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Maškarní ples v Jeseníku nad Odrou, 21. 2. 2015
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Naši furianti, Bernacké divadlo, 10. 4. 2015

Hasičský výcvik na Odře, 11. 4. 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. 6. 2015
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Hospodaření obce k 31. 3. 2015
	   ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy

19,488.000,00 Kč

4,675.660,61 Kč

23,99 %

Nedaňové příjmy

4,763.000,00 Kč

1,975.245,41 Kč

41,47 %

Kapitálové příjmy

1,191.200,00 Kč

986.508,00 Kč

82,82 %

Přijaté transfery po kons.

2,707.370,00 Kč

1,042.821,00 Kč

38,52 %

PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

28,149.570,00 Kč

8,680.235,02 Kč

30,84 %

Běžné výdaje po kons.

24,894.963,00 Kč

5,052.744,74 Kč

20,30 %

5,218.117,00 Kč

588.075,00 Kč

11,27 %

30,113.080,00 Kč

5,640.819,74 Kč

18,73 %

Zapojení zůstatků na BÚ

5,613.310,00 Kč

-2,132.255,22 Kč

-37,99 %

Splátky dlouhod. úvěrů

-3,649.800,00 Kč

-907.786,88 Kč

24,87 %

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)

Přenesená daň. pov. DPH		
FINANCOVÁNÍ

626,82 Kč
1,963.510,00 Kč

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatky na účtech fondů

-3,039.415,28 Kč

7,722.554,12 Kč
187.815,73 Kč

Zůstatky na bankovních účtech celkem

7,910.369,85 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci

17,852.531,72 Kč

Zůstatek úvěru na hasičské auto a kom. techniku

-154,79 %

3,171.407,99 Kč
Mgr. René Štec
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Demolice nadjezdu železniční trati Přerov –
Bohumín v Jeseníku nad Odrou
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jste byli informování o demolici nadjezdu nad železničním
koridorem v Jeseníku nad Odrou, který byl odstraněn z důvodu naléhavého havarijního stavu.
Hlavní stavební práce – samotné odstranění mostu proběhlo v druhé polovině měsíce února
2015. Do konce měsíce března probíhaly dokončovací práce a dne 9. dubna 2015 bylo zrealizované dílo předáno. Akci realizovala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Následně předkládám
celkovou rekapitulaci nákladů:
Kč vč. DPH
A.

Náklady spojené s výlukou a pomalými jízdami

1.

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

944 000,00

2.

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

712 240,00

B.

Stavební práce

3.

Rozpočtované náklady

2 942 402,38

4.

Konečný rozpočet po realizaci

2 924 000,48

5.

Konečné náklady (ř. A.1.+A.2.+B.4.)

4 580 240,48

Největší položku v rozpočtu představovaly pronájem jeřábu, manipulační práce při
odstraňování mostu a omezení provozu na trati. S Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje se v současné době jedná o dotaci, která by pokryla náklady spojené s výlukou a pomalými jízdami a část nákladů na stavební práce.
Jednalo se o krajně naléhavou, velmi náročnou a z bezpečnostního hlediska rizikovou akci,
která musela být vyřešena rychle, kompetentně a za dohody všech dotčených stran. Všem
zúčastněným děkuji za vstřícnost a pochopení.
Mgr. Tomáš Machýček, starosta
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USNESENÍ
ze 7. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 2. 2015 od 16.00 h
Rada obce přijala tato usnesení:
• schvaluje program 7. schůze – příloha č. 2
• ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení v lokalitě MŠ Jeseník nad Odrou s Římskokatolickou farností Jeseník nad
Odrou
• schvaluje pronájem části komplexu budov mateřské školy č. p. 67 v k. ú. Jeseník nad
Odrou, včetně pozemku parc. č. 659 a to: budova školky, chodby, kuchyň s pomocnými
místnostmi a školní jídelna s příslušenstvím, část pozemku parc. č. 660 kromě chodníku
a aleje ke školní jídelně a budova mateřské školy č. p. 21 v k.ú. Polouvsí, včetně pozemku parc. č. 153/3, pozemky parc. č. 152 a 153/4 v k. ú. Polouvsí. Pronájem za částku
20.000 Kč Mateřské škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na
dobu neurčitou od 1. 3. 2015
• schvaluje pronájem budovy základní školy č. p. 58 včetně pozemku parc. č. 655, pozemky parc. č. 626, 656, 657 a část pozemku parc. č. 660 – pouze chodník a alej ke
školní jídelně v k. ú. Jeseník nad Odrou. Pronájem za částku 10.000 Kč Základní škole Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na dobu neurčitou od
1. 3. 2015
• schvaluje Ceník poplatků a služeb platný od 1.3.2015.
• ukládá starostovi předat návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 FV a ZO
• schvaluje Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 na zpracování Studie zahradní a parkové úpravy
MŠ Jeseník nad Odrou
• schvaluje podání žádosti o dotaci do OPŽP, Prioritní osa 7 – dotace na environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu na zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou
• schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Jeseník nad Odrou za rok 2014
• schvaluje hospodářský výsledek MŠ Jeseník nad Odrou za rok 2014
• schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 412 v k.ú. Hůrka
• schvaluje dar Asociaci rodičů a přátel Zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček
• neschvaluje poskytnutí daru SDH Hůrka na zakoupení oblečení pro sportovní družstvo
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• doporučuje finančnímu výboru a ZO schválit nákup osobního automobilu Škoda Fabia 1.2
TSI 81 kW
• schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
• schvaluje záměr prodeje traktoru s nakladačem a hasičského auta Avia
• schvaluje Darovací smlouvy na pořádání plesů
• bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný
celek Obec Jeseník nad Odrou za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
• ukládá starostovi předat návrh finančních darů občanským sdružením a spolkům finančnímu výboru
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor (restaurace) v Polouvsí ke dni 7.2.2015
z důvodu úmrtí nájemce
• schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (restaurace) v Polouvsí
• bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor (restaurace) v Polouvsí
• schvaluje Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí žádost o přidělení bytu
• schvaluje omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami v souvislosti s uskutečněním
Valašské rally 2015 dne 11.4.2015 v souvislosti s rychlostní zkouškou č. 2 – 4
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 755 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi předat ZO zmocnění na zastupování na více valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s.
• bere na vědomí ukončení pracovního poměru ředitelky Mateřské školy Jeseník nad Odrou
k 31.8.2015
• anonymizováno
• schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
• bere na vědomí dosavadní průběh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jeseník nad
Odrou

Jesenický zpravodaj 2 / 2015

5

USNESENÍ
z 8. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 24. 3. 2015 od 16.00 h
Rada obce přijala tato usnesení:
• schvaluje program 8. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
• schvaluje záměr prodeje traktorových doplňků - radlice a zametače
• schvaluje Smlouvu o provedení umělecké produkce
• schvaluje dar Škole života Nový Jičín
• bere na vědomí ukončení Smlouvy o dílo č. 2/2003/5101 na odchyt toulavých psů ke dni
30.4.2015
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
• schvaluje dar Společnosti přátel Poodří na vydávání časopisu Poodří
• ukládá místostarostovi zjistit u notáře stav dědického řízení po bývalém nájemci nebytových prostor Polouvsí 96
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 412 v k.ú. Hůrka
• ukládá místostarostovi zjistit bližší podmínky nabídky Technických služeb Nový Jičín na
sběr a svoz komunálního odpadu
• ukládá místostarostovi zjistit zájem spoluobčanů o pořízení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad včetně možnosti získání dotace na pořízení kontejnerů
• ukládá starostovi připravit výběrové řízení na ředitelku MŠ Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního povodňového domu
• schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 701/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje žádost o finanční příspěvek
• ukládá starostovi připravit výběrové řízení na nákup traktorové sekačky
• schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1137/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá místostarostovi prošetřit žádost o zhotovení příjezdové komunikace na pozemku
parcela číslo 86/1 v k.ú. Blahutovice k RD č.p. 56 v Blahutovicích
• bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor Polouvsí 96
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USNESENÍ
z 9. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 7. 4. 2015 od 16.00 h
Rada obce přijala tato usnesení:
• schvaluje program 9. schůze RO
• nominuje Mgr. Tomáše Machýčka a Ing. Petra Fuska za člena výběrové komise na ředitelku
příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou
• vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 67, příspěvková organizace dle požadavku na
konkursní řízení – příloha č. 3
• schvaluje Kupní smlouvu na nákup traktorové sekačky
• ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemku parcela číslo 180/1 v k.ú. Polouvsí
• ukládá starostovi zveřejnit záměr pronájmu pozemku parcela číslo 36/1 v k.ú. Hrabětice
nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění funkční způsobilosti a provozu automatického měřícího systému v Polouvsí
• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Demolice mostu nad železnicí v obci
Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemků parcela číslo 989/136 a 989/141 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí ukončení nájmu obecního bytu ke dni 31.3.2015
• schvaluje nákup osobního automobilu Škoda Fabia combi 1,2 TSI Style
• schvaluje zpracování projektové dokumentace na výstavbu přístřešku pro osobní automobil u hasičské zbrojnice v Hůrce 52
• schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sálu v Hůrce 42
• schvaluje žádost o právu provést stavbu – rozšíření hráze Horního rybníka na pozemku
parcela číslo 320/2 a části pozemku parcela 226/3 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje posouzení krajinné zeleně a protierozních opatření v rámci probíhajících KPÚ
v k.ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi připravit podklady pro Změnu č. 1 Územního plánu obce Jeseník nad
Odrou
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USNESENÍ
z 3. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 11. 3. 2015 od 17.00 h
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
• schvaluje program 3. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Fuska
• schvaluje ověřovatele zápisu Václava Hasala
• schvaluje Zápis z 2. schůze zastupitelstva obce
• bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (schůze č. 5, 6 a 7)
• bere na vědomí Zápis z 2. schůze finančního výboru
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015
• schvaluje finanční příspěvky spolkům
• odkládá prodej pozemků parc. č. 36/1 a 37/1 v k. ú. Hrabětice nad Odrou do příští schůze
ZO
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 187/1 v k. ú. Jeseník nad Odrou s předkupním právem
do doby kolaudace stavby rodinného domu
• schvaluje odkoupení pozemku parcela číslo 53 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje odkoupení pozemku parcela číslo 1150/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Zřízení služebnosti inženýrské sítě (veřejné osvětlení) na parc. č. 662, 663 a 665
v k. ú. Jeseník nad Odrou dle GP č. 693-247/2014
• bere na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2013
• schvaluje delegaci zástupce obce na valné hromady společnosti ASOMPO, a. s.
• schvaluje vyřazení majetku
• schvaluje záměr výstavby rozhledny v Blahutovicích
• bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
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 Poslední výzva pro neplatiče!!!!!

Poplatek za odpad
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud zaplacený poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který byl
splatný 31. 3. 2015 mají poslední možnost zaplatit v částce 450,– Kč.
Občané, kteří doposud nezaplatili, budou mít poplatek navýšen o 300 % na osobu.
To znamená 1350,– Kč za jeden poplatek + náklady.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České
spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol 1340, konstantní symbol 1318, spec. symbol RČ.
Pokud i tehdy dlužníci nezaplatí svoji poplatkovou povinnost , vydá obecní úřad dle zák.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění vedlejších předpisů, dle § 178 odst. 5 exekuční příkaz,
u kterého se započítávají 500,– Kč na každý platební výměr exekuční náklady.
Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby:
a)	srážkami ze mzdy (např. z důchodů, podpory z ÚP, nemocenských dávek, z dávek státní
soc. podpory: soc. příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, apod.)
b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
c) přikázáním jiné peněžité pohledávky
d) postižením jiných majetkových práv
e) prodejem movitých věcí
f) prodejem nemovitostí.

Poplatek ze psa
Poplatek ze psů byl splatný 31. 3. 2015. Dlužníci, kteří doposud nezaplatili mají opět možnost uhradit poplatek v částce 200,– Kč, poté bude navýšen o 300 %. Pokud nebude zaplacen, bude vymáhán exekučně, stejně jako poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Majitelé, kteří již psa nevlastní, musí tuto skutečnost písemně ohlásit na obecním
úřadu.

Oznamovací povinnost
Upozorňujeme občany, že změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu atd.) se musí do
15 dnů písemně ohlásit prohlášením plátce na obecním úřadě.
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Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci březnu a dubnu oslavili své významné jubileum tito naši spoluobčané:
Růžena Huvárová
Vojtěch Král
Jiřina Boková
Zdeněk Tomčák
Jaroslav Kelnar
Jiřina Sváčková
Janko Neubauer
Helena Tomčáková
Marie Žemlová



Blahutovice
Jeseník nad Odrou
Hůrka
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
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DĂƚĞƎƐŬĄƓŬŽůĂ:ĞƐĞŶşŬŶĂĚKĚƌŽƵŽŬƌĞƐEŽǀǉ:ŝēşŶ͕
ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ͘

WŽĚƌŽďŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞũƐŽƵǌǀĞƎĞũŶĢŶǇŶĂjƎĞĚŶşĚĞƐĐĞKďĐĞ:ĞƐĞŶşŬŶĂĚKĚƌŽƵ͕
ǁǁǁ͘ũĞƐĞŶŝŬŶĂĚŽĚƌŽƵ͘ĐǌĂKďĞĐŶşŵƷƎĂĚĢǀ:ĞƐĞŶşŬƵŶĂĚKĚƌŽƵ͕
ϳϰϮϯϯ:ĞƐĞŶşŬŶĂĚKĚƌŽƵϮϱϲ͕ƚĞů͘ē͘ϱϱϴϴϰϲϵϯϰ͕ϳϮϰϭϴϬϲϲϳ͘
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INFORMACE O KOMPOSTÉRECH
Vážení spoluobčané,
Obec Jeseník nad Odrou zajišťuje pro Vás možnost uložení biologického rozložitelného odpadu (BRO) na sběrných místech, který funguje již několik let. Z Vašich podnětů jsme získali
informace, že tento systém je pro některé z Vás nevyhovující a nedostačující. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s průzkumem, zda by byl Váš zájem o kompostéry, které si uložíte na
svém pozemku.
Váš zájem je nutné prokázat při žádosti o dotaci, která by pořízení kompostérů financovala.
Objem kompostérů je 740, 1050, 2000 l. Pořízení pro občany by bylo zdarma.
Výhodou kompostéru je nahradit nevzhledné hromady kolem stávajících sběrných míst,
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.
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o vyplnění průzkumu a doručení buď emailem
na obec@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na OÚ.
V případě zájmu a obdržení dotace budete o možnosti odběru informováni.
Libor Macháč, místostarosta

Mám zájem o kompostér:
740 l

1050 l

2000 l

Výběr označte křížkem.

Jméno a příjmení:
Adresa:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oznamujeme rodičům, kterým se narodily děti koncem roku 2014 a na jaře letošního roku, že
slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 23. května 2015 ve 14.00 hodin v obřadní
síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče obdrží i osobní pozvánku k vítání
(pokud se budou chtít obřadu zúčastnit).
Za KPOZ Jeseník nad Odrou Petr Šnajdárek
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
Broučkiáda
V pátek 27. března proběhla
v MŠ „Broučkiáda aneb probouzení broučků“. Po svačince jsme se se všemi broučky přivítali a udělali jsme si
broučkovu rozcvičku. Potom
jsme si společně zatančili.
Děti se zúčastnily různých
soutěží. Vyzkoušely si mravenčí přetahování, sbírání
nektaru, prolézání krtkovou
hromádkou, motýlí balancování, zahrály si hru: „Kdo
najde poztrácené beruščiny
tečky“. Na závěr děti dostaly,
jako odměnu za účast v soutěžích, nafukovací balónky, které si mohly pomalovat a odnést
si je domů.
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Zprávičky z polouveské školky
V lednu jsme si v naší školce povídali o zimě. Hráli jsme si se sněhem, stavěli sněhuláky a koulovali se. Povídali jsme si o ptáčcích, o tom jak je důležité se o ně starat a také jsme každý
den sypali do krmítka zrníčka. Seznamovali jsme se se zimními sporty. Na konci ledna jsme si
s předškoláky zopakovali tvary, barvy, povídali jsme si o rodině a připravovali jsme se na zápis,
který proběhl 5. února v ZŠ Starý Jičín. Z naší školičky odchází 13 předškoláků.
Na začátku února se v naší školičce konal karneval masek, děti si zasoutěžily, zatancovaly,
zazpívaly a dostaly odměnu za krásnou masku. Od paní kuchařky byla pro všechny sladká
odměna – roláda s gumovými medvídky. V únoru jsme se seznámili s lidským tělem, funkcemi
těla, kostrou, svaly, srdcem, nemocemi. Říkali jsme si, co máme dělat, abychom byli zdraví,
a trénovali jsme naše smysly. Povídali jsme si o škodlivosti kouření.
Březen jsme začali dopravními prostředky a značkami. Zopakovali jsme si, jak se chovat na
silnici, jak bezpečně přecházet mimo přechod pro chodce, jak chodit po silnici bez chodníku.
Připomněli jsme si důležitost přilby na hlavě a dobře vybaveného kola.
12. března proběhl v naší školce „Den otevřených dveří“, kdy se za námi přišli podívat
nové děti a zapojili se do programu ve školce. Protože byli tak šikovné, dostali od dětí malou odměnu – pexeso. Na konci března jsme jeli do Jeseníku nad Odrou do divadla na tři
pohádky.
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20. března jsme spolu s rodiči a obyvateli Polouvsí vynášeli „Morenu“, kterou jsme za zpěvu
písní, recitace básní a rachotu hudebních nástrojů hodili do potoka. Ve školce jsme si zasadili
fazole, hrách a řeřichu a každý den pozorujeme jejich růst.
Na konci března, před velikonocemi jsme si společně s rodiči vyrobili jarní a velikonoční výzdobu. Například různé kohoutky, kuřátka, malovali jsme vajíčka, zdobili perníčky, vyráběli
kytičky z filcu. Také k nám přijela paní Jana Polzerová a vyprávěla nám o Velikonocích, o tradici a významu těchto svátků. Děti si zazpívaly, zatančily a zasoutěžily, kluci dostali tatar, holky
lízátko a paní učitelky za pletení tataru vajíčko.
Také jsme začali jezdit s předškolními dětmi na bazén do Nového Jičína.
Kolektiv MŠ
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ZŠ
Tři pohádky
s písničkou
V úterý 24. března jsme navštívili
kulturní dům v Jeseníku nad Odrou.
Přijelo tam Divadlo Pohádka a nabídlo nám Tři pohádky s písničkou:
O dvou chroustech, O zamrzlém králi
a O poštovském panáčkovi. Pohádkové leporelo se nám moc líbilo, bylo
pestré, hravé a zpěvné.

Poplach ve škole
V pátek 20. března naši školu navštívil pan Kulíšek – bezpečnostní technik. Vytvořil pro děti
situaci ohrožení požárem. Mohli jsme si na vlastní kůži prožít tuto nepříjemnou událost. Byl
vyhlášen poplach, museli jsme se co nejrychleji přesunout na školní dvůr a dověděli jsme se,

16
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jak požár hasit, seznámili jsme se s hasicími přístroji a s výstrojí hasiče. Bylo to velice zajímavé,
jenom doufejme, že se nic takového ve skutečnosti nestane!

Dění ve ŠD
Nový rok začal ve ŠD přípravami na Tříkrálovou sbírku – děti si s paní vychovatelkou povídaly
o významu a důležitosti této akce, vyráběly koruny, apod.
Začalo se také nacvičovat vystoupení na Školní ples, který se konal hned začátkem února.
Letos paní vychovatelka vybrala téma „Strašidelná škola“. Bylo velmi napilno, děti trénovaly
poctivě, vyráběly si převleky a rekvizity. Vystoupení na plese se moc povedlo! Děti se převlekly
za upíry, strašidla, zombie, čarodějnice a podobně, a svým tancováním určitě potěšily a pobavily všechny účastníky plesu. Všechny děti si to náramně užily a těší se na další vystoupení,
které se bude konat na besídce ke Dni matek.
V lednu se ŠD, stejně jako minulý rok, zúčastnila školního kola hry „Superfarmář“, ve které
se hrálo o nejlepšího farmáře. Soutěžily všechny děti školní družiny, zapáleně kupovaly ovce
a králíky, odháněly vlky a lišky. Nejlepším farmářem se stal Jakub Dohnal, na druhém místě byl
David Marek, na třetím místě Jan Dohnal a na čtvrtém Jakub Jurčák. Vítězové na prvních čtyřech místech dostali od nakladatelství diplomy a věcné ceny, ostatní soutěžící malou sladkost.
Únor nám konečně nadělil trochu sněhu, a tak si děti užívaly zimních radovánek – bobování,
sáňkování a stavění sněhuláků.
Druhá půlka února byla ve znamení Masopustu, maškarních plesů a vyrábění zvířecích masek,
klobouků, apod.

Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Odrách
V tomto školním roce jsme byli v Odrách již dvakrát. V pátek jsme s panem učitelem dopravní
výchovy s panem Zemanem v interaktivní učebně procvičovali křižovatky, dopravní značky
a pokyny policisty. Po výuce žáci 4. ročníku psali testy, aby mohli získat Průkaz cyklisty, ale
někteří test nenapsali. Potom začala praktická zkouška – jízda zručnosti. V této byli všichni
úspěšní. Žáci, kteří požadavky splnili, průkaz dostali a ti zbývající se musí snažit příští rok.
Všichni jsme trénovali jízdu podle příkazu dopravních značek a projíždění křižovatkami. Páťáci
trénovali také jízdu zručnosti, protože 4 nejlepší budou reprezentovat školu 7. 5. 2015 v okrskovém kole právě v Odrách.
Klárka Gazdová, 5. ročník
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Velikonoce v naší škole
Už se stalo tradicí, že svátky jara jsou ve škole ve znamení vyrábění a tvoření. Také letos jsme
mezi námi přivítali paní Jiřinu Bokovou, která s dětmi zdobila velikonoční kraslice. Nabídla jim
spoustu technik zdobení, přinesla spoustu nápadů a ukázek. Moc jí děkujeme za její trpělivost s námi a těšíme se na další setkání.
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KULTURA (Proběhlé akce)
„I města mají duši“
Dne 21. března 2015 jsme v našem Kulturním domě přivítali již počtvrté zpěvačku Evu Kriz-Lifkovou s pianistou panem Milanem Dvořákem. Tentokrát s nimi přijel jako host zpěvák
a hudební skladatel Jiří Cerha, člen Spirituál kvintetu a zakládající člen skupiny C&K Vokal.
Vystoupení „I města mají duši“ vycházelo ze stejnojmenné knihy Mileny Holcové. O městech z celého světa nám umělci povídali a také zpívali. A že jim to v dvojhlasech ladilo! Eva
Kriz nám zejména ve druhé části programu předvedla ke každé písničce jiný kostým. Nejvíce
se mi líbil ten africký, písnička zase arménská lidová. Každý si mohl přijít na své.
Přispěla i pěkná scéna, kterou opět „vyzdobila“ paní Jitka Tihelková. Již tradičně bylo pro
všechny návštěvníky na stolech připraveno malé zakousnutí, tentokrát to byly bratislavské
rohlíčky, věnečky a směs sýrů. Zapíjet jsme mohli některým z výborných moravských vín.
Prožili jsme pěkný večer, za který je třeba poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli.
O Bratislavě se nemluvilo ani nezpívalo, ale recept na bratislavské rohlíčky snad nikoho
neurazí. Je z kuchařky Ireny Košíkové a Dany Melanové: Vaření s Čirinou.
Tady jsou:
Rozpis: 40 dkg hladké mouky, 1 hera, 1 kelímek (25 dkg) zakysané smetany, moučkový cukr
na obalování, vanilkový cukr
Maková náplň: 25 dkg mletého máku, 10 dkg krupicového cukru, hrst hrozinek, 1 dcl vařícího mléka, kůra z 1 citronu, rybízová marmeláda, trošku rumu
Z másla a mouky uděláme světlou jíšku, přisypeme mák s cukrem a zalijeme vařícím mlékem. Pozor:
zaléváme opatrně, jinak přelijeme a budeme muset zahušťovat. Pokud se nám to stane, žádná
tragédie, zahustíme nastrouhanými piškoty. Přidáme trošku rumu a lžíci rybízové marmelády.
Postup: Ze surovin připravíme v míse hladké těsto, dobře je vypracujeme, rozdělíme na
6 bochánků, přikryjeme fólií a dáme alespoň na 2 hodiny do lednice odpočinout. Zůstanou-li
tam déle, třeba přes noc, nic se neděje, ale v žádném případě je tam nenechávejte kratší
dobu. Mezi tím si připravíme náplň. Z každého bochánku vyválíme kruh, který rozdělíme
rádýlkem na 8 klínků. Na širší stranu dílku nanášíme lžičkou nádivku a rolujeme do tvaru rohlíčku, který klademe na vymazaný plech nebo na pečící papír. Potřeme rozšlehaným vejcem
a pečeme asi 25 minut při 200°C. Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou.
Dobré jsou i s ořechovou náplní: 25 dkg mletých vlašských ořechů, 10 dkg krupicového
cukru, hrst hrozinek (nejlépe namočených v rumu), 1 dcl vařícího mléka. Ořechy smícháme
s cukrem, zalijeme vařícím mlékem a rozmícháme.
Za celý realizační tým přeje vše dobré Marie Heraltová

KONČINOVÝ BÁL – soutěž „O nejlepší pálenku“
V pátek 13. února 2015 se konal Končinový bál, který pořádalo Kulturní středisko ve spolupráci s Klubem seniorů. S tanečním programem vystoupily děti ze ZŠ Jeseník nad Odrou
a po celý večer hrál a zpíval Daniel Matyáš z Oder. Samozřejmě nechyběla i bohatá tombola,
kterou z velké části zajistili místní členové Klubu seniorů.
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Zisk z této akce byl cca 12 tis. korun a tuto finanční částku Obec Jeseník nad Odrou věnuje
Klubu seniorů jako příspěvek na zájezd do divadla nebo na jiný výlet.
Součástí této kulturní akce byla také soutěž „O nejlepší pálenku“. Celkem se sešlo 14 vzorků
pálenky různých odrůd.
Výsledky koštování:
• za odrůdu TRNKY zvítězil s 8 hlasy pan Josef Ondryhal
• za odrůdu JABLKA zvítězil s 5 hlasy pan Radek Tomančák
Vítězové získali symbolický dárek a postupují dále do soutěže, kterou pořádá MAS Regionu
Poodří v prostorách zámku v Bartošovicích, s názvem „14. ročník otevírání Poodří a pooderského koštování“ dne 16. května 2015.
Děkujeme všem, kteří podpořili tuto akci.
Za KD Jeseník nad Odrou Martina Šlosarová
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OSADNÍ VÝBORY
BlahutovicE
Velikonoční výstava v Blahutovicích
Ve dnech 28. – 30. 3. 2015 proběhla tradiční velikonoční výstavka, tentokrát obohacená
výstavou obrazů krajinek Poodří, zachycené v různém období. Obrazy maloval Radim Jaroška. K vidění byla ukázka spřádání ovčí vlny na kolovrátku, pletení tatarů a malování vajíček
voskem, zde se zapojily i děti, které si toto zdobení chtěly vyzkoušet. K zakoupení byly malované perníčky a drobné, námi vyrobené velikonoční ozdoby. Přátelské posezení jsme zajistili
dobrým domácím pohoštěním. Výstava se líbila, přišlo hodně hostů z okolí.
Děkujeme těm, kteří nás přišli podpořit.
Spolek Bayerův odkaz Blahutovice
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HŮRKA
Masopust s pochováváním basy
Dopoledne 21. 2. 2015 se v Hůrce konal druhý ročník masopustní průvod s voděním medvěda. Průvod navštívil místní obyvatele s pozváním na večerní akci Pochovávání basy, kterou
pořádala Restaurace u školy. Účastníci průvodu byl všemi občany mile přijat, pohoštěn a nechyběla ani slivovička. Ve večerních hodinách jsme se naposledy rozloučili se stařičkou basou.
V sále bývalé školy se sešlo asi padesát lidí z Hůrky i blízkého okolí. K poslechu a tanci hrála
hudba pana Gerhardta z Nového Jičína. Samozřejmě nechyběla bohatá tombola, na kterou
přispěli místní občané a obec Jeseník nad Odrou. Všichni se velmi dobře bavili až do brzkých
ranních hodin. Mnohanásobné díky všem sponzorům a zúčastněným hostům za přízeň.

Odpoledne plné vzpomínek
V sobotu 28. 2. 2015 se konalo v sále bývalé školy v Hůrce setkání bývalých zaměstnanců
mateřské školy v Hůrce, u příležitosti padesátiletého výročí založení mateřské školy v Hůrce.
I když byla mateřská škola v roce 1997 uzavřena, bylo na co vzpomínat. Ve spolupráci s bývalou ředitelkou Janou Gabrielovou a Jiřinou Bokovou, byly na ukázku připraveny kroniky a jiné
zachované dokumenty. O zajištění pohoštění se postarala Restaurace u školy a Obec Jeseník
nad Odrou. Všem zúčastněným moc děkujeme.
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Valná hromada okrsku Starý Jičín
V sobotu 28. 2. 2015 se konala v sále KD Jeseník nad Odrou valná hromada okrsku Starý
Jičín. Tato členská schůze začala v 18.00 hodin. Všechny sbory krátkou zprávou informovali
o své činnosti v předcházejícím roce. Byla vyhodnocena okrsková liga mužů a žen s předáním
pohárů a dárkových cen.
Po večeři hrála hudební skupina Apači. Před dvanáctou hodinou se vylosovala bohatá tombola. Po akci připravený autobus rozvezl účastníky hasičské schůze domů.
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Velké poděkování za účast na této schůzi patří starostům, místostarostům a především
členům sborů SDH Bernartice nad Odrou, SDH Jičina, SDH Starojická Lhota, SDH Palačov, SDH Dub, SDH Janovice, SDH Petřkovice, SDH Starý Jičín – Vlčnov a SDH Hůrka. Zvláštní poděkování patří zaměstnancům obce Jeseníku nad Odrou za přípravu
sálu.

Velikonoční odpoledne
Na Smrtnou neděli 21. 3. bylo v sále bývalé školy opět živo. Manželé Blažkovi (Restaurace
u školy) zde uskutečnili zdobení perníčků, malování velikonočních vajíček a kraslic. Všich-
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ni přítomní, kterých se sešlo opravdu hodně, si vyzkoušeli různé techniky malování kraslic
i techniku broušení kraslic bruskou. Nazdobené kraslice a perníčky si zúčastnění odnášeli
domů. Pořadatelé se těší na další akce pro děti i pro dospělé.

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
K prvnímu dni letošního roku má náš sbor 97 členů, z toho 21 žen a 6 členů do patnácti
let. Činnost členů sboru dobrovolných hasičů je všestranná. Pořádáme nebo spolupořádáme
kulturní, společenské a sportovní akce. Podílíme se aktivně na propagaci sboru a naší obce
Hůrka. Spolupracujeme s obcí v Jeseníku nad Odrou, osadním výborem, tělovýchovnou jednotou Slavoj, Mysliveckým sdružením Hůrka, cvičenkami a s místními maminkami. V loňském
roce jsme se podíleli na dvaceti akcích. V letošním roce máme v plánu podílet se na přibližně
stejném počtu akcích.
V našem sboru máme vyčleněnou jednotku v počtu 20 členů pro zásah u požárů, živelných pohrom a technických pomocí v Jeseníku nad Odrou a jeho místních částích. Jednotka se skládá z velitele jednotky, tří velitelů družstva, šesti strojníků a desíti hasičů.
V roce 2014 jsme vyjížděli k dvacetidvou zásahům (požáry, technické pomoci, záchrana
osob).
Naše soutěžní družstva žáků a mužů se účastní soutěží tzv. okrskové ligy. Soutěž je rozdělena
do kategorií mladších a starších žáků. Soutěží se v Hůrce, Janovicích, Bernarticích nad Odrou,
Vlčnově, Jičině, Petřkovicích a ve Starojické Lhotě. Z důvodů dovršení některých mladých
hasičů 15 let, jsou pro další soutěžení v této kategorii vyřazeni. Pro letošní sezónu se bohužel
připravují jen mladší žáci.
Družstvo mužů soutěží v okolních obcích, ale také vyjíždějí do „vzdálenějších“ míst. Našemu
omlazenému družstvu mužů se bohužel v loňské lize moc nedařilo. V okrskové lize obsadili
8. místo z devíti týmů. Družstvo žen, které v loňském roce soutěžilo poprvé se umístilo na
krásném 4. místě s osmi družstev.
Pro letošní sezónu jsou všechna družstva po technické stránce připravena. I když první soutěže se zahajují v polovině května, začínají se aktivně připravovat již nyní.
V pátek 18. července jsme započali oslavy 105 let od založení sboru slavnostní schůzí, kterou jsme uspořádali takřka pod širým nebem na hřišti před bývalou školou, počasí vyšlo na
jedničku a ohlasy byly pozitivní snad od všech přítomných i pozvaných hostů. V sobotu dále
pokračoval program na koupališti. Zdárně bylo provedeno taktické cvičení okrsku Starý Jičín,
kdy se nám podařilo opět po letech dopravit dálkovou dopravou vody vodu na místní kopec
a za pouhých 10 minut dopravit vodu k fiktivnímu požáru. Na koupališti pak probíhal bohatý
doprovodný program pro děti i dospělé (skákací hrad, trampolíny, pěna, pivní štafeta). Večer
nám k tanci i poslechu zahráli APAČI.
Náš sbor a její jednotka se v technickém vybavení posunula o pořádný kus dopředu. Asi
všichni dobře víte, že členové sboru zabezpečují chod jednotky kategorie 5, tedy poslední
kategorii, která má pouze místní příslušnost. I přesto se obci Jeseník nad Odrou podařilo
vyčlenit finanční prostředky na pořízení nového zásahového vozidla a zakoupit ho bez žádné
dotace, což si myslím, že nemá v ČR obdoby. Jde o cisternovou automobilovou stříkačku,
kterou již šest měsíců máme v hasičské zbrojnici. Dne 11. října jsme vozidlo slavnostně požehnali za účasti farářů římskokatolické farnosti Starý Jičín a Jeseník nad Odrou a dalších
hostů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům a členům sboru, kteří se podílejí na fungování našeho sboru, kteří organizují soutěže a kulturní akce. Dále bych chtěl poděkovat obci
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Jeseník nad Odrou a jejím představitelům, za spolupráci a finanční podporu sboru a hlavně
jednotky, kterou zajišťujeme.
Ing. Lukáš Janovský – starosta sboru

POZVÁNKA DO HŮRKY:
Stavění májky a pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádají v sobotu 2. května 2015 v areálu bývalé školy v Hůrce, Stavění májky a pálení čarodějnic. Po dopolední společné přípravě
májky, nazdobení věnce a postavení táborového ohně bude samotná akce zahájena v 17.00
hodin. Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.
Hůrka, areál školy
Hasičská soutěž – žáci
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v neděli 24. května 2015 od 13.00 hodin hasičskou
soutěž žáků v požárním sportu o Putovní pohár starosty SDH Hůrka. Soutěžit se bude v požárním útoku dle směrnic hry Plamen a v běhu jednotlivců na 60 m přes překážky.
Hůrka, areál koupaliště
Kácení májky s oslavou dne dětí
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v sobotu 30. května 2015 od 17.00 hodin Kácení májky s oslavou Dne dětí. Pro dospělé soutěž o láhev slivovice „Kam dopadne špička
májky?“. Pro děti budou připraveny zábavné soutěže o ceny a na závěr zapálení táborového ohně.
Hůrka, areál bývalé školy
Myslivecké odpoledne
Myslivecké sdružení Hůrka si Vás srdečně dovolují pozvat na tradiční myslivecké odpoledne,
které se bude konat v sobotu 13. června 2015 od 14.00 hodin v areálu bývalé školy. Můžete
se těšit na zvěřinové speciality, bohatý kulturní program, soutěže pro děti o ceny a tombolu.
K poslechu a dobré náladě bude hrát hudba.
Hůrka, areál bývalé školy
Zahájení letních prázdnin, pohádkové odpoledne
Restaurace u školy v Hůrce a Osadní výbor pořádají v sobotu 27. června 2015 od 15.00 hodin
Zahájení letních prázdnin plné pohádek. Můžete se těšit na hry a soutěže o ceny.
Hůrka, areál bývalé školy

Polouvsí
Čas letí rychlým tempem a máme za sebou čtvrtinu dalšího roku a v Polouvsí se
pochopitelně ledacos událo.
Tak kupříkladu v únoru se konal dětský maškarní rej, který patří k tradičním
oblíbeným akcím pro děti. Děti si užily veselé odpoledne, kterým je provedla
Karla Lušovská. Samozřejmě se tančilo, soutěžilo a jinak dovádělo. Občerstvení bylo zkonzumováno, odměny pro děti byly rozdány a tak snad všichni odcházeli vyskotačení a spokojení.
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Poslední březnový víkend byl v plánu maškarák pro nás odrostlé. Pořadatelství se tentokrát
ujali místní občané za podpory kulturního střediska. Hudbu obstaral Daniel Matyáš, nechyběla soutěž masek ani tombola.
V místní školce bylo také živo. Tak například v pátek 20. března děti společně s rodiči a dalšími lidičkami vynášely Morenu (asi se sice někde zasekla, protože jaro na sebe ještě nechalo
chvíli čekat, ale snad už je opravdu zima pryč). Také bylo možno nahlédnout na život školky
při „Dni otevřených dveří“.
Na hřiště jsme zakoupili dřevěnou boudu, která má pomoci vytvořit zázemí pro pořádání
různých akcí. Byla přivezena začátkem dubna a pomocí silných paží provizorně složena.
V nejbližší době můžete do Polouvsí zavítat na „Slet čarodějnic se stavěním máje“, „Den
matek“, „Dětský den“. Každou neděli se hraje také Polouveský pétanque. Pozvánky na tyto
akce naleznete v tomto zpravodaji, na obvyklých místech a našem facebooku, kde je možno
si prohlédnout i fotky z uplynulých akcí.
Tereza Valošková

Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“

Polouveská společnost pro hru pétanque,
bádání a jiné kratochvíle
upozorňuje, že v Polouvsí – na hřišti „POD PLATANY“ – probíhá každou neděli
sousedské společenské setkání za účelem svátečního pobesedování, pokuřování
doutníčků či dýmek, psychické očisty a v neposlední řadě pak i hry s koulemi zvané
Pétanque. Pro zájemce o hru (všech věkových kategorií) jsou řádně připraveny tři
hrací plochy, hrací nástroje (koule), lavice na posezení a pro případ slunečního žáru
stín platanů.
Pravidla rádi vysvětlíme a vše ukážeme.
Doporučujeme s sebou vzíti pouze košíček s občerstvením – vhodná je například bábovka, koláč, klobása, francouzský sýr a také lahodný mok typu víno (nebo možno i jinak, dle vašeho ctěného uvážení). Je záhodno přibaliti i vhodné servírovací prostředky
(sklenice). Vývrtka je k dispozici.
Setkání se započíná okolo
hodiny 16-té a trvá v závislosti na mnoha okolnostech různě
dlouho, zpravidla však zhruba
do hodiny 19-té.
Nutno však upozorniti, že konání může nepříznivě ovlivniti
počasí (déšť, zima, horko či nehorázné horko).
Více na facebook: „Sousedé
Polouvsí“, popř: 737 636 187
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – JARO 2015
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
16.
15.

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

dat.
29.03.
05.04.
12.04.
18.04.
26.04.
02.05.
10.05.
16.05.
24.05.
30.05.
07.06.
14.06.
20.06.

Okresní
kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
15.
13.
12.

přebor
den
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Okresní
kolo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
11.
12.

soutěž
den
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE

čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17.00
17:00
17:00
17:00

soupeř
Jistebník – Jeseník n.O.
Jeseník n.O.- Kateřinice
Jeseník n.O. – Spálov
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol
Kopřivnice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Starý Jičín
Bordovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Tichá
Odry – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
Jeseník n.O. – Kozlovice
Jakubčovice – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd autobusu v 13.30

dorostenci
dat.
čas
05.04.
12:30
12.04.
12:30
18.04.
13:30
26.04.
13:00
03.05.
14:00
10.05.
13:30
16.05.
14:30
24.05.
14:00
31.05.
14:15
14.06.
14:00

soupeř
Jeseník n. O. – Kateřinice
Jeseník n. O. – Lichnov
Veřovice – Jeseník n O.
Jeseník n O. – Suchdol n. O.
Starý Jičín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bartošovice
Troj. Bystré – Jeseník n.O.
Jistebník n.O. – Jeseník n.O.
Libhošť – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vlčovice

pozn.

žáci
dat.
12.04.
19.04.
16.04.
03.05.
09.05.
17.05.
23.05.
31.05.
07.06.
14.06.

soupeř
Jistebník n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vel. Albrechtice
Hladké Životice – Jeseník n.O.
Spálov – Jeseník n.O.
Vražné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Jistebník n.O.
Vel. Albrechtice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Hladké Životice
Jeseník n.O. – Spálov
Jeseník n.O. – Vražné

čas
10:00
10:00
13:30
13:30
14:30
10:00
15:00
10:00
10:00
10:00

odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 15.30
nejede autobus

odjezd autobusu v 15.30

odjezd v 12.30. hod.
odjezd v 13.00. hod.
odjezd v 13.30. hod.
odjezd v 13.00. hod.
odjezd v 13.15. hod.

pozn.
odjezd v 9.00 hod.
odjezd v 12.30. hod.
odjezd v 12.30. hod.
odjezd v 13.30. hod.
odjezd v 14.00 hod.

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo
11.
12.
13.
14.
15.
21.
16.
17.
18.
19.
20.

den
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
ÚT
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ

dat.
10.04.
17.04.
24.04.
01.05.
08.05.
12.05.
15.05.
22.05.
29.05.
05.06.
12.06.

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

soupeř
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
Příbor – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Jeseník n.O. – Olbramice
Pustějov – Jeseník n.O.
VOLNO
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Jeseník n.O. – Jakubčovice
Libhošť – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Příbor

pozn.
odjezd v 15.00. hod.
odjezd v 16.00. hod.

odjezd v 15.30. hod.

odjezd v 15.30. hod.
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KALENDÁŘ AKCÍ
KULTURA ŠKOLÁM

úterý 9. června 2015
v 10.00 hodin
sál KD Jeseník nad Odrou
vstupné: 40,00 Kč
Pozn.:
Vystoupení Pavla Nováka ml. uvede KD
Jeseník nad Odrou v rámci kultury pro
školy a zároveň zveme i širokou veřejnost.
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INZERCE
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