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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)

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

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

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 10. 2019
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.

1

Jesenický zpravodaj 4 / 2019

OBECNÍ SAMOSPRÁVA

HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 6. 2019
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
30 103 000,00 Kč
4 898 800,00 Kč
320 600,00 Kč
2 902 805,00 Kč
38 225 205,00 Kč

SKUTEČNOST
15 255 658,17 Kč
2 649 698,97 Kč
349 940,00 Kč
1 865 904,50 Kč
20 121 201,64 Kč

PLNĚNÍ V %
50,68 %
54,09 %
109,15 %
64,28 %
52,64 %

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

26 737 105,00 Kč
11 488 100,00 Kč
38 225 205,00 Kč

10 903 305,14 Kč
3 230 877,41 Kč
14 134 182,55 Kč

40,78 %
28,12 %
36,98 %

Zapojení zůstatků na BÚ
1 802 858,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-1 802 858,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ
0,00 Kč

-4 288 413,02 Kč
-897 410,54 Kč
-801 195,53 Kč
-5 987 019,09 Kč

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

16 726 350,82 Kč
199 566,09 Kč
16 925 916,91 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

10 542 000,29 Kč

Mgr. René Štec

USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 18. 6. 2019 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 7. schůze rady obce
• schvaluje záměr prodeje „Domů velké vody“
• schvaluje pronájem pozemku p. č. 1180/14 o výměře 75 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za
úplatu ve výši 5 Kč/m2/rok
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• schvaluje pronájem pozemku p. č. 1180/15 o výměře 56 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za
úplatu ve výši 5 Kč/m2/rok
• schvaluje pronájem pozemku p. č. 1180/16 o výměře 56 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za
úplatu ve výši 5 Kč/m2/rok
• schvaluje pronájem pozemku p. č. 1180/17 o výměře 53 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za
úplatu ve výši 5 Kč/m2/rok
• schvaluje pronájem části pozemku p. č. 412 o výměře 6,5 m2 v k. ú. Hůrka za úplatu ve
výši 5 Kč/m2/rok
• schvaluje Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2903/D/
NJ/2018 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
• bere na vědomí informaci o probíhajících investičních akcích
• schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 724, 725, 726
v k. ú. Jeseník nad Odrou stavby „Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou – kanalizační řád a kanalizační přípojky“ za úplatu ve výši 1.000 Kč + náklady spojené s uzavřením
smlouvy
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na vybudování vodovodní
přípojky pro RD na p. č. 1185 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na léta 2020 a 2021

USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 17. 7. 2019 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 8. schůze rady obce
• bere na vědomí postup projekčních prací na investiční akci „Restaurace Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí informaci starosty obce o odeslání odpovědi na dopis nájemníků povodňových rodinných domů ze dne 18. 6. 2019
• schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 989/126 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí z 24 na 28 na školní rok 2019/2020 pro Základní
školu a Mateřskou školu Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace –
odloučené pracoviště MŠ Polouvsí
• schvaluje záměr směny části pozemků p. č. 834/2 a p. č. 843/2 (dle GP č. 821-84/2019,
p. č. 834/4) za pozemek p. č. 837 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava místních
komunikací v Jeseníku nad Odrou“. Nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína, IČ: 4803599, nejlépe splnila požadavky zadavatele.
Nabídka tohoto uchazeče je nabídkou s nejnižší výší nabídkové ceny v souladu s podmínkami stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Tato nabídka byla hodnocena
jako nejvhodnější.
• schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: „Oprava místních komunikací v Jeseníku nad
Odrou“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. na částku 764 922,70 Kč bez DPH
• schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč
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USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 22. 8. 2019 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schvaluje Program 9. schůze rady obce
schvaluje pronájem pozemku p. č. 989/126 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 1 Kč/m2/rok
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 434/1 v k. ú. Hůrka
neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2330 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr pachtu zemědělských pozemků v k. ú. Jeseník nad Odrou a Hrabětice nad Odrou
– dle přílohy
souhlasí s ukončením nájmu pozemku p. č. 989/95 v k. ú. Jeseník nad Odrou ke dni 31. 7. 2019
schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 989/95 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu kupní na odkoupení kuchyňské linky včetně sklokeramické desky, digestoře
a trouby za cenu 19.500 Kč
schvaluje Organizační strukturu Obce Jeseník nad Odrou od 1. 9. 2019 dle přílohy
bere na vědomí informaci o probíhajícím výběrovém řízení akce „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“
schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI akce „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2019 stavby „Zahradní a parkové úpravy
MŠ Jeseník nad Odrou“ s SATES MORAVA, spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské
Meziříčí
schvaluje záměr pronájmu provozovny restaurace v Blahutovicích
bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise o přidělení nabídky stavby „Rozšíření vodovodu na
pozemek p. č. 834/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou“ uchazeči LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00
Olomouc v ceně 285 786,64 Kč bez DPH
schvaluje Smlouvu o dílo stavby „Rozšíření vodovodu na pozemek p. č. 834/2 v k. ú. Jeseník nad
Odrou“ s firmou LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
schvaluje Dohodu o úhradě nákladů za směnu nemovitých věcí
bere na vědomí návrh projektanta na dispoziční uspořádání restaurace v Jeseníku nad Odrou
schvaluje Smlouvu číslo Z_S24_12_8120066852 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2019 akce „Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou“ s SATES MORAVA, spol. s r.o., Železničního
vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
schvaluje Dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 1008/10 ke dni 30.9.2019 s Římskokatolickou
farností Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 63
doporučuje zastupitelstvu obce schválit Pravidla pro prodej „Domů velké vody“
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno v rámci připravované stavby „Uložení optického vedení –
Valašské Meziříčí – Nový Jičín“

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 13. 9. 2019 od 7.30 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v obci Jeseník
nad Odrou.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU
Ve dnech 16. – 18. 8. 2019 proběhla XVII. SLAVNOST NAŠÍ OBCE.
V pátek od 20 hodin probíhala OPEN AIR PARTY a v areálu TJ Slavoj hrál DJ MACHY & FRIENDS.
Sobotní hudební program byl zahájen v 17 hodin vystoupením zpěváka JENa (Jana Nedvěda)
s kapelou.
JEN je zpěvák a hudební skladatel, který v roce 2012 vyhrál YouTube Fest za nejlepší klip. Na
podzim 2017 složil skladbu Ztracená pro Shopaholic Nicol a Rozlétám pro Kate Rezkovou.
Miluje zpěv a psaní písniček.
V 19 hodin vystoupil oblíbený sympaťák POKÁČ.
Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, je jedním z nejvýraznějších mladých písničkářů a textařů na české hudební scéně hrající na kytaru a ukulele. Patří mezi první české interprety
propagující svou hudební tvorbu na portálu YouTube. V jeho písních se často nachází ironie, sarkasmus a nadsázka. Ve svých textech často zpracovává témata běžného života. V létě
2017 vydal debutové album Vlasy, které později získalo ocenění Zlatá deska. Jako textař
spolupracuje mimo jiné s Voxelem, Jakubem Děkanem nebo skupinou Mirai. Nyní se chystá
na největší koncert své kariéry, kde proběhne křest druhého alba. Koncert se koná 24. října
2019 v obřím Foru Karlín.
Více na: https://forumkarlin.pokac.cz/
Ve 21 hodin přišel na řadu hlavní bod programu letošní slavnosti – DAVID KOLLER s kapelou.
David Koller je nejvýraznější osobnost české hudební scény posledních desetiletí. Zpěvák,
bubeník, producent, lídr kapely Lucie a autor mnoha hitů. Do Jeseníku nad Odrou dorazil s repertoárem složeným z největších hitů. Během hodinové show se opíral o excelentní
muzikanty, kteří jej doprovázejí už deset let. Kollerova kapela dokáže přenést energii i zvuk
nahrávek na pódium. Na kytaru hrál kytarista a producent Michal Pelant, na basu Marek
Minárik a na klávesy i kytaru Matěj Belko. Za bicíma jsme viděli Adama Kollera a za perkuse
zasedl Víťa Halška.
Z kapacitních důvodů bylo v letošním roce postaveno mobilní podium, které poskytlo dostatečný prostor pro vystoupení Davida Kollera s kapelou.
Po 22 hodině byl odpálen nádherný ohňostroj, připravený jako v minulých letech firmou
PYRO MORAVIA s.r.o.
Po ohňostroji hrál na původním podiu do pozdních nočních hodin domácí DJ MACHY (Libor
Macháč).
Sobotním programem již třetí rok provázel moderátor a herec LUKÁŠ ADAM.
Rodák z Rýmařova vystudoval herectví na ostravské a posléze pražské konzervatoři. Za absolventskou titulní roli Schnitzlerova Anatola získal od nadace Život umělce Cenu Zuzany
Navarové. Od roku 2013 je pravidelným hostem souboru opereta/muzikál NDM v Ostravě.
Debutová role Henryho v původním českém muzikálu Fantom Londýna mu vynesla cenu
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DIMF Award za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli na mezinárodním muzikálovém
festivalu v jihokorejském Tegu. Stejnou roli hrál i v pražské verzi tohoto muzikálu, za niž se
objevil v širší nominaci na Cenu Thálie 2015. V Ostravě zazářil i v rolích Jidáše v Jesus Christ
Superstar nebo Mercuzia v Romeovi a Julii, za niž obdržel Cenu Jantar 2017 v kategorii
nejlepší muzikálový zpěvák roku. Před pár lety se začal výrazně prosazovat i na pražských
divadelních scénách, zejména v Divadle Na Fidlovačce (Puk ve Snu noci svatojánské, Carlos v Ženách na pokraji nervového zhroucení, naposledy pak jako Bejby v Šakalích létech)
a v Divadle Kalich, kde patří k výrazným oporám muzikálu Vlasy. Objevil se také na jevištích
Hudebního divadla Karlín, Divadla Hybernia, Kongresového centra Praha, Studia hrdinů nebo
královéhradeckého Klicperova divadla. Jeho zatím posledními velkými rolemi jsou postavy
Che v Lloyd-Weberově Evitě v souboru opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
a postava Nathana v komorním muzikálu Thrill Me! v komorním divadle 12 Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Věnuje se uměleckému přednesu a divadlu poezie, kde
vyhledává zejména angažované texty se silným sdělením, naposledy v inscenaci Pekingská
kachna o potlačování lidských práv v Číně v ostravské Staré aréně. Pravidelně spolupracuje
s televizí a rozhlasem.
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 letos nově Hrabětičtí.
Děkujeme účinkujícím, prodávajícím a všem, kteří se akce zúčastnili.
Jako každý rok děkujeme i za vstřícnost občanů při pořádání této akce, organizátorům za
náročnou přípravu a především děkujeme sponzorům, kteří podporují společenské a kulturní
dění v naší obci.
V současné době již připravujeme program na příští rok a pokusíme se výběrem vyhovět všem
generačním skupinám J.

Martina Šlosarová

SPONZOŘI SLAVNOSTI OBCE:
ADEN LP, s.r.o.
MUDr. Radovan Marek
ING Corporation spol. s r.o.
Jana Macháčová
Josef Pavlík
Roman Prokl
MUDr. Silvie Svrčinová
Vlastimil Machula
RELCOM s.r.o.
Miroslav Martinát
IMF soft s.r.o.
Ing. Ladislav Segeťa
PRODOL PLUS s.r.o.

ASA expert a.s.
SATES MORAVA spol. s r.o.
Jiří Hasal
Emílie Králová
Agro Jesenicko, a.s.
Petr Turovský
Alois Pešák
MUDr. Josef Šrámek
Mgr. Tomáš Machýček
Martin Červený
Drahomíra Špačková
UNIMA-KA s.r.o.
Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o.
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HŮRKA
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 22. června proběhlo v areálu bývalé školy již tradiční Myslivecké
odpoledne. Vůně zvěřinových specialit přilákala nejenom místní občany,
ale i návštěvníky z okolních obcí. Počasí přálo a doprovodný program velmi bohatý. Nejen pro děti byla připravena laserová střelnice. V sále byla
výstavka fotografií z Hůrecké honitby, které nafotil Karel Janovský. K poslechu v odpoledních hodinách hrála paní Jaroslava Horáková. V podvečer byla vyhlášena bohatá tombola. Hlavní cenou byl srnčí kus a divoké prase. Do pozdních nočních
hodin hrál k poslechu a tanci pan Milan Býček. 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, Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, Dorazil Petr, Glogarovi Dan
a Jana, Hanousek Jiří, Kachel Dušan, Kachel Ivo, Kachel Jiří, Krotil David, Restaurace u Školy, Romotop spol. s.r.o., Cvičenky a Myslivecké sdružení Hůrka z.s.
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NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – MUŽI, ŽENY
V sobotu 13. července 2019 uspořádali hasiči z Hůrky v Jeseníku nad Odrou
na místním fotbalovém hřišti pátý ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku mužů a žen – Pohár starosty SDH Hůrka. Soutěže se zúčastnilo
14 družstev mužů a 8 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. Pro družstva byly přichystány finanční odměny a poháry. Dva nejrychlejší proudaři
v kategorii muži a ženy byli odměněni originální láhví pálenky. Kategorii mužů vyhráli hasiči
z Lukavce (14,808 s), u žen zvítězily Hukovice (19,398 s). Muži z Hůrky obsadili jedenácté
místo (N – nezašroubovaný sací koš) a ženy čtvrté (23,337 s). Opět k nám zavítala dvě vzdálená družstva ze Zálší okres Ústní nad Orlicí.
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Pořadatelé děkují hasičům z Kujav za zapůjčení kádě, hasičům z Lukavce za provoz elektronické časomíry. Vlasťovi Machulovi za využití skříňového auta a Vojtovi Klosovi (DJ Montana)
za produkci zvuku a zapůjčení kabeláže. Také dík patří vedení TJ Slavoj za umožnění využití
fotbalového areálu v Jeseníku nad Odrou a všem našim členům, kteří se podíleli na chystání
a průběhu soutěže.

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 zúčast-
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nilo 31 střelců. Putovní pohár vyhrál Holeňa Vlastimil ze Starého Jičína, druhé místo obsadil
Vojkůvka Jaromír z Fulneka, třetí Fárek Petr, čtvrtý Brzica Petr ze Starého Jičína. 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 dančí guláš.

UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ
Ve čtvrtek 22. srpna proběhlo u památníku (vrtule) setkání s bývalými letci u příležitosti uctění
památky leteckého neštěstí v Hůrce. Tato tragická událost se udála před 55 lety. Členové
osadního výboru a členové Svazu letců ČR odbočka č. 18 plk. Vladimíra Vaňka – Příbor vzdali
hold položením věnce, kytic a zapálením svíček.

POZVÁNKA DO HŮRKY
SVATOVÁCLAVSKÉ BROKOVÉ STŘELBY
Myslivecké sdružení Hůrka vás srdečně zve na tradiční Svatováclavské brokové střelby, které
se uskuteční v sobotu 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 19. 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
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PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v sobotu 2. 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

POLOUVSÍ
POLOUVESKÝ DEN
V sobotu 10. 8. 2019 se od 14 hodin konal již tradiční Polouveský den, který
uspořádal osadní výbor ve spolupráci s mysliveckým spolkem Blahutovice. Na
hřišti se setkaly tři družstva Hrabětice, Blahutovice, Polouvsí a postupně sehrály
turnaj v malé kopané. Po celkem vyrovnaných soubojích vyhráli fotbalisté z Blahutovic a tak
soudek piva putoval za kopec . Pro děti byl připraven skákací hrad a malování na obličej.
Zájemci si mohli vyzkoušet a zahrát pétanque.
Večer pak zahrála kapela Acoustik Velvet a i přes dešťové přeháňky bavila všechny přítomné
do pozdních hodin.
Děkujeme všem kamarádům a přátelům osadního výboru, kteří nám pomohli celou akci
připravit a následně i uklidit.
Výsledky fotbalový turnaj:
Základní skupina:
1. Polouvsí : Blahutovice
1:2
2. Blahutovice : Hrabětice 5:0
3. Polouvsí : Hrabětice
1:0
4. Blahutovice : Polouvsí
2:0
5. Hrabětice : Blahutovice 2:2
6 .Hrabětice : Polouvsí
2:2
Finále:
Polouvsí : Blahutovice

0:4

1. Blahutovice  2. Polouvsí  3. Hrabětice
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BLAHUTOVICE
VPOMÍNKA NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU
Dne 14. dubna 2019 se uskutečnila Velikonoční výstavka v kapli kláštera.
Výstavku zahájil pan Karel Glogar.
Zajímavé byly hlavně ruční práce členek Bayerova odkazu – zdobený perník, šité slepičky
a ptáčci z látky a různě zdobené velikonoční vajíčka. Byla zde ukázka pletení tatarů,
výroba píšťalky z proutků, ukázka zpracování ovčí vlny na tkalcovském stavu a zdobení
velikonočních vajíček.
V prostoru dvora se pásly malé ovečky, které upoutaly jak děti, tak dospělé.
Přišlo hodně hostů z okolních vesnic za dobrým domácím občerstvením a přátelským
posezením. Výstavka se velice zdařila i pro pěkné počasí.
V pondělí nás navštívily děti z MŠ z Polouvsí. Přichystali jsme pro ně malé občerstvení
a zdobení vajíček. Pro děti to byl výlet, který se jim moc líbil.
Velikonoční výstavka byly jedinečná, krásná a je vždy obohacena něčím novým.
Členky Bayerova odkazu Blahutovice
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NÁVŠTĚVA RODÁKŮ V BLAHUTOVICÍCH
Ve dnech 16. 6. – 23. 6. 2019 navštívil Klášter p. Walter Hanell, rodák z Německa, aby zde
pobyl pár dní. Vrací se zde rád, jak říkal, hlavně proto, že zde má přátele.
Přijali jsme jeho pozvání na večeři, kde zároveň s námi oslavil své narozeniny. Minutou ticha
jsme uctili památku na Rudu Malchera, který náhle zemřel.
Jeho foto, kdy pobýval v Německu, předal p. Hanell p. Martě Malcherové.
Bylo to krásné, milé posezení v přátelském duchu.

Členové Bayerova odkazu Blahutovice
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POZVÁNKA DO BLAHUTOVIC
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2019
KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.B TŘÍDA – MUŽI
kolo den
02.
SO
03.
NE
04.
NE
05.
NE
06.
NE
07.
NE
08.
SO
09.
NE
10.
SO
11.
NE
12.
NE
13.
NE
01.
SO

dat.
10.08.
18.08.
25.08.
01.09.
08.09.
15.09.
21.09.
29.09.
05.10.
13.10.
20.10.
27.10.
02.11.

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

soupeř
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kozlovice
Mořkov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Starý Jičín
Tísek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fryčovice
Ostravice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Lískovec
Veřovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Skotnice
Jeseník n.O. – Spálov
Tichá – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kopřivnice

pozn.
odjezd autobusu v 15.15
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 13.45
odjezd autobusu v 14.00
odjezd autobusu v 13.30
odjezd autobusu v 12.15

OKRESNÍ PŘEBOR – STARŠÍ ŽÁCI
kolo den
05.
NE
06.
SO
07.
NE
08.
SO
04.
ST
09.
NE
10.
SO
11.
NE
03.
NE
02.
PÁ
01.
NE

dat.
01.09.
07.09.
15.09.
22.09.
18.09.
29.09.
05.10.
13.10.
20.10.
25.10.
03.11.

čas
13:30
10:00
13:00
10:00
17:00
13:00
12:00
12:00
16:30
11:00

soupeř
Jeseník n.O. – Mořkov
Bystré – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Nový Jičín B
Odry – Jeseník n.O.
Kunčice p. O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fulnek
Veřovice – Jeseník n.O.
Jesení n.O. – Příbor
VOLNO
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Lichnov

pozn.
odjezd v 9.00.
odjezd v 9.00.
odjezd v 15:45
odjezd v 11.00.
odjezd v 15.30.

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. „C“ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
kolo den
01.
PÁ
02.
PÁ
10.
ST
03.
ČT
04.
PÁ
05.
PÁ
06.
PÁ
07.
PÁ
08.
PÁ

dat
30.08.
06.09.
11.09.
12.09.
20.09.
27.09.
04.10
11.10.
18.10.

čas
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
16:00

soupeř
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fulnek
Děrné – Jeseník n.O.
Mankovice – Jeseník n.O.
VOLNO
Jeseník n.O. – Děrné
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Fulnek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Mankovice

pozn.
odjezd v 16.00.
odjezd v 16.00.
odjezd v 16.00.

odjezd v 15.00.

Změny, rozpisy, tabulky najdete na www.fotbal.cz
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PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
V uplynulých dvou měsících jsme pochopitelně nezaháleli a snažili se na
turnajích nahrát co nejlepší výsledky a nejlépe konečně přivézt i nějakou
trofej. Čím dál častěji s námi jezdí s námi i naši junioři (J) a určitě se již
mezi etablovanými hráči neztratí. Překvapili už nejednoho soupeře a občas i slyšíme uznalá slova na jejich adresu. No máme z nich radost. Takže
co jsme stihli a jak nám to šlo?
V sobotu 8. 6. jsme byli na turnaji dvojic v Brně, kde jsme s sebou měli i dva juniory (J) Huga
a Sáru. Oba junioři hráli bezchybně a Hugovi (s výtečným hrajícím trenérem) scházely k postupu do KO pouhé dvě příčky.
NAŠE VÝSLEDKY – 36 týmů (VC Orla – Brno, Slatina):
11. Vladimír Vašíček, Jiří Ulmann (TOP Orlová)
18. Hugo Valošek (J), Radim Valošek
24. Sára Valošková (J), Yvonne Marečková (Orel Řečkovice)
Ve stejnou dobu jako jsme bojovali v Brně o VC Orla, nás reprezentoval José, jako jediný
zástupce, na MČR jednotlivců jak v pétanque jednotlivců, tak ve vyrážení. Sehrál zde několik
úspěšných zápasů a postoupil do KO 128. Tady již mu síly nestačily a dělené 90. místo bylo
bohužel konečným výsledkem.
V neděli se ovšem s vervou pustil do dalšího klání a prostřílel se do KO z výtečného 13. místa.
Pak již sice nebyl tak přesný a občas minul, ale konečné 21. místo je perfektní výsledek.
15. června pak, ve vražedném vedru, dva naše odhodlané týmy bojovaly o Staříčský pohár. A vzhledem
k tomu, že vždy polovinu týmu tvořil
junior, tak je to na klobouk dolů. Takže
k věci. Hugo ve dvojici s presidentem
bojovali statečně a bilance 2:2 v rozehrávkách nebyla špatná. Na postup do
KO4 to sice nestačilo, ale i tak dobré.
Horko pak již v dohrávkách udělalo
své a kluci brali osmé místo. Za to Sára
s Radimem v první části ukořistili výhry
tři a tak šli bojovat o příčky nejvyšší.
V prvním kole sice prohráli, ale to je
dále nabudilo a srdnatě se pustili do
boje o příčku třetí. Po více než jedenapůlhodinovém souboji udolali své soupeře a tak jsme
zase jednou přivezli i ten pohár ...
NAŠE VÝSLEDKY – 10 týmů (Staříčský pohár):
3. Sára Valošková (J), Radim Valošek
8. Hugo Valošek (J), Luboš Rusek
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Po krátké pauze nás na dalším turnaji reprezentoval jediný Láďa, který utvořil triplet s Jiřím Karáskem z Krumsína a druhým Jirkou, tentokrát
Ulmannem z Orlové. Hrálo se v Hartvíkovicích
u přehrady „Vo Jarynovy koule“. Průběh nechtěl
Laďa nijak více komentovat a odkázal nás na reportáž Orlovského klubu. Z toho jsme pochopili,
že to moc nešlo, ale aspoň vyvezl rodinku na výlet ... :-).
NAŠE VÝSLEDKY – 25 týmů (Vo Jarynovy koule):
12. Vladimír Vašíček, Jiří Ulmann (TOP Orlová), Jiří Karásek (HRODE Krumsín)
V pátek 5. července 2019, na 1156. výročí první krádeže bicyklu v českých dějinách (Cyril
a Metoděj přišli o kolo roku 863) vyrazila pětičlenná výprava našeho klubu s koulemi a odhodláním přivézt medaile do bezmála 200km vzdálených Ratišovic na turnaj trojic „O brněnskou kouli“ – nejstarší v ČR. Sára s babičkou Magdou v tripletu s Yvonne Marečkovou
ve skupině takticky prohrávaly, takže se po nepostoupení do KO16 mohly směle přihlásit do
doprovodného B turnaje „Vo solidus Michala III.“, ve kterém získaly třetí místo.
„Drýmtým“ ve složení Luboš, Hasan a Laďa, po uvodním klopýtnutí, pětičlennou skupinu vyhrál a v systému děravého pavouka postoupil rovnou do KO8. Velkou bitvu o semifinále ještě
dokázali otočit ve svůj prospěch, další soupeři již byli nad jejich síly. I tak výtečný výsledek
a i ty medaile jsme přivezli.
NAŠE VÝSLEDKY – 28 týmů (O brněnskou kouli):
4. Vladimír Vašíček, Luboš Rusek, Radomír Vrzal
24. Sára Valošková (J), Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice)
Nikoho nepřekvapí, že jsme i další sobotu popadli
koule a jeli si zahrát pétanque ... tentokráte do Krumsína, kde místní klub připravil tradiční, silně obsazený,
turnaj o „KRUMSÍNSKOU HRODU. Vzali jsme všechny
tři juniory a utvořili dva triplety. První byl ve složení
Hugo, José, Radim a ve druhém hrála Sára s Lukinem,
kteří přibrali mezi sebe Laďu. Hugův tým nepodával
v první části turnaje nijak skvělé výkony a jediná výhra
stačila pouze na poslední dohrávkovou skupinu, kterou sice prošli neporaženi, ale konečné 29. místo není
skutečně nic oslnivého (je třeba přiznat, že ani oba
zkušení Hugovi spoluhráči tentokrát nebyli juniorovi
nijak silnou hráčskou oporou).
Zato starší a ostřílenější dorostenci nám dělali radost. V rozehrávkách potrápili kdekoho a dostali se do KO16. Zde hned narazili na ambiciózní albrechtickou trojici R.
Žiak, V. Žiak, V. Valík, kteří jistě nečekali, že by je naši odhodlaní borci mohli nějak více
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potrápit. Ale oni je nejen potrápili, ale dokonce
i porazili a tak postoupili dále a dobyli skvělé šesté
místo. Gratulace a jen tak dále děcka naše šikovná
... jen aby nás ještě občas vzala mezi sebe.
NAŠE VÝSLEDKY – 32 týmů (Krumsínská hroda):
   6. Lukáš Ondryhal (J), Sára Valošková (J),
     Vladimír Vašíček
29. Radim Valošek, Josef Ondryhal, Hugo Valošek (J)
Následující sobotu jsme hráli za humny. Ve Valšovicicích se konal turnaj jednotlivců a naše, opět mohutná, výprava byla plna odhodlání. Nechyběli ani dva
starší junioři, kteří se „jedniček“ nelekli a šli také do
toho. Nejlépe si tentokrát vedl Děda Pepa, který postoupil do KO 16 a dotáhl to na třinácté místo. Tři
výhry měli ještě José a Radim, ale těm postup bohužel
unikl o jedno, resp. dvě, místa
NAŠE VÝSLEDKY – 49 hráčů (Valšovický pohár):
13. Josef Koudelka
17. Josef Ondryhal
19. Radim Valošek
25. Lukáš Ondryhal (J)
31. Tereza Valošková (amatérka)
37. Luboš Rusek
42. Sára Valošková (J)
47. Magdalena Koudelková
Tuto část sezony jsme ukončili Prestižním turnajem ve
Slavkově u Brna. V zámeckém parku bylo pro 71 tripletů připraveno 35 hřišť, na kterých jsme se chystali
předvést to nejlepší, co umíme. Byli s námi i dva starší junioři a část naší výpravy spojila síly s hráči jiných
klubů. Týmu s juniorem Lukinem se výtečně dařilo
v prvních dvou kolech, kdy porazili vysoko nasazené
soupeře. Pak se však počasí rozhodlo ukázat, co umí
a po předchozích přeprškách přišel opravdový liják,
který dokonce způsobil přerušení turnaje pro zaplavení hracích ploch. Pak už se jim tolik nevedlo, ale
postup do KO32 se povedl. Tady je však hned první
soupeř zastavil. Přesto to je výborný výsledek. Ostatní
naši reprezentanti skončili ve spodní části výsledkové
listiny ...
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NAŠE VÝSLEDKY – 71 týmů (Grand prix d´ Austerlitz):
17. Lukáš Ondryhal (J), Radim Valošek, Luboš Rusek (dělené 17. – 32. místo)
57. Sára Valošková (J), Josef Ondryhal, Marcela Gráfiková
65. Vladimír Vašíček, Jiří Karásek, Františka Karásková (oba HRODE Krumsín)
66. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka, Petr Navrátil (HAPEK Litovel)
Samozřejmě pokračují i společenská setkání při pétanque
každou neděli Pod Platany, kde jsme užili spoustu legrace
(grilování, opalování, útěk před lijákem ...).
Podařilo se dokonce dohrát první kolo Polouveské ligy, kde
trofej přebíral Josef Koudelka, druhý byl Josef Ondryhal a na
třetí příčce máme juniorku Sáru Valoškovou. Takže již běží
kolo druhé a uvidíme, jak se to dále vyvine a kdo si odnese
putovní trofej za celkové vítězství.
Na závěr znovu vyzdvihnu rostoucí úroveň našich juniorů,
kteří si mezi hráči do 18-ti let nevedou vůbec špatně. Mezi 85
registrovanými juniory je Lukáš Ondryhal jedenáctý, Sára
Valošková dvanáctá a Hugo Valošek sedmadvacátý.
Naše postavení v Českém žebříčku najdete v tabulce a na našem webu.
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
JESENICKÉ MAMINKY POMÁHAJÍ
Milé maminky, babičky, tetičky a všichni, kdo si rádi obohatíte šatník o originální kousek
nebo odnesete sobě či dětem něco pro radost, je tady již po páté bazárek všeho možného i nemožného, co Vás jen napadne, tentokrát podzim/zima. Rádi Vás opět uvítáme
v prostorách kulturního domu, kde si budete moci nakoupit převážně oblečení pro Vás,
vaše děti, manžela . Stejně jako minulý rok v předvánočním období, bychom chtěli
bazárek učinit tak trošku charitativní, otevřít svá srdce, na chvíli se zastavit a přemýšlet
nad tím, co je v životě každého z nás skutečně důležité... Na posledním zimním bazárku
byl obsah kasičky určen na nákup hraček na dětské oddělení a oddělení ORL v nemocnici v Novém Jičíně.
Tentokrát naše myšlenky pomoci vedou k holčičce Terezce a její mamince, paní Kateřině Vidomusové z Hůrky. Terezka je, důsledkem komplikací při porodu, v současné
době plně odkázána na přístrojovou péči, která jí pomáhá dýchat a podává výživu.
Není schopna jakéhokoli pohybu, sednout si, otočit se, říci větu. Velký obdiv patří její
mamince, která odmítla Terezku ponechat v péči nemocničního personálu, opustila své
povolání, naučila se obsluhu lékařských přístrojů a je plně odpovědna za její život. Bohužel v našem systému zdravotnictví chybí zaměstnanci, kteří navštěvují domácnosti s takto postiženými dětmi a maminka Kateřina je tímto na náročnou péči o Terezku sama.
Nutno podotknout, že se jedná o 24hodinový režim neustálých kontrol a to je jistě na
jednoho člověka více než dost, především v případě, že se staráte ještě o další dvě děti,
jako paní Kateřina. Terezka, ačkoli není jako ostatní děti, jistě vnímá, že její maminka je
stále u ní, což se nedá s péčí sester v nemocnici srovnat.
Kdo tedy navštívíte bazárek, budete si moci povšimnout uzamčené kasičky, kde můžete vhodit jakoukoli částku a pomoci tak Terezce a její mamince alespoň malinko ulehčit náklady spojené se zdravotní
péčí.
Kdo nebudete mít možnost ve dnech 16. – 18. 10.
přijít a chtěli byste i přesto Terezce pomoci, bude
v tomto případě k dispozici bankovní účet maminky
Terezky, kam budete moci kdykoli zaslat jakoukoli
částku a ta bude do koruny určena Terezce. Číslo
účtu je 2401473780/2010.
Děkujeme touto cestou všem, kdo přijdou a budou
si chtít s kouskem oblečení odnést i dobrý pocit.
Jesenické maminky ve spolupráci
s paní Vidomusovou, maminkou Terezky…..
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RŮZNÉ
PODĚKOVÁNÍ
ZLATÝ KŘÍŽ III. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 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:
Tomáš Dočkálek
Marián Vojtko
Jarmila Pilová
Eliška Horáková
Věra Tomčáková		
Těmto našim občanům patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj,
kterým přispěli k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.

ADRA HLEDÁ V NOVÉM JIČÍNĚ DOBROVOLNÍKY
PRO NOVÝ PROJEKT K NEZLETILÝM DĚTEM
Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seniory v domácnostech,
v Domově Duha, lidi s mentálním postižením v Chráněném bydlení Domova
NaNovo, připravují program pro pozůstalé děti v Klubu Stromeček a nově se
budou moci věnovat také dětem ze znevýhodněného prostředí.
Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sportováním, výlety nebo přípravou do školy, budou vybírat sociální pracovníci Sociálně právní
ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační služby. Převážně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni se s tím musejí vypořádat, děti,
jejichž rodiče neplní svou rodičovskou funkci a své děti zanedbávají, či děti,
které jsou v péči jiných osob než rodičů.
Máte-li chuť někomu nezištně pomáhat, máte-li čas například 1 hodinu týdně,
jste starší 18 let a chcete poznat nové zkušenosti a nové lidi, ozvěte se nám.
Vysvětlíme vám, co dobrovolnictví obnáší, proškolíme vás pro dobrovolnou činnost a seznámíme se vším, co s návštěvami dětí bude souviset.
Irena Blablová, ADRA
739 320 717, irena.blablova@adra.cz
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu
dospělé osoby, bude září významným obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti
plné zážitků, které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna.
Je však potřeba, aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu
bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout
i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat
v silničním provozu. Pokud jste i vy rodičem malého
školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do
školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo
pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových
kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná
místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní
zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že
nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně
rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití
bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě
s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej
řidič skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu.
Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu
semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných
signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou,
mohou to považovat za správné, což pro ně může
být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při
pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání
nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na
200 metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit
třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu
radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné
předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se
špatnými úmysly mohou použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí
uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát šťastné vykročení do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor
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Prodám 2 garáže v Jeseníku nad Odrou, na p.č. 915 a 916 (lokalita za bytovkami). Kontakt: 725 358 583

INZERCE
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