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Krásně prožité vánoční svátky a šťastný nový rok 2018
Přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč
a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
ROZPO ET OBCE NA ROK 2018
Rozpočet Obce Jeseník nad Odrou na rok 2018 byl schválen na 14. schůzi zastupitelstva obce
dne 5. 12. 2017.
Příjmová stránka
1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
4. Přijaté dotace

28,064.000 Kč
4,753.900 Kč
400.000 Kč
756.400 Kč

Příjmy celkem

33,974.300 Kč

Výdajová stránka
1. Běžné výdaje
2. Kapitálové výdaje + akce rozpočtu
3. Rezervy

18,916.100 Kč
4,896.627 Kč
10,234.273 Kč

Výdaje celkem

34,047.000 Kč

Financování:
1. Zapojení zůstatků bank. účtů
2. Splátka úvěrů

1,836.005 Kč
-1,763.305 Kč

Financování celkem

72.700 Kč

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace:
1. Neinvestiční příspěvek na provoz pro Mateřskou školu Jeseník nad Odrou ve výši 660.000 Kč
2. Neinvestiční příspěvek na provoz pro Základní školu Jeseník nad Odrou ve výši 560.400 Kč
Z akcí rozpočtu byly zapojeny především projektové dokumentace, víceúčelové hřiště u ZŠ
Jeseník, oprava sakrálních staveb a pomníků, rozšíření vodovodního řadu, autobusová čekárna, výkupy pozemků aj.

INFORMACE
UZAV ENÍ OBECNÍHO Ú ADU KONCEM ROKU 2017
Obecní úřad bude koncem roku 2017 od 21. 12. 2017 do 1. 1. 2018 z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou ve středu 20. 12. 2017 od 8.00 h do 17.00 h.
První úřední den v roce 2018 bude pondělí 2. 1. 2018.
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UZAV ENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBO EK
V DOB VÁNO NÍCH SVÁTK
Obecní knihovna Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že bude v období vánočních svátků
z důvodu čerpání řádných dovolených pro veřejnost uzavřena. V provozu bude od 2. 1. 2018.
Uzavřeny budou i pobočky v Hůrce, Polouvsí a Blahutovicích.

USNESENÍ
ZE 49. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 24. 10. 2017 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje program 49. schůze RO.
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku s Mikroregionem Odersko, Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry dle přílohy
schvaluje Smlouvu mo podmínkách zřízení stavby a jejího provozu ***
schvaluje Plán inventarizace k 31.12.2017.
schvaluje zvýšení ceny vodného v Blahutovicích od 1. 1. 2018 na částku 33 Kč bez DPH za m3
schvaluje zvýšení ceny stočného v Jeseníku nad Odrou od 1. 1. 2018 podle inanční analýzy na částku 20,78 Kč bez DPH za m3
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky na pozemku p.č. 219
v k.ú. Hůrka ***
schvaluje navýšení zvláštního příplatku a příplatku za vedení ředitelky Základní školy Jeseník nad Odrou *** od 1. 11. 2017
ukládá starostovi předložit ZO návrh na sloučení Základní a Mateřské školy v Jeseníku nad
Odrou k 1. 7. 2018
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku p.č. 256 v k.ú. Polouvsí
doporučuje ZO odkoupení budovy restaurace Jeseník nad Odrou č.p. 13 včetně pozemku
p.č. 3/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu ***
bere na vědomí informaci starosty o obdržení dotace na výstavbu víceúčelového hřiště
v Jeseníku nad Odrou
bere na vědomí informaci o probíhajících investičních i neinvestičních akcí roku 2017 a připravovaných akcích na rok 2018
schvaluje Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 490140445 programového vybavení CODEXIS
s ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, Ostrava – Moravská Ostrava
bere na vědomí informaci o postupu prací opravy jeviště KD Blahutovice
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schvaluje pořízení a umístění LCD monitoru o rozměrech 1000 x700 mm v centru obce
před OÚ Jeseník nad Odrou
schvaluje organizační strukturu Obce Jeseník nad Odrou dle předložené přílohy
schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci plynoikace obce dle přílohy

USNESENÍ
Z 50. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 21. 11. 2017 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje program 50. schůze rady obce
bere na vědomí provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2017 u zřízených příspěvkových organizací
bere na vědomí Zápis z průběžného přezkumu hospodaření obce Jeseník nad Odrou za
rok 2017
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku obce k 30. 9. 2017
bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 31. 10 .2017
doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce Jeseník nad Odrou na rok 2018
včetně zapojení akcí rozpočtu uvedených v příloze tohoto usnesení
doporučuje zastupitelstvu obce schválit Plán inancování obnovy vodovodu a kanalizace
pro obec Jeseník nad Odrou na období 2017-2026 s každoročním kumulativním vytvářením inanční rezervy v rozpočtu obce ve výši 300.000 Kč
schvaluje odměny členům komisí rady obce dle přílohy
schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 659 včetně části komplexu budov mateřské školy č. p. 67 a to budovu školky, chodby, kuchyň s pomocnými místnostmi a školní jídelnu
s příslušenstvím, část pozemku parc. č. 660 kromě chodníku a aleje ke školní jídelně v k. ú.
Jeseník nad Odrou a dále pozemek parc. č. 153/3 včetně budovy mateřské školy č. p. 21
a pozemky parc. č. 152, 153/4 a 154 v k. ú. Polouvsí Mateřské škole Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67, IČ: 709 85 880
s platností od 1. 1. 2018.
schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 655 včetně budovy č. p. 58, pozemků parc. č. 626,
656, 657 a část pozemku parc. č. 660 a to pouze chodník a alej ke školní jídelně v k. ú.
Jeseník nad Odrou Základní škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58, IČ: 709 85 871 s platností od 1. 1.2018
ukládá místostarostovi zajistit opravu obecní komunikace na pozemku p.č. 187/11 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8021216 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly na vybudování přípojky NN
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schvaluje Ceník poplatků a služeb platný od 1.1.2018 dle přílohy
bere na vědomí protokol vodoprávního dozoru MÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín, Odbor životního prostředí ve věci kontroly nakládání s vodami v k.ú.
Blahutovice
bere na vědomí ceník vodného a stočného Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2018 činí 200,– Kč. Je splatný do 3. 4. 2018.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na
účet č. 1760110389/0800, VS má každý poplatník stejný jako v r. 2017, KS 1318, SS 1341.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 5. 12. 2017 OZV č.
1/2017 o místních poplatcích. V roce
2018 činí poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,– Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 3. 4. 2018.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet
č. 1760110389/800, VS má každý poplatník stejný jako v r.
2017 nebo bude sdělen telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem
krenovska@jeseniknadodrou.cz,
nebo osobně na obecním úřadě),
KS 1318, SS RČ poplatníka.
V případě žádosti o osvobození od poplatku (pokud se poplatník nezdržuje v místěn
trvalého bydliště déle jak 1 rok) musí být žádost podána do 3. 4. 2018.
V místních částech Hůrka a Polouvsí mají občané možnost zaplatit poplatky hotově,
a to v místních knihovnách, v době jejich provozu (viz. zadní strana zpravodaje).

INFORMACE – ODPADY
V případě poškození čárového kódu na nádobě (popelnici), je nutné jej vyměnit. Svozová
irma nádobu s nečitelným kódem nevyveze. V případě poškození se obraťte na obecní úřad,
tel. č. 606 635 654, 558 846 937.
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OZNÁMENÍ O ZM N CENY STO NÉHO V JESENÍKU N.O.
OD 1. 1. 2018
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností
od 1. 1. 2018 takto:
Voda odvedená (stočné)

20,78 Kč/m3 (bez DPH)

23,90 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

OZNÁMENÍ O CEN VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH OD 1. 1. 2018
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2018 takto:
Voda pitná (vodné)

33,00 Kč/m3 (bez DPH)

38,00 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

OZNÁMENÍ O ZM N CENY VODNÉHO VE SPRÁV SMVAK
OD 1. 1. 2018
Voda pitná (vodné)

37,08 Kč/m3 (bez DPH)

42,64 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Vážení spoluobčané, už je tady zimní období, první sníh a s tím spojená i údržba místních
komunikací a chodníků v našich obcích. Každoročně Vás informujeme, kdo se postará o zasněžené cesty a chodníky v zimně.
Zimní údržbu místních komunikací provádí v Jeseníku nad Odrou, Polouvsí, Blahutovicích
a Hraběticích společnost Agro Jesenicko, v Hůrce soukromý zemědělec Petr Dorazil. Tyto irmy zajišťují sjízdnost a schůdnost místních komunikací. Posyp komunikací a chodníků provádí
zaměstnanci OÚ. Průjezdnost silnic III. třídy provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Po zkušenostech z prvního letošního sněžení, vyzýváme majitele vozidel, kteří parkují na
úzkých místních komunikacích o ohleduplnost, neboť tyto vozidla často brání zimní údržbě.
Tito řidiči by si měli uvědomit, že porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích
a ohrožují sebe i své spoluobčany v případě nutnosti zásahu požárních jednotek, záchranné
služby a svozu odpadu.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se podílejí na zvládnutí nelehké situace.
Libor Macháč, místostarosta

REALIZOVANÉ AKCE
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl opět bohatý na realizaci stavebních i „nestavebních“ akcí. V průběhu měsíce března byl vystavěn chodník v Jeseníku nad Odrou, v části od centra obce
směrem ke „Stodolní“, pod bytovkami. Délka vybudované pěší komunikace je 136,68 m
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v šířce 1,80 m. Náklady na pořízení díla byly 634.534,00 Kč vč. DPH. Akce byla inancována
z vlastních prostředků obce.
Letošní největší investiční akcí byla oprava místní komunikace v Polouvsí, na tzv. „Malé
straně“ mezi rodinnými domy, která mj. slouží jako příjezd k mateřské škole. Opravena byla
cesta v celkové délce 1039 m při šířce 3,5 – 4 m. Součástí realizace akce byla také oprava stávající jednotné kanalizace, která je vedena podél této místní komunikace. Za realizaci irmou
COLAS a.s., dle smlouvy o dílo, obec zaplatila z vlastních prostředků částku 6 965 806,83 vč.
DPH. Práce proběhly v měsících červenec až září 2017.
Další komunikací, která byla letos zrekonstruována, je cesta podél mlýnských rybníků do kolonie
v lokalitě Dolní Mlýn. Konečné náklady za realizaci irmou Jankostav s.r.o. činily v souladu se Smlouvou o dílo 649.814,00 Kč vč. DPH. Na tuto akci jsme
obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 (RRC/01/2017) ve výši 253.427,46 Kč.
V rámci společného projektu Oprava komunikací v Mikroregionu Odersko byly irmou
ALPINE Bau Cz a.s. opraveny dva úseky místní komunikace o celkové ploše 330 m2 v Jeseníku
nad Odrou, 180 m2 v Blahutovicích a čtyři úseky v Hůrce, a to o celkové výměře 1 180 m2. Za
tyto práce obec zaplatila 307.630,40 Kč.
Z „nestavebních“ akcí je největší investicí pořízení štěpkovače
a 485 ks kompostérů do našich domácností v celkové výši 3.069.407,00 Kč vč. DPH. Tato akce je spoluinancována
Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí částkou
2.650.136,00 Kč.
Na základě zhotovené projektové dokumentace byla úspěšně akceptována žádost na Ministerstvu životního prostředí o dotaci na realizaci akce Energetické úspory objektu tělocvičny
s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“. Další schválenou žádostí je podaný projekt na MMR na
vybudování víceúčelového hřiště v lokalitě za základní školou v Jeseníku nad Odrou. Realizace
obou akcí se v současné době připravují, koncem roku budou vypsána výběrová řízení.
Přehled realizovaných investičních akcí v letošním roce:

Název
Rozhledna Blahutovice
Kulturní dům Polouvsí – rekonstrukce
Věcná břemena

plynoikace

Přeložka O2 v Polouvsí
Místní komunikace Polouvsí, včetně dešťové kanalizace
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Chodník Jeseník nad Odrou
Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou
v Jeseníku nad Odrou

7

695 000,00
77 000,00

Oplocení technických služeb vč. brány

151 000,00

Plynoikace bytů Blahutovice 51

215 000,00

Kulturní domy – doplatek stoly, židle TON

331 000,00

Služební auto ČOV

250 000,00

Rozšíření vodovodu v Jeseníku nad Odrou

40 000,00

Dětské prvky na dětských hřištích

95 200,00

Poldr Jeseník nad Odrou

56 000,00

Rozšíření veřejného osvětlení v Jeseníku nad Odrou

138 300,00

Oprava zpevněných ploch – sběrný dvůr

241 000,00

Komunikace u technických služeb

23 600,00

Zpracování územní studie Jeseník nad Odrou

79 800,00

Víceúčelové hřiště v Jeseníku nad Odrou
Oprava jeviště v KD Blahutovice
Předcházení vzniku bioodpadů – pořízení štěpkovače, kompostérů

6 600,00
146 000,00
3 117 800,00

Zastupitelstvo obce na své 14. schůzi dne 5. 12. 2017 schválilo odkoupení pozemku
a budovy bývalé restaurace SLAVIA (č.p. 13) v Jeseníku nad Odrou za 6.200.000,00 Kč.
V příštím roce bude zpracována projektová dokumentace a objekt se začne postupně opravovat. Zájmem vedení obce je propojit funkčnost této části nemovitosti v centru obce s kulturním domem a zajistit občanům i návštěvníkům obce chybějící restaurační služby.
Martina Peterková

KALENDÁ

2018

Vážení spoluobčané,
na závěr roku jsme pro Vás opět spolu s osadními výbory a zástupci spolků připravili obecní
kalendář. Uvedli jsme zde všechny v této chvíli známé kulturní i sportovní akce, které by měly
v příštím roce ve všech našich místních částech proběhnout. V kalendáři jsou opět označeny
termíny svozů odpadů, včetně sběru nebezpečného odpadu (ikonky popelnic) a termín splatnosti místních poplatků.
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Berte, prosím, ohled na to, že jsme tento kalendář připravovali s velkým předstihem a termíny konaných akcí se mohou změnit, či zrušit. O všech akcích budete dále informováni
tak, jak jste doposud zvyklí – ve zpravodaji, rozhlasem, na vývěskách.

Martina Peterková

UPOZORN NÍ ESKÉ POŠTY
Dne 25. 1. 2018 bude pošta 742 33 Jeseník nad Odrou v době od 14.15 do 15.15 pro veřejnost uzavřena.

MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
PROHÁNĚNÍ DRAKŮ
Ke správnému podzimu patří nepochybně pouštění draků. I my v mateřské škole jsme se rozhodli dne 8. listopadu uspořádat „Dračí rej“. Ráno jsme se vydali s dětmi na pole vyzkoušet
příznivost větru. Náš drak se vznesl k nebi téměř okamžitě. Foukal příznivý vítr a děti se při
pouštění ochotně střídaly. Najednou se drak směle vydal do dáli, když jej jeden chlapeček
upustil. Naštěstí se ale zachytil o větev stromu a nám už nezbylo nic jiného než jen sledovat,
jak si drak vesele sám dál poletuje.
Odpoledne jsme se, tentokrát už společně i s rodiči, sešli před MŠ, kde se nám děti pochlubily
svými krásnými draky. Vstupenkou na kopec bylo nakreslit nejdříve dráčka na silnici. Za příznivého počasí a slibně foukajícího větru jsme potom vyrazili na pole. Během několika minut
se k nebi vznesla spousta draků. Jen některým jedincům draci zůstávali při zemi, jakoby se
báli té výšky a místo toho, aby se vznesli do oblak, tak jen dělali po zemi kotrmelce.
Bezprostřední dojmy z právě prožitého odpoledne jsou výtečné. Podle reakcí zúčastněných
soudíme, že se nám akce vydařila. Byla to opravdu atraktivní podívaná.
Na závěr jsme se na zahradě MŠ zahřáli teplým čajem Děti obdržely medaili za účast, vytrvalost při běhu s draky a za jejich trpělivost při nezdarech.
Náramně jsme si to užili a těšíme se na další společné prožitky. Tímto děkujeme všem účastníkům.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dne 13. listopadu se celá naše školička vydala do místního KD na pohádku „Honza a čert“.
Trochu jsme měli strach o ty nejmenší, jak to jen v divadle usedí, ale děti byly opravdu velmi
šikovné. Překvapily nejen svou výdrží, ale i odvahou, protože nikdo z nich se při pohádce nerozplakal, i když čert v pohádce působil chvílemi opravdu hrozivě. Malovaná scéna, výpravné
kostýmy, světelná atmosféra, doprovodné písničky to vše se nám moc líbilo a těšíme se na
další kulturní zážitek, který nás čeká na konci prosince, kdy se tentokrát vypravíme autobusem na loutkové divadlo v Odrách.
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A jE Tu ADVENT!
Na první adventní neděli 3. prosince jsme se již tradičně sešli u KD u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Spolu se žáky ZŠ a za kytarového doprovodu pana Adamce a pana Románka
jsme si zazpívali pár vánočních písní, abychom se správně naladili na blížící se Vánoce. Po
zpívání se rozsvítil náš vánoční strom. Abychom v tomto chladném zimním čase nenastydli,
podával se pro dospělé svařák a pro děti voňavý čaj. Kdo měl chuť, mohl ochutnat sekanou.
Nechyběla ani mikulášská nadílka a soutěže pro děti. Teď už se můžeme těšit z tohoto krásného adventního období a také na 14. prosince, kdy v naší MŠ proběhne vánoční besídka
pro rodiče.
Všem přejeme krásné Vánoce, mnoho splněných přání, ať nám děti ve zdraví rostou, a hlavně pohodu a klid. Do nového roku hodně štěstí, nové přírůstky, a hlavně zdraví , to je to
nejdůležitější.
Za kolektiv MŠ paní učitelka Kristýna

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOuVESKÉ ŠKOLKY
Hlavním tématem měsíce listopadu byla povolání. Všechny děti se naučily básničku „Každý
má své povolání, práci nebo zaměstnání
Povídali jsme si o povolání rodičů. Na otázku,

jes617.indd 9

15.12.17 10:23

10

Jesenický zpravodaj 6 / 2017

kde maminka a tatínek pracují, jsme se od dětí dozvěděli, že v práci. No a co v té práci dělají,
no přece pracují.
Děti se seznámily s profesí lékaře. Námětová hra na doktory děti moc bavila, léčily miminka
panenky, plyšová zvířata a pouštěly se i do operací. Vytvořili jsme si lékařské kufříky, naučili
se zalepit náplastí prstík i ovázat ruku obvazem. Děti se procvičily v pojmenovávání částí lidského těla. Skládaly obrázek veliké kostry a lupou zkoumaly rentgenové snímky.
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Do školky za námi přišel pan myslivec Pešák, který dětem donesl ukázat srnčí parůžky, kůže
lišky a divočáka, krásné obrázkové publikace s mysliveckou tématikou a dokonce i loveckou
zbraň. Vyprávěl dětem o zvířatech a myslivosti. Děti mu jako poděkování zazpívaly písničku
„Na tý louce zelený“ a nakreslily obrázky. S poučnou mysliveckou pohádkou přijelo i divadélko ze Starého Jičína.
Skoro každý den děti při pobytu na zahradě pozorují paní pošťačku, která rozděluje
dopisy do schránek před školkou. Povídali jsme si i o jejím povolání, postavili jsme si ve
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školce poštu. Děti razítkovaly dopisy, vážily balíky a roznášely je. Po návštěvě divadelního představení v Jeseníku nad Odrou, jsme si poštu ukázali. Také jsme se podívali na
obecní úřad, ve kterém pracuje pan starosta a různí úředníci.
Blíže jsme se seznámili s profesí prodavačky, byli jsme navštívit náš polouveský obchůdek
se smíšeným zbožím. Také jsme navštívili místního řezbáře pana Vaculu, který nám předvedl, jak z obyčejného kousku prkýnka vyrobí krásnou dřevěnou lžíci. Děti měly možnost
si prohlédnout i jiné jeho výrobky – svícny, kachničky na kolečkách.
V sobotu 2. prosince jsme vystoupili s naším malým pěveckým programem na Polouveském jarmarku. Děti se velice snažily a sklidily obrovský potlesk za zpívání a hlavně za
statečnost vystoupit před tolika lidmi. Nakonec byly odměněny i sladkým perníkem od
Mikuláše. Na jarmarku jsme prodali pečený čaj, na jehož výrobě se podíleli rodiče i děti.
Prosinec je tradičně časem čekání na Vánoce. I školkou zněly koledy, voněly perníčky
a vánoční cukroví. Připomněli jsme si tradice, které patří k vánocům. Nezapomněli jsme
ani na zvířátka a nějakou tu dobrotu jim donesli do blízkého lesíka. I pod stromečkem
ve školce se objevil dáreček.
Přejeme všem hezké sváteční chvíle, a v novém roce vše nejlepší.

kolektiv MŠ Polouvsí

ZŠ
VÝUKA NA DOPRAVNÍM H IŠTI V ODRÁCH
Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku navštívili v říjnu dopravní hřiště v Odrách.
Třeťáci a čtvrťáci se připravují
na zkoušku mladého cyklisty,
páťáci se připravují na dopravní soutěž. Jako první jsme
se šli učit do učebny pravidla
jízdního provozu. Potom jsme
si dali svačinu a pokračovali
jsme v učení a zkusili jsme si
napsat testy.
Potom jsme si vytáhli jízdní
kola a šli jsme jezdit ven. Vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti a potom jsme si vyzkoušeli
jízdu městem při spuštěných semaforech.
Dopravní výchova se mi moc líbila.
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VÝLOV V JESENÍKU NAD ODROU
V pátek jme se šli podívat na výlov našeho rybníka. Podívat se šla čtvrtá a pátá třída. První,
druhá a třetí třída byly na výlovu před námi. Pan Rudolf Býček nám ukázal různé druhy ryb
např. okouna, kapra, karase a úhoře. Potom jsme se v rámci výtvarné výchovy snažili nakreslit
náš rybník se zámkem. Podzimní barvy se nám podařilo přenést na výkresy a malování v přírodě bylo příjemné. Moc se mi to líbilo.
Matěj Ondryhal

NÁVŠT VA Z FRANCIE
Ve středu 18. října se k nám do školy přišla podívat francouzská studentka jménem Matylda.
Bylo ji 21 let. A chce být učitelkou. V České republice byla 10 dní. Ptali jsme se jí na různé otázky například, kde se přesně narodila nebo jestli
už byla v Paříži na Eiffelovce. Byla na návštěvě
u paní učitelky Markéty Fuskové, která ji přivedla
a překládala. Učili jsme se francouzsky napočítat
do 10 a ještě nám francouzsky řekla barvy. Matyldě se naše škola moc líbila a my, kteří si možná příští rok vybereme další jazyk francouzštinu,
jsme mohli slyšet rodilou Francouzsku.

MINIHÁZENÁ
V listopadu se žáci naší školy opět zapojili do nového ročníku turnaje v miniházené a hned
v prvním kole jsme se umístili na druhém místě. Od prvního místa nás dělil jeden bod, ale
budeme se snažit, aby druhé kolo bylo úspěšnější. Velkou oporou družstva byli Matěj Ondryhal a Jan Dohnal, kteří si házenou oblíbili a hrají ji závodně. Ale velký dík patří i ostatním,
hlavně brankáři Kubovi Maňákovi, Kubovi Horákovi a odvážným druháčkům Kubovi Šlosarovi
a Kubovi Holušovi, kteří se nebáli starších hráčů. Děvčata pomohla také a hlavně fandila kamarádům. Těšíme se na další kola.
DRACI
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MATYLDA VE ŠKOLE
Ve středu 18. října navštívila ZŠ v Jeseníku nad Odrou francouzská stážistka Mathilde Le Turnier (česky Matylda), pocházející z francouzského regionu
Bretaň. Matylda, budoucí paní učitelka, Přijela na
týdenní stáž na ZŠ Tyršova1 v Novém Jičíně, kde si
mohou žáci již od 6. Třídy zvolit francouzštinu jako
druhý cizí jazyk. Příjezd rodilé mluvčí ocenily všechny děti, nejen na Tyršce, ale i u nás v Jeseníku.
Matylda měla možnost vidět výuku na málotřídní
škole, která ji ve všech směrech nadchla – prostorné a barevné třídy, velké množství pomůcek,
interaktivní tabule, pracovní činnosti na školním pozemku, nebo i obyčejné přezouvání dětí
do papučí. V hodinách angličtiny žáci místo anglické abecedy procvičili s Matyldou abecedu
francouzskou, napočítali francouzsky do 10, dozvěděli se, jak se zdraví Francouzi a nakonec jim
Matylda odpovídala na různé zvídavé otázky.
Markéta Fusková

LIŠKA NA VLASTNÍ OČI
Z pohádky ji známe všichni, ale na vlastní oči lišku mohly děti vidět v rámci výukového programu. V tělocvičně se mezi námi procházela liška
Mia, mohli jsme si ji pohladit a dověděli jsme se
spoustu zajímavých informací o jejím životě.
V listopadu jsme také navštívili Nový Jičín. Tentokrát do Beskydského divadla na představení Komáři se ženili. Druhým cílem našeho výletu byla
Městská knihovna. Paní knihovnice nás velice
mile přivítala, povyprávěla nám o knihách spoustu zajímavých informací, četla nám básničky i jiné úryvky z knih. Mohli jsme se také rozejít
mezi spoustu regálů a knihy si prohlédnout. Bylo to hodně zábavné a podnětné pro rozvoj
čtenářské gramotnosti dětí.
Ve škole se také snažíme o manuální zručnost dětí. Tentokrát jsme zvolili práci s keramickou
hlínou. Protože se blíží nejkrásnější svátky v roce, které jsou spojeny s obdarováváním, žáci si
mohli vyrobit keramickou ozdůbku vhodnou jako dárek pro nejbližší.
Zdenka Fusková, p. uč.
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PODZIM VE ŠD
Letošní začátek školního roku byl pro děti ŠD velkým překvapením – naše školní družina byla
přes prázdniny vymalovaná a kompletně vybavená novým nábytkem. Vše první školní den
zářilo a doufám, že to dětem zpříjemnilo nástup do školy po prázdninách.
Na konci září nám zpestřila program studentka čtvrtého ročníku střední pedagogické školy
Dominika Juříčková, která se k nám znovu přihlásila na svou souvislou pedagogickou praxi.
Dominika se práce s dětmi ujala s nadšením a svědomitostí, naučila děti spoustu nových her,
výtvarných technik, zpívala s dětmi za doprovodu kytary nové písničky, zahrála s nimi také
hudební hry. Dominika dětem zábavnou formou představila život v okolí rybníka, připravila
s dětmi lampiony na večer světýlek. Tímto bych chtěla Dominice za sebe i děti poděkovat za
příjemně strávený měsíc a popřát ji úspěšné dokončení střední školy, které jí čeká na jaře.
Budeme s dětmi držet pěsti!
Říjen jsme ve škole ukončili tradičním Večerem světýlek. S dětmi jsme ve ŠD připravili spoustu
lucerniček a lampionků, abychom udělali radost všem, kteří se k naší škole přišli podívat.
Podzim utekl jako voda, vyráběli jsme podzimní dekorace, hráli společné hry, chodili na vycházky a sportovat na hřiště. A už je tady zima a Vánoce, na které se také pilně připravujeme
– chystáme vánoční dekorace, ozdoby a přáníčka, zdobíme ŠD i školu. Děti se už nemůžou
dočkat Štědrého dne, proto vše odpočítáváme společně vyrobeným adventním kalendářem.
A já dětem k úplnému štěstí přeji
aby alespoň trochu nasněžilo ..
Tereza Gulánová

KuLTuRNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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H RKA
HODOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 14. října 2017 se uskutečnila v sále KD Hůrka Hodová zábava. K poslechu a tanci
hrál do pozdních hodin Milan Býček. Před půlnocí byla vyhlášena bohatá tombola. Pod záštitou Restaurace u školy rodiny Makové a paní Jiřiny Bokové si všichni přítomní vychutnali
příjemný večer. Děkujeme všem pořadatelům za uskutečnění této akce.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD HŮRKOu
Osadní výbor s hasiči pořádali v sobotu 4. listopadu 2017 tradiční podzimní lampionový
průvod. V pět hodin večer se sešli u horní křižovatky na Jeseník. Vyrazili obcí na koupaliště, kde vypustili lampióny štěstí. Poté se vydali do areálu školy, kde už hořel táborový
oheň a na zahřátí byl připravený teplý čaj od Katky Nasswetterové. K zakousnutí byly
různé dobroty a na ohni se opékaly buřty. Velký dík patří Jiřce Segeťové a rodičům s dětmi za velkou účast.

MYSLIVECKÝ HON
Hon na drobnou zvěř odstartoval v sobotu 2. prosince časně ráno před bažantnicí v Hůrce. Akce pořádané zdejšími myslivci se zúčastnily tři desítky myslivců a honců. Dopoledne byl čas i na přestávku s občerstvením. Celkem
se podařilo ulovit čtyřiačtyřicet bažantů. Hon se ukončil na bažantnici, kde
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proběhla poslední leč u kančí pečínky se zelím Králem honu se stal Petr Urban. Na závěr
večera byla vyhlášena tombola s divokým krocanem v hlavní ceně.

SOuTĚŽ „O NEjLEPŠÍ HORECKOu PÁLENKu“
Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na soutěž „O Nejlepší horeckou pálenku“, která se
uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 od 16.00 hodin v sále KD Hůrka.
Podmínky a průběh soutěže:
Doručení vzorků o objemu 0,5 l s přihláškou musí být dodány Danielu Glogarovi,
Hůrka 55, v termínu od 13.1.2018 do 20.1.2018 do 12.00 hodin včetně přihlášky
(tel: 737 266 141).
Přihláška

jméno vlastníka, druh pálenky, rok vypálení, místo vypálení.

Hodnotit soutěžní pálenky, bude každý z příchozích občanů, který dostane hodnotící list
a postupně bodově vyplní každý soutěžní vzorek.
Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům proběhne v cca 20.00 hodin.
Po vyhodnocení soutěže bude následovat tradiční neřízená degustace všech soutěžních
vzorků a společenskokulturní večer.

POZVÁNKY DO H RKY
VEPŘOVÉ HODY
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v sobotu dopoledne 20. ledna 2018 tradiční vepřové
hody. Můžete se těšit na čerstvé masíčko, tlačenku, jitrnice, zabijačkovou polévku a další
kvalitní dobroty.
Hůrka, sál KD

VODĚNÍ MADVĚDA A MASOPuST S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Restaurace u školy s Jiřinou Bokovou, pořádají od sobotního dopoledne 10. února 2018
tradiční vodění medvěda. Masopustní průvod obcí s medvědem, bude zakončen večerní zábavou v sále KD Hůrka s pochováváním basy doprovázenou hudbou a bohatou tombolou.
Hůrka, obec, sál KD

POLOUVSÍ
PÉTANQuE KLuB POLOuVSÍ, Z.S.
V následujících řádcích se pokusím shrnout vývoj pétanque v Polouvsí. Počátky našeho společného koulení sahají někam do roku 2011. Začalo to úplně
nenápadně. Leckdo měl (a jistě i má) doma nějakou tu sadu rekreačních koulí.
Stejně tak i my. Tak jsme je popadli a občas si zahráli jen tak u někoho doma později i na
hřišti. To nám vnuklo myšlenku uspořádat třeba i nějaký „turnaj“, nejlépe u příležitosti letní
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akce v Polouvsí. Slovo dalo slovo a my jsme tedy připravili dvě travnaté dráhy podle toho, jak
jsme si mysleli, že to může být. Přihlásilo několik statečných – asi deset – (především z okruhu známých a příbuzných) a turnaj se skutečně konal. Kdo byli ti průkopníci, a kdo zvítězil,
nezaznamenala ani kronika. Ale třeba si někdo vzpomene, přihlásí se a my doplníme mezeru
v naší historii. To jsme již započali s občasným sečením plochy pro hru v areálu polouveského
stadionu a scházeli jsme se většinou v neděli odpoledne.
Ve významném roce 2012 (600 let od první písemné zmínky o obci) se tak konal opět
turnaj v rámci akcí k výročí obce za účasti dvaceti hráčů. Pétanque stal samozřejmou součástí našeho volného času. Již od jara jsme začali opět hrát a to pravidelně každou neděli. Dokonce kronika praví, že došlo ke stanovení pravidel neoiciálního klubu pétanque
a to přípravným výborem ve složení R. Valošek a L. Rusek, který byl rovněž jednomyslně
zvolen neoiciálním presidentem. Nadále jsme si devastovali sekačky pravidelným sečením
plochy, která však nebyla příliš ideální pro svou šikmost. Do toho stále na vysečeném místě systematicky ryla celá rodina krtka polouveského (lat. talpa halbendorfum). V průběhu
sezony bohužel došlo i k neporozumění s obyvateli bytového domu a tak jsme nakonec
„naše hřiště“ přemístili do zadní části areálu, které se postupem času ukázalo jako to
správné (takže dodatečně díky za inspiraci). Hřiště jsme vždy vytýčili pomocí soistikované
soustavy provázků. Také jsme získali jednu postarší lavici, čímž se značně zvýšila vybavenost budoucího areálu. Dalším mezníkem se stal 21. říjen tohoto roku, kdy se konal první
(v kronice mylně nultý)ročník dnes již legendárního místního turnaje o putovní pohár KRTCup. Zde již naše archivy znají i vítězku, kterou se stala mezi čtrnácti hráči Tereza Valošková.
Rok 2013 nás zastihl v pilném tréninku. Letní turnaj je již samozřejmostí – tentokrát šestadvacet hráčů. Podzimní KrtCup proběhl za účasti dvaceti hráčů a vítězem se stal přespolní Petr
Gojtka. Z jara jsme také za přispění obce vysadili tři kusy platanů, které budou v budoucnosti
tvořit stín. Areál se začíná rýsovat. Tento ročník byl poznamenán i úrazem presidenta (nikoli
při pétanque), který tak mohl pouze kibicovat a dělat rozhodčího.
V následujícím roce 2014 zaznamenal letní turnaj i zahraniční hráče, kteří se sice dost
podivovali naší hrací ploše, ale hráli statečně. Podzimní KRTCup se konal za účasti čtrnácti
hráčů. Vítězem byla Monika Frýzová a virtuální pohár se stěhoval z Rožnova do Ostravy. Na
tomto turnaji byla poprvé široce uplatněna tradice „líbání Fanny“ (speciální procedura pro
hráče, který prohrál s nulou). Platany rostly, my zalévali, sekali, provázkovali a zaháněli krtka.
Zvelebování celého areálu jsme se účastnili také v rámci obecní jarní brigády.
Rok 2015 nás zastihl v plné síle. Pochopitelně se konal letní turnaj, kterého se zúčastnilo 10
dvojic. Podzimního KRTCupu se zúčastnilo hráčů 16. Tento čtvrtý ročník byl významný tím,
že jsme konečně vlastnoručně vyrobili skutečnou putovní trofej. Jako první ji mohl následující
rok opatrovat vítěz Josef Koudelka (Jeseník n. O.), kterému doslova vyrazila dech. Hned na
jaře jsme za podpory obce zrekonstruovali lavici u hřiště. Dále jsme také pronikali více a více
do pravidel a tajů hry, snili jsme o opravdovém regulérním bulodromu a začali vážně přemýšlet, jak toho docílit.
Sezona 2016 byla pro nás skutečně přelomová. Po vyjednávání nás Obec výrazně podpořila
výstavbou bulodromu v Polouvsí. V první polovině roku započala výstavba plochy pro hraní
pétanque. Plocha je složena z několika vrstev různého složení, nahoře je šotolina. Sice jsme si
zahráli, jen pokud nebylo příliš mokro (plocha teprve sesedala a po dešti se bořila), ale to nevadilo – hlavně, že už máme pravé hřiště. Letní turnaj proběhl z výše uvedeného důvodu ještě
na trávě, ale pátý ročník KRTCupu již byl na novém hřišti. Zúčastnilo se 18 hráčů a cennou
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trofej si odvezla její nová dočasná držitelka Pavla Trčková do Zašové. Postupně dolaďujeme
hřiště a společnými silami jsme dokázali získat a umístit důstojný historický podstavec pro
„Fanny“.
Do roku 2017 bych opět, s dovolením, zasadil další mezník. Již v zimě, která byla obzvláště
mrazivá, jsme z nedočkavosti vymysleli „Polouveský příležitostný ledový pařezový pétanque“.
Na ledě se hrálo se špalky a podle lehce upravených pravidel pétanque. Srandy hromada.
A tak jsme se jara konečně dočkali. Novou sezonu jsme zahájili 5. března slavnostním přípitkem. A hned jsme vyzkoušeli nový bulodrom, co s ním udělala zima. No byla to paráda,
konečně hrajeme „opravdově“. O nedělích bylo občas tak narváno, že občas musel někdo
i pauzírovat (na trávě už nikdo hrát nechce). A protože to někteří začali brát skutečně vážně,
tak se zvonění koulí začalo ozývat z hřiště i v jiné dny – prostě se začalo trénovat. Kromě
účasti na turnajích v sousedních Heřmanicích jsme se statečně začali účastnit i turnajů České
asociace pétanque klubů (ČAPEK), kde jsme začali měřit síly s licencovanými hráči. Také jsme
uspořádali nový turnaj – Májový, kterého se zúčastnilo sedm trojic, letní turnaj pak hostil
10 dvojic. Počasí nám nepřálo na KRTCup více v samostatném článku.
Jak již bylo zmíněno, v tomto roce jsme se účastnili mnohem intenzivněji různých turnajů.
Kromě tří našich domácích (Májový, Letní, KRTCup) jsme byli čtyřikrát v Heřmanicích. Pokusili jsme se vyhrát i čtyři turnaje asociace ČAPEK (Valšovický pohár Hranice, Mozartovy
Koule – Olomouc, Orlovský kahan – Orlová, Svatováclavské koulení – Valšovice) – tabulka
č.1. Také jsme byli na jednom přátelském turnaji regionu SOVA. Celkem tedy 12 turnajů.
Dále se na podzim uskutečnila i „klubová liga“ – tentokrát se skutečně jednalo o zkušební
jednokolový nultý ročník. Pochopitelně ji musel vyhrát José ... nu musíme více trénovat i my
ostatní (výsledky v tabulce č. 2).
A to již vypadá vážně. Postupně jsme dospěli k rozhodnutí založit Spolek, který by celému našemu snažení dal nějaký řád. Po dvou schůzkách přípravného výboru byla svolána Ustavující členská schůze, která rozhodla o založení nového spolku v naší obci a to
dne 21. listopadu 2017. Spolek nese hrdý název „POLOUVESKÝ KLUB PÉTANQUE, z.s.“
a používá zkratku PK Polouvsí. Nyní probíhá registrace u příslušných úřadů tak, aby vše
bylo v pořádku do konce roku. Následovat bude registrace do České asociace pétanque klubů (ČAPEK), což znamená, že hráči s většími ambicemi získají licenci. Ta je opravňuje k účasti
na turnajích všech úrovní (např. i mistrovství ČR či mezinárodní turnaje).
Rď

KRT Cup 2017
V neděli 22. října se u nás konal 6. ročník našeho veleslavného zakončovacího turnaje v pétanque. Tentokrát
nás dost potrápilo počasí. Střídavě pršelo málo nebo
moc a tak jsme se nakonec museli uchýlit pod střechu.
Naštěstí je již polouveský sál po rekonstrukci plně v provozu. V průběhu roku jsme pořídili, díky podpoře obce,
2 sady indoorových koulí, se kterými se hraje na běžné podlaze. Další sady nám laskavě zapůjčili kolegové
z Heřmanic a Valšovic, kteří na turnaji také nechyběli.
Nalajnovali jsme tři dráhy a 18, resp. 21 hráčů se pustilo
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do zápolení. Po několika kolech si vítěznou dechberoucí trofej odnesl domácí José Ondryhal.
Druhé místo obsadil valšovický prezident Zbyněk Jakeš a třetí pak opět domácí Radim Valošek.
Dále byla udělena čestná cena „Správce hřiště roku 2017“, kterou zaslouženě získal David Patala.
Všichni si pak odnesli upomínkový košonek věnovaný sponzorem akce irmou FORTE STEEL .
Rď

POZVÁNKA NA PÉTANQUE DO POLOUVSÍ
Pétanque klub Polouvsí, z.s. zahajuje od prosince pravidelné indoorové tréninky. Probíhají vždy ve čtvrtek vpodvečer v sále KD v Polouvsí. Tréninky jsou veřejnosti otevřené, takže se klidně zastavte a zkuste se přidat. Přineste si akorát přezůvky (tenisky),
nářadí vám půjčíme, potřebné vysvětlíme. Občas se pokusíme zahájit i dříve, což se
dozvíte určitě na facebooku „Sousedé Polouvsí“, stejně tak i případné změny.
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Tabulka č. 1 – VÝSLEDKY turnajů ČAPEK 2017 – PK POLOUVSÍ
tým

pořadí

43.

Koudelková Magdalena

44.

Patala David

45.

Valšovický pohár

Ondryhal Lukáš

45

23.

Mozartovy koule –
Olomouc

38.

38

16.

Orlovský
kahan –
Orlová

37.

Rusek Luboš

19

Svatováclavské
koulení – Valšovice

Vrzal Radomír

22.7.2017

35.

12.8.2017

Koudelka Josef

celkem
týmů

9.9.2017

19.

turnaj

30.9.2017

Ondryhal Josef

datum

44

Rusek Luboš
Ondryhal Josef
Valošek Radim
Ondryhal Josef
Ondryhal Lukáš
Valošek Radim
Ondryhal Josef

22.

Ondryhal Lukáš
Rusek Luboš

29.

Valošek Radim
Valošková Tereza

34.

Gráfiková Marcela

Tabulka č.2 – Podzimní pétanque liga 2017 – PK Polouvsí
BODY
1. KOLO

BODY
CELKEM

SKÓRE
1. KOLO

CELKOVÉ
SKÓRE

ROZDÍL
SKÓRE

POŘADÍ

Rusek Luboš

3

3

89

96

89

96

-7

7

Ondryhal Josef

9

9

117

63

117

63

54

1

Valošek Radim

7

7

111

69

111

69

42

2

Vrzal Radomír

5

5

85

92

85

92

-7

5

Valošková Tereza

0

0

63

117

63

117

-54

10

Koudelka Josef

4

4

94

92

94

92

2

6

Koudelková Magda

3

3

96

105

96

105

-9

8

Gráik Jiří

7

7

107

100

107

100

7

3

Gráiková Marcela

6

6

98

84

98

84

14

4

Ondryhal Lukáš

1

1

77

115

77

115

-38

9
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OSMÝ SOuSEDSKÝ jARMARK V POLOuVSÍ
Sousedé i přespolňáci,
moc díky Vám všem, kteří jste došli – bez Vás by jarmark nebyl!
Viděli jsme a slyšeli kouzelné vystoupení našich nejmenších muzikantů z polouveského
školkového sboru. Za srdce nás chytil a vánočně naladil školní sbor CVRČCI ze základní školy ve Starém Jičíně, dokonce nám jedna jejich slečna málem utancovala čerta :-)
Děkujeme za tu krásu!
Závěr programu vygradoval s PPJS (polouveský příležitostný jednorázový sbor ), myslím,
že jsme se všichni smáli od začátku do konce. Díky všem, kdo jste pomohli, prodávali,
radili, letos se zapojilo nejvíc sousedů za všechny uplynulé ročníky, což je krásné a děkuji
všem, kdo si udělali čas. Jedno velké díky Marci Gráfikové za statečné smažení bramboráků, Radimovi Valoškovi a Lubošovi Ruskovi za stavění stánků, Jouzovi Ondryhalovi moc
díky za to, že oprášil recept na výherní guláš ze Dne otců, Jirkovi Gráfikovi za pomoc
a varitaxi, a všem ostatním...
Vyzískané peníze z jarmarku použijeme na „Pohádky pod dubem 2018“.
Šťavnaté a velmi taneční bylo zakončení jarmarku na Retro tančírně v sále KD, kde jsme
si to užili jako kdysi... Staňo, díky patří i do hospody!
Bavilo nás to s Vámi a těšíme se na příště :-)
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POZVÁNKA DO POLOUVSÍ

BLAHUTOVICE
ROZKVETE FRANTIŠKOVA CESTA V BLAHuTOVICÍCH?
Myslím si, že to můžeme označit za neuvěřitelný patriotismus jednoho z blahutovických rodáků – pana Waltra Hanela, díky jemuž vznikla v Blahutovicích meditativní Františkova cesta. Tato poutní cesta na motivy Sluneční písně vznikla před pěti lety a za
uplynulá léta ji navštívilo mnoho poutníků a obdivovatelů přírody, jak o tom svědčí poutní deník, uloženy na začátku cesty na dvoře bývalého kláštera U Boží prozřetelnosti v Blahutovicích.
Pan Hanel – jako jeden z otců zakladatelů – usiluje neustále o prezentaci této blahutovické
zajímavosti v Německu a to například jako aktivní člen tzv. Iniciativní skupiny Františkových
cest, která mapuje a popularizuje Františkovy cesta v Evropě. Ukazuje se, že jich je více než
čtyřicet v nejrůznějších státech.
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Tím jeho aktivity v této oblasti zdaleka nekončí, každoročně nás překvapuje svými návrhy
na zatraktivnění Blahutovické Františkovy cesty. Letos si připravil obzvlášť velké překvapení.
Navrhl, že by bylo skvělé, kdyby jednotlivá zastavení během roku rozkvetla a to doslova.
Nelitoval námahy, prostudoval odbornou literaturu, aby zjistil, které druhy květin by se hodily k zastavením – podmínkou bylo, aby květiny kvetly postupně po velkou část roku. Poté
nelitoval nemalé částky peněz a zakoupil vhodné hlízy a semena a úplně nakonec – během
svého letošního podzimního pobytu v Blahutovicích je spolu se svou životní partnerkou Inge
Stenger zasadil.
Je si vědom, že vzhledem ke svému vysokému věku (v letošním roce mu bylo 83 let) pravděpodobně výsledky své práce pravděpodobně naživo neuvidí. Nicméně – dle jeho slov – bude
vděčný za zaslání fotograií, které budou dokumentovat výsledky jeho práce.
Věřím, že to bude možné, a že novou krásu Františkovy cesty v Blahutovicích budeme moci
obdivovat i my i mnoho dalších návštěvníků. Vzpomeňme, prosím, při této příležitosti i iniciátora i realizátora, místního rodáka – jak o sobě s hrdostí prohlašuje – pana Waltra Hanela.
A kdyby to přispělo k našemu pozitivnímu patrotiotismu, tedy hrdostí na místo, kde jsme se
narodili a kde žijeme, pak by účel tohoto díla byl splněn dvojnásobně.

Ing. Karel Glogar

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ A PŘÁNÍ Z NĚMECKA
K slavnosti rozsvícení vánočního stromu v Blahutovicích poslal pan Walter Hanel poděkování
a přání k Vánocům a novému roku. Myslím, že toto poselství dokládá vztah bývalých rodáků
k bývalé vlasti a tak jej přijměte jako pozitivní vánoční inspiraci pro život v naší obci.
Ing. Karel Glogar

Moji milí rodáci,
s nostalgií myslím dnes na Vás moji milí rodáci. Byl bych totiž rád dnes u vás u krásné
adventní slavnosti s jesličkami. Ale při mém stáří skoro 84 let musí se tato kapitola
již uzavřít.
Proto si nechci také stěžovat. Naopak jsem vděčný, že jsem mohl být loni po 70 letech
být přítomen, když se vánoční strom rozsvítil v mé vlasti. Velmi rád na to myslím. Ale
také na vůni perníčků, svařeného vína a punče a v neposlední řadě i dobré klobásy,
věřte mi, že by mi to i nyní velmi chutnalo. A proto přeji vám všem velmi pěkný,
v křesťanském duchu, slavnostní průběh slavnosti a dobrou chuť. Vím totiž, že se
pilné paní z Blahutovic zase velmi namáhaly, aby to opět byla pěkná slavnost.
My oba – paní Inge a já – jistě budeme s našimi myšlenkami při rozsvícení vánočního
stromu u vás.
Ale toto není vše, proč se na vás obracím se svým dopisem.
Poněvadž moje životní partnerka paní Inge Stenger a já máme srdce plně vděčnosti
za vaše vždy přátelské přijetí, když prodléváme v naší domovině. A není to tak dávno, kdy jsme u vás znovu směli být. Už to není jen moje vlast, která mne zde přitahuje. Ale jste to vy – milí rodáci. Poněvadž když jsem zde v Blahutovicích a v hlavě mi
probíhají vzpomínky na dětství a vy mne v potkáváte s přátelským úsměvem, tu mám
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velmi příjemný pocit. Tu si uvědomuji – tady jsi doma, tady tě znají. Mlčky, i s dárky,
kterými mne obdarováváte.
Ačkoliv neumím vaši řeč, přece jen úsměvy, teplý stisk ruky může často více vyjádřit než mnohá slova.
Proto chtěl bych vám dnes a zde sdělit: „Díky, díky a zaplať Pán Bůh za vše, co
dobrého jste pro nás udělali“. Poněvadž mé srdce je svobodné od jakýchkoliv
a nesmiřitelných myšlenek.
Dovolte mi ještě jednu větu k dětem. Milé děti, když jsem procházel vaší vesnicí, vždy mne potěšilo, jak jste nás mile a přátelsky zdravily. To dnes není vůbec
samozřejmé – přinejmenším u nás v Německu. Děkuji vám za to a zůstaňte takovými, jací jste.
Nyní přeji vám všem pěkné a požehnané vánoční svátky a také mnoho zdraví,
dobro a štěstí a požehnání v novém roce 2018 spojené s nadějí, že bude lepší než
ten letošní. Poněvadž válek, útěku, vyhnání a hladu je i v tom čase opravdu dost.
Zdraví vás a zdrávi zůstávají vaši blahutovjané

Walter Hanel a Inge Stenger
(přeložil Ing. Karel Glogar)

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMu V BLAHuTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice a Spolek Bayerův odkaz pořádali dne 3.12.2017 od 16 hodin rozsvěcování vánočního stromu v Blahutovicích u kaple. Již potřetí jsme se setkali u krásně vyzdobené kaple
a vánočního stromu, který je nově osvětlen. Sváteční slovo a úvod doprovodil na klarinet Vojtěch
Glogar a housle Amálka Kotoučová, zazpívali jsme koledy a zahřáli se u svařáku a medoviny. Sníh
a mráz nám dodal tu správnou vánoční atmosféru. Děti si vyzdobily vánoční stromeček donesenými ozdůbkami, prohlédli si betlémy ve vyzdobené kapli. Celá akce se velmi zdařila, a je nutné
poděkovat všem, kteří se podíleli na výzdobě kaple, chystání stánku a třeba i pečení vanilkových
rohlíčků a perníčků pro děti.
Iveta Jančálková

MIKuLÁŠSKÁ BESÍDKA V BLAHuTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice pořádal v podvečer pátku 8. 12. 2017 v kulturním domě Blahutovice Mikulášskou besídku a sousedské předvánoční posezení. Nejprve vystoupila kouzelnice
Radana s čertem Luciusem a andělem. Nakonec přišel i Mikuláš, a dětem za básničku či
písničku rozdal i sladkou mikulášskou nadílku, ale našli se i takoví, co dostali jen uhlí a brambory. Osadní výbor přichystal občerstvení, a děti i dospělí si mohli pochutnat na výborných
palačinkách. Večer se velmi povedl a čert musel odejít s nepořízenou. Za osadní výbor Blahutovice velmi děkujeme všem sponzorům, ale i kamarádům a známým, kteří neváhali pomoci
s organizací celé akce.
Za osadní výbor Blahutovice bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Jeseník nad Odrou za
opravu pódia. Díky tomu, se podařilo dát kulturní dům do pořádku, uspořádat akci v termínu
a nezklamat tak naše děti.
Iveta Jančálková
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POZVÁNKY DO BLAHUTOVIC
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SPORT
TABULKY A VÝSLEDKY KOPANÉ PO PODZIMU 2017
I.B třída krajská soutěž
1. Fulnek
2. Veřovice
3. Tichá
4. Spálov
5. Starý Jičín
6. Mořkov
7. Jeseník n.O.
8. Ostravice
9. Kopřivnice
10. Vlčovice
11. Fryčovice
12. Pustějov
13. Odry
14. Hukvaldy

57:5
35:17
29:14
36:22
26:25
30:12
22:25
20:26
21:36
13:28
18:36
22:43
17:33
14:38

39
28
27
27
25
22
17
17
13
12
10
10
9
5

OS ŽÁCI
1. Lubina
2. Kunín
3. Štramberk
4. Jeseník n.O.
5. Sedlnice
6. Trojanovice

54:8
43:14
49:27
11:20
8:48
16:64

28
22
15
12
4
4

OS STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Suchdol n.O.
2. Bartošovice
3. Jeseník n.O.
4. Mošnov
5. Bludovice
6. Petřvald
7. Jakubčovice
8. Žilina
9. Tísek
10. Jistebník

106:36
74:39
51:30
34:49
29:46
36:29
48:44
33:55
33:55
34:72

25
22
22
11
10
9
8
8
8
3

Pohodové svátky a vše dobré v roce 2018
přeje Tj Slavoj jeseník nad Odrou, z.s.
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RŮZNÉ
ŽÁCI SPŠ HRANICE OP T ABSOLVOVALI PRAxI V ZAHRANI Í
V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+
Během května a června 33 žáků naší
školy vykonalo svou odbornou praxi v zahraničí. Do konce září vyjede
celkem 51 žáků. Jedná se o projekt
Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který
je financován prostředky z EU pod
záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu:
2016-1-CZ01-KA102-023194 s názvem Napříč Evropou. Žáci již byli
v Portugalsku, Anglii a na Slovensku. V září pojedou ještě na Maltu
a do Irska. Projekt je určen pro žáky
všech oborů.
Kromě samotné praxe si všichni
procvičili angličtinu a navštívili významné kulturní památky, pláže
a poznali mentalitu lidí dané země,
která je odlišná od té české. Kromě Košic – jsou naši žáci umístěni
v destinacích, kde je blízko moře či
oceán.
Z naší vesnice se této akce účastnil Tomáš Janča – obor Mechanik číslicově řízených
strojů ještě ve svém třetím ročníku. V květnu 2 týdny obsluhoval CNC stroj v anglickém Portsmouth ve firmě ENL. Bydlel sám v hostitelské rodině, musel dojíždět
MHD do firmy, absolvovat informační schůzky se zprostředkovatelskou agenturou.
S dalšími 7 žáky z naší školy navštívili Londýn, celostátní turnaj v rugby, ostrov Wight, místní námořní muzeum a užívali si procházky u moře.
Všichni žáci přijeli obohaceni o nové zkušenosti s poznáváním jiné kultury, práci
v zahr. firmách, ochutnali produkty místní gastronomie, poznali nové kamarády
a procvičili se nejen v angličtině.
Pavlína Vavříková, učitelka a koordinátorka Erasmu+ na SPŚ Hranice

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
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Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem.

MYSLEME NA BEZPE NOST I B HEM VÁNOC A SILVESTRA!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav.
V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často
s hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční
kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na
stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly
splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se svíčky
smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém
držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení rovněž stojí
místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor
nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže
přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných
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vánočních úkolů. Aby vás při tom všem
INZERCE
vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár ITKY
SKY
NÍ KA KAL
ČNÍ DE
E STOL
jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič
EZENTAÉ KALENDÁŘ PISNÍ PAPÍRY LO
požáru, který vás intenzivním zvukovým
A
N
ÁSTĚN NÍ OBÁLKY DO LETÁKY KAT ANU
signálem upozorní na hrozící nebezpeY
M
V
K
O
Y
IT
T
K
OŠ
NÍ DES
OL
VKA VIZ
čí. Požární hlásič by mohl být takovým
JEDNÁ E PREZENTAČALENDÁŘE STKA
B
malým předvánočním dárkem pro bezC
K
Y
UBLIKAY NÁSTĚNNÉ OPISNÍ PAPÍR ALO
pečí celé rodiny.
T
D
T
A
Á
K
Y
K
K
Y
LA
OBÁL ITKY LETÁK PREZE
Rovněž oslavy závěru roku s sebou OŠTOVNÍ
KA VIZ Y PUBLIKACE Í KALE
V
nesou řadu nebezpečí. K nejčastější OBJEDNÁ
STOLN PÍRY K
TALOG
příčině poranění nebo smrti patří ma- LETÁKY KA ALENDÁŘE
Í PA
K
IS
DOP N
ATAL
ĚNNÉ
nipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době
je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru
obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen
návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také
na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy,
pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také
průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku
skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní
osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů
a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha
miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této
smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje

E-shop tisku

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
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