoročně pořádáme turnaje v nohejbalu, v malé kopané, ve stolním
tenisu, ve spolupráci s obcí pochod Jesenická šlapačka, Pohádkový les, dále pak jsme spolupořadateli kulturních akcí: Stavění a Kácení máje, Obecní slavnosti a pořádáme Sportovní ples.
V současné době máme 120 členů, z toho polovinu tvoří mládež, kdy si plně uvědomujeme skutečnost kybernetických lákadel moderní doby. Asi není třeba více komentovat, že přivést dnešní mládež na sportovní kolbiště, je úkol téměř nadlidský. Přesto se domnívám, že se nám práce
s mládeží celkem daří, a to především díky lidem (rodičům), kteří věnují svůj drahocenný volný
čas nejenom vlastní rodině, ale také trénování ostatních dětí. Za jejich obětavou činnost jim patří
obrovské poděkování.
A nyní krátce k současnosti. Jediným oddílem, který reprezentuje TJ v oficiálních soutěžích, je
oddíl kopané. Mládež hraje na úrovni okresu Nový Jičín. Máme spoustu talentovaných hráčů,
kteří za nás bojují na různých výběrech v rámci kraje. Muži hrají dlouhodobě krajskou soutěž
Moravskoslezského kraje.
A co dělají ostatní aktivní členové spolku? Rekreačně si chodí zahrát nohejbal, volejbal, florbal, stolní tenis či si jdou prostě pouze „zacvičit“.
Co se týká finančního zabezpečení chodu TJ, největší podíl peněžních prostředků máme
z ubytování a pronájmů prostor, dále jsou to dotace z různých zdrojů a v neposlední řadě
od úzce spolupracujících
sponzorů
a Obce Jeseník nad
Odrou.
Chtěl bych Vám
všem poděkovat, ať
už jste se dříve historicky podíleli nebo se
v současné době podílíte na chodu naší
TJ. Děkuji také všem Zleva: Libor Macháč, zástupci FK Trebostovo, Janko Neubauer, Ota Klos, Martin Pivoňka,
fanouškům a spon- Jan Kopeček, Jan Jurajda, Lubomír Strnadel, Marie Žemlová, Libor Böhm, Josef Goláň,
zorům, kteří nás při Antonín Žemla, Alois Polášek, Alois Koňařík, Zdeněk Fusek, František Matula,
Eva Růsková, Karel Andrš, Roman Ferda, Dagmar Hopjáková, Richard Maňák,
sportu morálně nebo Václav Cverna, Vojtěch Král, Karel Bouchala, Tibor Takáč, Josef Bělůnek, Josef Adamec,
finančně podporují.
Jaromír Rolný, Petr Bartoň, Tomáš Machýček, František Pipošiár, Petr Fárek
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Je mi ctí, že Vás mohu v krátkosti seznámit s historií a současností TJ Slavoj Jeseník nad
Odrou. Oslavy 70 let TJ Slavoj proběhly 30.6.2018 ve Sportovním areálu za účasti družební
Slovenské obce Trebostovo. Zažili jsme krásné a příjemné odpoledne, vyprovodili jsme za
účasti současných a bývalých funkcionářů TJ Slavoj do dalšího, věřím, úspěšného desetiletí.
Prezentace a výstava k 70 letům proběhne v sobotu 6.10.2018 na obecním jarmarku v kulturním domě.
Libor Macháč, předseda TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s.

ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2018
KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.B TŘÍDA – MUŽI
kolo
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
01.

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

dat.
12.08.
19.08.
26.08.
01.09.
09.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
13.10.
21.10.
28.10.
03.11.

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

soupeř
Tichá – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Raškovice
Jeseník n.O. – Petřvald
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fryčovice
Mořkov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Ostravice
Odry – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Skotnice
Veřovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Starý Jičín
Spálov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kopřivnice

pozn.
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 14.30
nejede autobus
odjezd autobusu v 13.00
odjezd autobusu v 12.30
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OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. „B“ – STARŠÍ ŽÁCI
kolo
05.
04.
07.
01.
03.
02.
09.
08.
11.
10.

den
SO
ST
NE
NE
ST
SO
NE
SO
NE
NE

dat.
01.09.
12.09.
16.09.
23.09.
26.09.
29.09.
07.10.
13.10.
21.10.
28.10.

čas
14:30
16:30
13:45
13:00
16:00
10:00
12:00
13:00
14:00
11:00

soupeř
Kunín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Hl. Životice
Fulnek-Děrné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bravantice
Jeseník n.O. – Spálov
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Bravantice – Jeseník n.O.
Hl. Životice – Jeseník n.O.
Spálov – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd v 13.30
odjezd v 12.45
odjezd v 9.00
odjezd v 12.00
odjezd v 13.00
odjezd v 10.00

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. „C“ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
kolo
09.
02.
10.
03.
04.
05.
07.
08.

den
ST
PÁ
ST
SO
PÁ
ČT
PÁ
PA

dat.
12.09.
14.09.
19.09.
22.09.
28.09.
04.10.
19.10.
26.10.

čas
17:00
17:00
17:00
10:00
16:30
16:30
16:00
16:00

soupeř
Pustějov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bludovice
Jeseník n.O. – Mankovice
Žilina – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Mankovice – Jeseník n.O.
Bludovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Žilina

pozn.
odjezd v 16.00
odjezd v 9.00
odjezd v 15.30
odjezd v 15.00

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

RŮZNÉ
Poděkování sponzorům
Vážení,
rády bychom poděkovaly všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční dar na příměstský tábor pořádaný v Jeseníku nad Odrou. Díky Vašim vynaloženým finančním zdrojům jsme mohly
uspořádat výlety autobusem do Dinoparku v Ostravě, na Skalky v Novém Jičíně a zakoupit
dětem tématická trička, která jim zůstala jako vzpomínka na jejich dny strávené na táboře.
Považujeme za vhodné zveřejnit seznam sponzorů v místním zpravodaji, neboť chceme dát
všem najevo, že existují lidé, kterým nejsou děti lhostejné, a tím se odvděčit za Vaši pomoc.
Pokud by si někdo z Vás nepřál uveřejnit své jméno, či název firmy veřejně, prosím zpětně
mne kontaktujte.
Tak jako nás pohladilo po duši kladné hodnocení táboru, věříme, že i pro Vás bude odměnou
upřímné poděkování za Vaši finanční podporu.
Ještě jednou Vám tedy děkujeme za vynaložené finance, které dětem zpestřily program táboru. Za pořadatelky táboru
Kristýna Románková, Andrea Golaňová, Aneta Davidová
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výlet do Dinoparku v Ostravě
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