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PUTOVÁNÍ
FRANTIŠKOVOU
CESTOU
4. října 2015 ve 14.30 h

sraz poutníků v Blahutovicích – dvůr bývalého kláštera

Turnaj v plážovém volejbale 25. července 2015

Slavnost obce Jeseník nad Odrou 14. – 16. srpna 2015

Slavnost obce Jeseník nad Odrou 14. – 16. srpna 2015

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
Seperační 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: 10. 10. 2015
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ
z 12. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 23. 6. 2015 od 16.00 H
• schvaluje program 12. schůze RO – příloha č. 2
• ukládá starostovi zveřejnit anketu dvou variant rozhledny v Blahutovicích na webových
stránkách obce
• revokuje usnesení č. 11/22 ze dne 26. 5. 2015
• schvaluje odkoupení přístřešku a vybavení restaurace v Polouvsí
• schvaluje Smlouvu o dílo s Aloisem Pešákem, IČ: 70316449, Polouvsí 1, na realizaci akce
„Oprava vodovodu a kanalizace MŠ Polouvsí“
• vzala na vědomí Rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky „Výstavba chodníku
v obci Hůrka (Jeseník nad Odrou)“ uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
• schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výstavba chodníku v obci Hůrka (Jeseník nad Odrou)“
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová
60, 620 00 Brno
• jmenuje ředitelkou organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 70985880 paní Bc. Alenu Simertovou
• schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení publikace Obec Jeseník nad Odrou, Vesnice roku 2013,
Vesnice Moravskoslezského kraje 1995 – 2014, včetně mapky s firmou Machovský mapy s.r.o.,
Sladkovského 32, 779 00 Olomouc
• schvaluje Dohodu NJA–VF-29/2015 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Nový Jičín, Msgr. Šrámka
1030/8, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje výjimku o navýšení počtu dětí v Mateřské škole Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace
• bere na vědomí informaci o zahájení stavby „Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji“
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8011102/VB3 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 989/94 v k. ú. Jeseník nad Odrou
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USNESENÍ
z 13. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 17. 7. 2015 od 16.00 h
• schvaluje program 13. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje organizační strukturu Obce Jeseník nad Odrou – příloha č. 3
• schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti vedení teplovodního kanálu mezi domy č.p. 96
a 97 na pozemku p.č. 879/2 v obci Jeseník nad Odrou pro SBD Venkov, Dukelská 245,
742 42 Šenov u Nového Jičína
• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Mateřskou školou Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, Jeseník nad Odrou 67 (pronájem
pozemku parc. č. 154 v k. ú. Polouvsí)
• zřizuje pracovní skupinu pro přípravu Strategie obce Jeseník nad Odrou na léta 2015 – 2024
– příloha č. 4
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemku parcela číslo 989/143 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• schvaluje úhradu pohoštění návštěvy partnerské obce Trebostovo
• bere na vědomí Protokol z kontroly výkonu přenesené působnosti Ministerstva vnitra ČR
na úseku evidence obyvatel
• schvaluje pořízení zabezpečovacího zařízení obecní budovy Jeseník nad Odrou 338 (technické služby) fa Jipex Alarm
• schvaluje zpracování dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
a požární ochrany (PO) fa Exteria
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu

USNESENÍ
Z 14. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 31. 7. 2015 OD 16.00 H
• schvaluje program 14. schůze RO – příloha č. 2
• bere na vědomí Rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky firmě Tomovy parky s.r.o.,
Radvánovice 11, 511 01 Turnov „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jeseník nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu č. 872/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 na 5 380 000,00 Kč na realizaci akce: „Výstavba chodníku
v obci Hůrka (Jeseník nad Odrou)
• schvaluje přijetí dotace z MMR ve výši 200 tis. Kč na realizaci akce „20 let Vesnice roku
v Programu obnovy venkova v Moravskoslezském kraji“
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USNESENÍ
Z 15. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 10. 8. 2015 OD 15.00 H
• schvaluje program 15. schůze RO – příloha č. 2
• rozhodla o nevyhovění námitce společnosti 8D, z.s., Rybkova 23, 602 00 Brno,
IČ: 27047156, proti rozhodntí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a proti
rozhodnutí  o výběru nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci
„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jeseník nad Odrou“, podané podle § 110 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
• schvaluje Smlouvu o dílo s Miroslavem Martinátem, Polouvsí 34 na realizaci stavebních
prací v MŠ Polouvsí
• schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem – příloha č. 3
• souhlasí se záměrem rekonstrukce mostu přes řeku Odru ev. č. 04810-4 a dočasným záborem pozemku parc. č. 1114/7 v k.ú. Jeseník nad Odrou ve vlastnictví obce
• ukládá místostarostovi projednat žádost o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu

 UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Jeseník nad Odrou
Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou oznamuje, že bude dne 16. 11. 2015 uzavřen.

Pošta Jeseník nad Odrou
Pošta Jeseník nad Odrou oznamuje, že bude dne 23. 9. 2015 uzavřena.

Důležitá informace
Z důvodu ochrany osobních údajů budeme zveřejňovat pouze ty jubilanty, kteří si o to požádají sami. Stejně tak gratulace k významným životním jubileím.
V případě zájmu o jmenovité uveřejnění mezi jubilanty ve společenské rubrice se nahlaste
na obecním úřadě v přízemí na podatelně u Martiny Šlosarové nebo Jany Maňasové, nebo
na telefony těchto zaměstnankyň (uvedené na zadní straně zpravodaje) popřípadě na jejich
e-mailovou adresu.

Vítání občánků
Rodiče narozených dětí, kteří mají zájem o účast na Vítání občánků, se mohou přihlásit na matrice Obecního úřadu osobně, telefonicky na čísle 558 846 937 nebo e-mailem:
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
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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
10. 10. 2015. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
Přistavené kontejnery:
– Jeseník nad Odrou
– Hůrka
– Polouvsí

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

– Blahutovice
– Hrabětice
– Dolní Mlýn

10:00 – 10:30
08:00 – 08:20
08:00 – 08:20

Kompostéry
Vážení spoluobčané,
v měsících květen – červenec letošního roku byl proveden průzkum Vašeho zájmu o kompostéry. Tento průzkum byl podkladem pro zpracování žádosti o dotaci (viz. informace ve
Zpravodaji č. 2/2015). Operační program životního prostředí bohužel v letošním roce
nenabídl ve svých programech možnost spolufinancování této akce. Obec Jeseník nad
Odrou bude i nadále přijímat a evidovat Vaše žádosti o kompostéry a ve chvíli, kdy OPŽP uvolní prostředky na financování tohoto programu, o dotaci na pořízení kompostérů požádáme.
Výhodou kompostéru je nahradit nevzhledné hromady na zahrádkách, urychlení procesu
kompostování až o polovinu času, odstranění zápachu a zájmu hlodavců, zisk kvalitního
přírodního hnojiva pro vlastní potřeby a pohodlnost řešení.
Výzkumy dokazují, že kompostování v domácnostech je nejefektivnější způsob třídění odpadu. Domácím kompostováním je možné zpracovat až 90% bioodpadu vznikajícího v domácnosti.
Kompostér lze žádat pouze jeden na jedno číslo popisné.
Pokud jste již tak neučinili, v případě Vašeho zájmu Vás žádáme o vyplnění průzkumu a doručení buď emailem na obec@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na OÚ.
Libor Macháč, místostarosta

NÁVRATKA
Mám zájem o kompostér:
Jméno a příjmení:
Adresa:
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Která varianta stožáru vysílače u vodárny
v Blahutovicích se vám líbí?
Zastupitelstvem obce Jeseník nad Odrou byl
schválen záměr umístění stožáru vysílače
u vodárny v Blahutovicích na pozemku
parc. č. 330/2. S možnou výstavbou vysílače je
v současné době v zastupitelstvu obce projednáván návrh vybudovat spolu se stožárem vysílače rozhlednu. Byly zpracovány dvě studie,
jejichž náhledy Vám předkládáme k posouzení. V konečném rozhodnutí zastupitelstva
bude hrát důležitou roli finanční náročnost
stavby. Rozpočty se v této chvíli zpracovávají.
Výška stožáru vysílače je plánována cca do 27
m, z toho rozhledna samotná (bez vysílače) ve
výšce max. 18 m.
Na internetových stránkách obce http://jeseniknadodrou.cz/anketa/ktera-varianta-stozaru-vysilace-u-vodarny-v-blahutovicich-se-vam-libi byla umístěna anketa, ve
které se můžete vyjádřit, kterou z variant byste pro výstavbu stožáru vysílače zvolili.
Hlasujte, kterou z nabízených variant byste rádi v Blahutovicích viděli zrealizovanou:

Návrh: ATRIS spol. s r.o.,
Ing. Arch. Jiří Likuštín
Materiál: ocelová konstrukce.
Nad rozhlednou na stožáru bude umístěn
vysílač pro šíření internetového signálu

Návrh: Architektonická kancelář
Ing. Arch. Tomáš Kudělka
Materiál: kombinace oceli, dřeva a betonu.
Nad rozhlednou na stožáru bude umístěn
vysílač pro šíření internetového signálu.

Stav hlasování:
• Návrh ATRIS spol. s r.o., Ing. Arch. Jiří Likuštín:
• Návrh Architektonická kancelář Ing. Arch. Tomáš Kudělka:
• Nelíbí se mi žádná z variant, hlasuji pro umístění samotného stožáru:

46.73 %
46.73 %
6.54 %
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Chov psů
Vážení spoluobčané, chovatelé psů,
dovolte mi Vás oslovit v souvislosti s chovem psů v naší obci.
V poslední době se opět rozšířil volný pohyb psů v našich obcích
a s tím spojený značný výskyt psích exkrementů na veřejných prostranstvích. Došlo také k případům, kdy pes napadne a zraní jiného
psa nebo pes vnikne na cizí pozemek a způsobí majiteli pozemku
škodu. Rovněž došlo k případu, že majitelka malého psa byla napadena velkým psem, když svého psa vzala do náruče. Tyto události
mě vedou k oslovení Vás, všech občanů, nejen chovatelů psů. V případě napadení psem
ihned kontaktujte Policii ČR, která danou událost vyšetří. Zajištění psa je povinností obce.
Vlastník věci, tedy i psa, se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho
práv. Proto zejména nesmí nechat chovaná zvířata vnikat
na sousedící pozemky.
Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí ten, kdo
znečistí veřejné prostranství nebo zanedbá povinnosti
úklidu veřejného prostranství.
Pokud vzniknou komukoli náklady spojené s odchytem,
úklidem nebo škodou zaviněnou toulavým psem, majitel tohoto psa, nebo psů v plné výši tyto náklady uhradí
a bude dále projednáván v přestupkové komisi.
Dále bych chtěl majitele psů upozornit na povinnost
připnout na obojek svých psů psí známku, která slouží
k rychlejší identifikaci zatoulaného psa a tím předejití
zbytečného umístění utečených domácích mazlíků do útulku a s tím spojených finančních
nákladů.
Libor Macháč, místostarosta

Oplatky z Moravského Kravařska
Obec Jeseník nad Odrou, Vražné a městys Suchdol nad Odrou zajistily pro návštěvníky zdejšího regionu zajímavý suvenýr. Jedná se o tradiční kulaté lázeňské oplatky s lískooříškovou
příchutí v obalu, který odkazuje na všechny tři obce.
Na obalu se nachází na jedné straně vždy po jednom významném historickém objektu z každé obce. Vražné reprezentuje rodný dům zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela,
přičemž fotografie tohoto významného rodáka z Hynčic tvoří rovněž pozadí grafiky celého
obalu. Z Jeseníku nad Odrou je vyobrazen nově opravený zámek a za Suchdol nad Odrou
se na obalu dostalo prostoru významné technické památce – výpravní budově železničního
nádraží. Na druhé straně oplatků nalezneme kostely všech tří obcí.
Balení o hmotnosti 135 g, obsahuje 5 kusů těchto chutných oplatků. Oplatky z Moravského
Kravařska k mlsání i jako pěkný suvenýr z Jeseníku nad Odrou např. pro vaše návštěvy, je
možno zakoupit za 30 Kč na Obecním úřadě, v prodejně průmyslového zboží u paní Hopjákové nebo na zdejší faře.
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Jmenování ředitelky MŠ Jeseník nad Odrou
Rada obce Jeseník nad Odrou, v souladu s platnými právními předpisy a na základě řádně provedeného výběrového řízení, jmenovala s účinností ode dne
1. 9. 2015  Bc. Alenu Simertovou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Těšíme se na spolupráci a nové paní ředitelce přejeme v nové etapě pracovního života hodně elánu, nápadů, radosti, optimistického nadhledu a hlavně
spokojené, šťastné a zdravé děti v mateřské školce v Jeseníku nad Odrou i v Polouvsí.
Mgr. Tomáš Machýček, starosta

Poděkování k odchodu do důchodu
Děkuji paní Karle Románkové, ředitelce naší mateřské školy za spolupráci a její dlouholetou činnost nejen pro děti naší obce, kterou vykonávala nejdříve jako paní učitelka od 1. 9. 1974 a od 1. 8. 1986 ve
funkci ředitelky. Dětský folklórní sbor Jeseničánek pod jejím vedením
úspěšně po dlouhá léta prezentoval obec Jeseník nad Odrou.
Přeji paní Románkové jménem svým i jménem vedení a zaměstnanců
obce pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě.
Mgr. Tomáš Machýček, starosta
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ZŠ
Škola v přírodě 2015
V pondělí 22. 6. 2015 v 8 hodin jsme se sešli před obecním úřadem i s rodiči a jeli jsme společně do Vlkovic u Fulneku. Tábor leží na kraji obce v areálu starého mlýna. Po příjezdu jsme
se ubytovali v jedné budově. Paní učitelky nás seznámily s režimem, programem a poučily
nás o bezpečnosti. Po obědě jsme šli do HEI parku v Tošovicích. Tady nám začalo pršet. Po
příjezdu jsme vyráběli ve skupinové dílně veselá batikovaná trička a barevné kameny. Den byl
zábavný, jen počasí se moc nepodařilo.
Druhý den ráno jsme měli snídani. Někteří žáci jeli na finále v miniházené, přijeli až odpoledne. Potom jsme si dodělávali trička a dělali si ozdobné kamínky. Večer byly připraveny soutěže
na ukončení školy v přírodě. Moc se mi líbily.
Poslední den jsme si po snídani zabalili věci a čekali jsme na autobus, který nás odvezl do
Fulneku do památníku Jana Ámose Komenského. Z Fulneku jsme jeli do Louček na vodní
mlýn Weselsky. Mlýn měl čtyři patra a paní nám k tomu zajímavě povídala. Potom jsme jeli
na srovnání do Partutovic na větrný mlýn. Po mlýně v Partutovicích jsme jeli domů. Škola
v přírodě se mi líbila.
Ela Proklová, 5. ročník

KULTURA (Proběhlé akce)
OBECNÍ HRY BEZ HRANIC – JAKUBČOVICE NAD ODROU
V sobotu 11. července 2015 se konaly již 14. Obecní hry bez hranic pořádané obcí Jakubčovice nad Odrou. Na hrách soutěžilo 6 družstev v 5 různých disciplínách. V některých disciplínách soutěžili všichni členové družstva, v některých zase jenom někteří z týmu.
Celý den bylo nádherné počasí, i když docela
horko, ale v jedné (poslední) soutěži jsme se
i smočili v kádi, kdy jsme si v ní měli obléct fotbalový dres.
Celou soutěž jsme si všichni náramně užili,
ale jako sladkou tečkou na závěr bylo to, že
se naše družstvo umístilo na krásném druhém
místě.
V družstvu soutěžili: Radek Tomčák, David Man,
Jiří Krejsa, Tereza Maňáková, Karolína Fárková,
Kateřina Glogarová
Obec Jeseník nad Odrou děkuje soutěžícím
za reprezentaci naší obce a gratulujeme k umístění J.
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Turnaj v plážovém volejbale
Zámecká jízdárna ve spolupráci s Obcí Jeseník nad Odrou v sobotu, 25.
července 2015 pořádala již 2. ročník plážové volejbal – párty „O pohár starosty obce Jeseník nad Odrou“. Akce, která se konala za krásného
letního počasí, se zúčastnilo dvanáct 4-členných, jakkoliv smíšených družstev
z Jeseníku nad Odrou i blízkého okolí; Šenova u Nového Jičína, Bernartic nad
Odrou i Nového Jičína. Hrálo se na dvou hřištích až do večerních hodin a po
napínavých finálních zápasech se vítězem stalo družstvo mladých nadějných
volejbalistů „Bíčaři“ ve složení Pavel Böhm, Monika Jančová, Tereza Purmenská, Tomáš Kopecký. Druhé místo obsadil tým se jménem „Hasiči“ a třetí místo místní volejbaloví borci
„Fofini“. 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.

SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU
Ve dnech 14. – 16. 8. 2015 proběhla SLAVNOST NAŠÍ
OBCE, která se konala u příležitosti 632. výročí první
zmínky o naší obci.
V pátek od 20 hodin hrál v areálu TJ Slavoj domácí DJ Machy.
Sobotní program byl jako každý rok připraven pro všechny
věkové kategorie. Slavnost zahájil v 16 hodin sympatický
moderátor Martin Jakůbek, který provázel mluveným
slovem celou akci, a po té zahrála krojovaná dechová
hudba Vlčnovjanka, pod vedením Pavla Nevařila.
Mezi 16 a 18 hodinou bylo přistaveno k prohlídce
hasičské auto Hůreckých hasičů, od 16 hodin začala paní
Jana Janáčková s malováním na obličej (face-painting)
a v 18 hodin se představili 3 ostravští „BORCI“ ze skupiny
7th MOVE na skákacích botách se svojí show s nádechem
boje. Mezitím už se připravovala kapela Banda del Caffe,
která zahájila prvním vstupem večerní část programu.
Ve 21 hodin odstartovala úžasnou show plnou pozitivní
energie havířovská kapela Nebe, po které byl odpálen
velkolepý ohňostroj, připravený profesionály z firmy Pyro
Moravia s.r.o..
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Další vynikající hudební výkon, předvedla pražská kapela Jelen s hostem, krásnou zpěvačkou,
Kateřinou Marií Tichou. Jsou to muzikanti, kteří si dělají muziku po svém, mají hodně energie
a velkou chuť do hraní. Kapela Jelen získala v roce 2014 cenu Anděl v kategorii Objev roku.
Program sobotní noci zakončila ostravská cover kapela Banda del Caffe, která hrála mix
českých i zahraničních hitů v profesionálním podání.
Po celý víkend byly ve sportovně rekreačním areálu TJ Slavoj kolotoče a různé atrakce
a návštěvníci si mohli vybrat z bohaté nabídky občerstvení, které zajišťovali místní hospodští,
hasiči a fotbalisti.
Neděle pokračovala tradiční poutí a mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Letos našim oslavám počasí opravdu nepřálo, ale i přesto program proběhl podle plánu a my
moc děkujeme účinkujícím, prodávajícím a všem, kteří se akce zúčastnili, že před špatným
počasím neutekli.
Děkujeme i za vstřícnost občanů při pořádání této akce, organizátorům a brigádníkům za
přípravu a především děkujeme sponzorům, kteří podporují společenské a kulturní dění
v naší obci.
Martina Šlosarová

SPONZOŘI SLAVNOSTI OBCE:
UNIMA-KA  s.r.o.
Dušan Dorazil
Jana a Libor Macháčovi
Ludmila Bajerová
MUDr. Radovan Marek
Karla Luňáková
Roman Prokl
Ladislav Segeťa
Petr Dorazil
Stanislav Luňák
MUDr. Silvie Svrčinová
Jiří Klečka
DAST-TRADE  s.r.o.
MUDr. Josef Šrámek

ADEN LP, s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Alois Pešák a Josef Jančík
Ludmila Kocourková
Ing. Petr Blažek
Roman Škuca
KOLGAS – Vladimír Novotný
Ing. Ladislav Segeťa
Emilie Králová
Josef Pavlík
Richard Maňák
Miroslav Martinát
ING Corporation spol. s.r.o.
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou

OSADNÍ VÝBORY
Bayerův odkaz
V sobotu 30. června 2015, nás navštívil autobus s německými rodáky v čele s panem Hanelem. Po uvítání se vypravili na Františkovu cestu. Měli jsme připravené občerstvení, připravili
jsme malou výstavku, ukázku toho, co vyrábíme v klášteře. Napekli jsme perníková srdíčka
s nápisem Františkova cesta, zájem byl také o mapky a informace o Františkově cestě v Blahutovicích. Akce se zúčastnil i starosta obce s manželkou. Rozloučení s rodáky bylo velice milé
a příslib, že přijedou začátkem září, nás velice potěšil.
Spolek Bayerův odkaz, Blahutovice
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2015
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
01.

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

dat.
16.08.
23.08.
30.08.
06.09.
13.09.
20.09.
27.09.
04.10.
11.10.
17.10.
25.10.
31.10.
07.11.

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
Jeseník n.O.-Tichá
Jistebník – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. -Bordovice
Spálov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Hukvaldy
Kateřinice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Starý Jičín
Kozlovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Mořkov
Kopřivnice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
Odry – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vlčovice

pozn.
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 14.00
odjezd autobusu v 13.30
nejede autobus

Okresní přebor dorostenci
kolo
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
01.
02.

den
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

dat.
23.08.
30.08.
05.09.
13.09.
20.09.
27.09.
03.10.
11.10.
18.10.
25.10.
01.11.

čas
14:00
14:00
13:00
13:30
13:00
15:30
12:00
12:30
11:00
11:00

soupeř
Jistebník – Jeseník n.O.
VOLNO
Bartošovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Troj. Bystré
Starý Jičín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kunín
Veřovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Libhošť – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Odry
Jeseník n.O. – Vlčovice

pozn.
odjezd os. auty v12:45
odjezd os. auty v 13:00
odjezd os. auty v 12:30
odjezd v 14.15 Lichnov
odjezd os. auty v 11:30

Okresní soutěž žáci
kolo
04.
05.
06.
07.
08.
09.
02.
01.
03.

den
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

dat.
30.08.
06.09.
13.09.
20.09.
27.09.
03.10.
11.10.
18.10.
25.10.

čas
10:00
13:00
10:00
13:30
10:00
10:00
10:00
10:00

soupeř
Jeseník n.O. – Vražné
Spálov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Děrné
Kujavy – Jeseník n.O.
VOLNO
Tísek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bravantice
Jeseník n.O. – Velké Albrechtice
Jistebník – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd os. auty v 12:00
odjezd os. auty v 12:30
odjezd os. auty v 09:00
odjezd os. auty v 09:00

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

den
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ

dat.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10

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

soupeř
Pustějov – Jeseník n.O.
Žilina – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bílov
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Jeseník n.O. – Kunín
Jeseník n.O. – Olbramice
Jeseník n.O. – Děrné
Libhošť – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd os. auty v 15:30
odjezd os. auty v 16:00
odjezd os. auty v 15:30

odjezd os. auty v 15:00

12

Jesenický zpravodaj 4 / 2015

BOWLING BARTON CITY
V SUCHDOLE NAD ODROU
Sportovně kulturní stánek BOWLING BARTON CITY v Suchdole nad Odrou je
v provozu již devátý rok. Na bowlingu máme k dispozici tři dráhy s provázkovými stavěči. Naši hosté (hráči) si velice pochvalují skutečnost, že mohou
hrát ve své obuvi a nikdo je nenutí přezouvat se do společně používaných
(propocených) bowlingových bot. Prostory bowlingu jsou klimatizované,
prostředí útulné, romantické, laděné do trempu či iluze Divokého Západu.
Kromě běžného provozu jsme uspořádali spoustu zdařilých akcí počínaje
slavnostním otevřením a dále oslavy narozenin, svatby, srazy tříd, firemní akce všeho druhu (školení, ukončení roku, turnaje,...), každý rok soutěž
o DRSŇÁKA z BARTON CITY, koštování vín, country bály, večery s cimbálem, zapíjení svobody, oslavy, promoce, sportovní turnaje. V programech
vystupovali Ruda z Ostravy, revival Karel Gott a Elvis Presley, Vláďa Hron,
GZM, Šviháci, Smečka,……
Mnohé se zaběhlo, mnohé se snažíme zdokonalit a proto rok 2015 je pro
restauraci a bowling rokem některých změn.
Od 1. září 2015 rozšiřujeme otevírací dobu a to takto:

Úterý až čtvrtek
Pátek a sobota
Neděle

16.00 – 22.00 hodin
14.00 – 24.00 hodin
14.00 – 20.00 hodin

Vnitřní prostory bowlingu, sálu a krbovky Mexiko jsme změnili na zcela nekuřácké – kuřácká sekce se nachází venku při vstupu pod stříškou. Sál, který
slouží především ke konání společenských a soukromých akcí, je zpátky
obložen do modřínového dřeva a nabízí velice příjemné prostředí. Pro pohodlné posezení jsme sál vybavili dřevěnými polstrovanými křesílky, což je
kladně hodnoceno především při oslavách.
Vážení občané, budete – li mít kdykoliv čas a především chuť, přijďte se
k nám jen tak nějak pobavit anebo po domluvě s námi se dostavte cokoli
oslavit – nachystáme tabuli dle Vašich představ, upravíme otevírací dobu,
máme výbornou kuchyň, skvělé prostředí, příjemný personál…..určitě budete spokojeni.
Pro reservaci stolu, bowlingové dráhy či domluvení jakékoliv akce slouží
telefonní číslo 556 736 381, kde je možno v otevírací době provést objednávku.
www.bartoncity.cz

Mojmír Bartoň
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BOWLINGOVÁ AMATÉRSKÁ LIGA
V SUCHDOLE N.O.
Na podzim odstartujeme I. Ročník amatérské bowlingové ligy tříčlenných
družstev (na soupisce může být tři až šest hráčů) – stále je možnost se přihlásit. V hrací den hrají vždy dva tříčlenné týmy na dvou drahách. Dle všech
vzájemných zápasů a v nich dosažených výsledků vznikne pořadí týmů
v tabulce.
Celý ročník ligy 2015 – 2016 bude završen jarní soutěží Play – off (první v tabulce proti poslednímu, atd.), která následuje po základní části soutěže, ve
které se mužstva utkávají systémem vzájemných zápasů principem každý
s každým.
Liga se hraje od podzimu 2015 do jara 2016, hrací dny jsou úterý a čtvrtek
v době od 17.00 do 20.00 hodin. V jeden den hraje jeden tým proti druhému
asi jednu hodinu hry v kuse (tj. asi jednou za 14 dní 1 hodina hry pro každý
tým dle předem daného rozpisu). Startovné za celý tým na celou sezónu je
600,- Kč (na bowling a ceny). Vítězný tým dostává vždy za vyhraný zápas
pozornost podniku.

Přihlášky týmů můžete hlásit na baru bowlingu anebo na

tel. č.: 608 620 407 do 10. září 2015.
======================= zde ustřihněte =======================

Máte štěstí……tento ústřižek Vás opravňuje
k jedné hodině hry BOWLING za servisní poplatek 50,- Kč
ve dnech ÚT, ST, ČT a NE v období od 1. 9. – 4. 10. 2015
po předchozím zablokování termínu na tel. 556 736 381
„Ať koule lítají a kuželky padají…..“ přeje Mojmír Bartoň
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RŮZNÉ
DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Vážení občané, v rodinném domečku na kraji Suchdola nad Odrou se rodí projekt s názvem
Denní stacionář pro seniory. Služba spočívá v denní péči (od 7 – 17 hodin) o vaše blízké,
když potřebujete chodit do práce, nebo obstarat jiné záležitosti a nechcete, nebo nemůžete
nechat staroušky samotné doma. Zde bude zajištěno celodenní stravování, odborný dohled,
zábava i odpočinek.
Služba je částečně dotovaná a částečně placena z peněz na péči.
Tímto způsobem zjišťujeme, zda by bylo o takovou službu zájem. Své dotazy, prosím, volejte
na číslo 736 632 863.

Pohádkové Poodří
Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území Mikroregionu Odersko,
Regionu Poodří a protíná také Bílovecko a města Fulnek a Studénka. Oblast, ve které působily
mnohé významné osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické objekty, je protkána
bohatou sítí cyklotras a stezkami pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc
v srpnu zaplní pohádkové bytosti.
Deset pohádkových skřítků našlo svůj domov v deseti objektech po celém Poodří – Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích obsadí skřítek Kulíšek, jenž bude léčit
zvířata a stromy, v tamním zámku bude na malé i velké návštěvníky čekat víla, které se říká
Bartošovická Rusalka. Rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích bude
obývat skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, pro změnu pomalu během podzimu obydlí skřítci
Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte ve fulneckém informačním centru a další skřítky, vodníka Puškvorečka a Plamínka, pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka Větroplacha bude mít i větrný mlýn ve Spálově.
Další kouzelní pohádkové bytosti, Picmochové, se už zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea
v Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek.
Skřítků je tam však mnohem více, sklepení se jimi jen hemží a stačí se pozorně dívat.

Pohádkové putování
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti takzvaný „Vandrbuch“ (pohádkový pas). Až navštíví pět skřítků a budou mít „Vandrbuch“ vyplněný, mohou se těšit na drobné
ceny. Na konci roku 2015 pak proběhne velké slosování o hodnotné ceny.
Během svého pobytu však můžete navštívit i další zajímavá místa, třeba Vagonářské muzeum ve Studénce, jediné muzeum v republice, které zaznamenává vagonovou výrobu od
jejich počátků až do současnosti. Vydat se můžete také do Suchdolu nad Odrou, kde se
nachází Muzeum Moravských bratří či Muzeum městyse. V něm kromě informací o historii
Suchdolu uvidíte westernovou expozici či vojenskou expozici, která je věnovaná letecké bitvě druhé světové války. Lákadlem může být i dopravní hřiště v Odrách či malebná krajina
tvořena rozsáhlou rybniční soustavou a meandry řeky Odry, po které celá oblast dostala svůj
název.
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Více informací naleznete na www.moravskekravarsko.cz a aktuálně Vás budeme informovat
na FB Pohádkové Poodří a Poodří – Moravské Kravařsko. Projekt je realizován z finančních
prostředků ROP Moravskoslezsko.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

POZVÁNKY
Pozvánka na putování Františkovou cestou
Putování Františkovou cestou se koná 4. října ve 14.30 hodin a sraz poutníků je – jako obvykle – u prvního zastavení stezky, na dvoře bývalého kláštera v Blahutovicích.
Srdečně zveme na pěknou podzimní procházku meditativní a jedinečnou Františkovou cestou
v Blahutovicích.

Spolek Bayerův odkaz, Blahutovice
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Pronájem sociálního bytu 1+1 70 m² Starý Jičín 6
Pronájem prostorného bytu 1+1 (lze předělit příčkou na 2+1) o výměře 70,35m2 ve Starém
Jičíně. Byt se nachází v přízemí v celkově zrekonstruovaném domě, který se nachází téměř
na náměstí. Byt je ve velmi dobrém stavu, koupelna s vanou a WC. Jedná se o tzv. sociální
byt – zájemce musí splňovat podmínky, které Vám na vyžádání sdělí majitel domu. Vytápění
plynovým kotlem. Požadovaná kauce 2 nájmy. Nájemníci mají k dispozici 2 sušárny, kolárnu
a venkovní terasu k posezení. Parkování u domu. Volný ihned.
•
•
•
•
•
•
•

Měsíční nájemné: 4.925,– Kč bez energií
Stavba: Cihlová
Vlastnictví: Osobní
Umístění objektu: Centrum obce
Podlaží: 1. podlaží z celkem 3
Užitná plocha: 70,35 m2 včetně sklepu
Topení: Lokální plynové

Kontakt: 775/767 105, 775/767 101

Pronájem obchodních prostor v centru Nového Jičína
Pronájem obchodních prostor v centru Nového Jičína na ulici Dostála Bystřiny (naproti velkoobchodu barev). Prostory jsou nově zrekonstruované – nové plastové dveře, zateplení, dlažba, vlastní sociální zařízení, parkování pro zákazníky, bezbariérový vstup, k dispozici internet,
TV – SAT, velký manipulační prostor pro zásobování ze zadní strany objektu. Vhodné jako
prodejna, kancelář, sklad, a další..
K dispozici dva samostatné prostory (lze je pronajmout i společně, spojovací dveře):
1. prostory o velikosti 49,33m2 ...Měsíční nájemné 6.166,- Kč bez DPH
2. prostory o velikosti 59,63m2 ...Měsíční nájemné 7.454,- Kč bez DPH
Požadovaná kauce u obou prostor je ve výši 2 měsíčních nájmů.
Kontakt: 775/767 105, 775/767 101

