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Maškarní ples v Jeseníku n.O., 3. 3. 2018

Divadlo Ventyl z Hranic, 6. 4. 2018

Maškarní ples Blahutovice, 17. 3. 2018

Velikonoce v Blahutovicích

OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU
www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
Neúřední den

13:00 – 17:00
13:00 – 14:30
13:00 – 17:00		
13:00 – 14:30

Starosta obce:

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Místostarosta obce:
Libor Macháč
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz
Vedoucí kanceláře starosty:
Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz
Sekretariát, Ekonomický úsek:
Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz
Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz
Matrika, Pokladna,
Jana Maňasová
Evidence obyvatel:
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura: Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Ilona Sládečková
Vodovod a kanalizace:
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Technické služby:
Karel Staněk
Separační dvůr:
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)

558 846 934
724 180 667
558 846 935
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937
558 846 938
558 846 936
732 848 621
731 467 651
603 583 024
603 583 024

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 6. 2018
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Hospodaření obce k 31. 3. 2018
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy
28 064 000,00 Kč
Nedaňové příjmy
4 753 900,00 Kč
Kapitálové příjmy
400 000,00 Kč
Přijaté transfery po konsolidaci
5 441 641,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 38 659 541,00 Kč

6 592 023,29 Kč
1 547 152,70 Kč
0,00 Kč
524 028,00 Kč
8 663 204,09 Kč

23,49 %
32,54 %
0,00 %
9,63 %
22,41 %

Běžné výdaje po konsolidaci
25 886 840,00 Kč
Kapitálové výdaje
12 881 881,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 38 768 721,00 Kč

4 347 305,29 Kč
247 939,89 Kč
4 595 245,18 Kč

16,79 %
1,92 %
11,85 %

Zapojení zůstatků na BÚ
1 872 485,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-1 763 305,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ
109 180,00 Kč

-3 558 040,37 Kč
-438 135,89 Kč
-71 782,65 Kč
-4 067 958,91 Kč

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

9 269 138,52 Kč
191 815,10 Kč
9 460 953,62 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		

12 764 579,15 Kč
Mgr. René Štec

USNESENÍ
Z 55. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 27. 2. 2018 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
• schvaluje program 55. schůze rady obce
• schvaluje výpůjčku části pozemků p.č. 697/1 a 697/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou Mikroregionu Odersko, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
• schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě č. 020/98 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Tůně na pozemcích p.č. 311/1, 311/2 a 312/1
v k.ú. Blahutovice“ s ZASEDOMA z.s., IČ: 22734635, Nové město 297/2a, 742 35 Odry
• ukládá starostovi připravit VŘ a oslovit 5 firem k předložení nabídky na realizaci akce:
„Rozšíření VO v Jeseníku n. Odrou, lokalita za kostelem, k. ú. Jeseník nad Odrou“
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• ukládá starostovi jednat s Mikroregionem Odersko o nastavení technických a organizačních opatření, pro zajištění souladu činností organizace s legislativou na ochranu osobních
údajů – GDPR obce Jeseník nad Odrou včetně příspěvkových organizací
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. NJA-VZ-3/2018 na tři pracovní místa s Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. NJA-VZ-3/2018 na tři pracovní místa s Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7
• schvaluje Příkazní smlouvu pořadové číslo: 21/02/2018/ODL/180125 s ASA expert a.s.
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice na výkon činnosti koordinátora BOZP
v rámci akce“ Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
• schvaluje Příkazní smlouvu pořadové číslo: 20/02/2018/ODL/180125 s ASA expert a.s.
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice na výkon Technického dozoru v rámci akce“
Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
• schvaluje Příkazní smlouvu pořadové číslo: 19/02/2018/ODL/180125 s ASA expert a.s.
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice na výkon autorského dozoru v rámci akce“
Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
• ukládá starostovi zjistit bližší informace k zakoupení a instalaci digitální úřední desky pro
obec Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo č. JNO18_SOD s DIGIS, spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00
Ostrava na GIS obce Jeseník nad Odrou
• ukládá místostarostovi prošetřit žádost o pronájem částí pozemků p.č. 4 a 5/1 v k.ú. Blahutovice
• ukládá starostovi prověřit možnost fungování školní družiny v období letních prázdnin
v době od 2.7.2018 – 13.7.2018
• ukládá starostovi jednat o případné směně pozemků v rámci připravovaných protipovodňových opatření na toku Luha v Jeseníku nad Odrou
• neschvaluje finanční dar pro sociální službu poskytovanou v rámci Občanské poradny
Nový Jičín Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3,
702 00 Ostrava
• schvaluje finanční dar ve výši 2 000,00 Kč Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského
kraje, 739 53 Třanovice 250
• neschvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce Domovu Duha, příspěvková organizace,
Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje finanční dar ve výši 2 000,00 Kč z rozpočtu obce Škole života o.p.s., Beskydská
176, 741 01 Nový Jičín.
• schvaluje finanční dar ve výši 2 000,00 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
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• neschvaluje prezentaci na multimediálním informačním panelu v Novém Jičíně ve vlastnictví DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň
• bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Víceúčelové sportovní hřiště pro obec
Jeseník nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu o dílo s firmou TUBEKO SPORT spol. s.r.o., Na armádě 364, 270 62
Rynholec, IČ: 49825020 na částku 2 640 339,00 Kč bez DPH na realizaci akce: „Víceúčelové sportovní hřiště pro obec Jeseník nad Odrou“
• schvaluje dle přílohy č. 3 složení komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/
ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace
• schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 a hospodářský výsledek Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou
67 za rok 2017 a schvaluje uhrazení ztráty ve výši 9 258,87 Kč z rezervního fondu
• ukládá starostovi jednat s žadatelkami a vedením základní a mateřské školy o možnosti
využití školní jídelny k poskytnutí zázemí příměstského tábora v Jeseníku nad Odrou v termínu od 23. 7. – 27. 7. 2018
• schvaluje zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemku parc. č. 184/1 v k.ú. Jeseník nad
Odrou ve vlastnictví Obce Jeseník nad Odrou pro majitele pozemku parc. č. 184/2 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
• ukládá místostarostovi prověřit žádost o pronájem pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k.ú.
Polouvsí

USNESENÍ
Z 56. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 27. 3. 2018 V KANCELÁŘI STAROSTY
OD 16:00 HOD.
• schvaluje Program 56. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů č. 2018/05264
s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
• schvaluje přijetí dotace v rámci projektu „Knihovna jako místo komunitního setkávání
a vzdělávání“ ve výši 30 000,– Kč z Ministerstva kultury ČR
• schvaluje převedení finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 18 150,– Kč do
provozu školy organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
• bere na vědomí posudek včetně sledování a vyhodnocení parametrů vnitřního prostředí
rodinného domu Jeseník nad Odrou 302 zpracovaný firmou Dekprojekt s.r.o., Tiskařská
10/257 108 00 Praha 10-Malešice
• schvaluje realizaci půdní vestavby podkroví rodinného domu Jeseník nad Odrou 305
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev. č.
0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“ č. NJ/59/r/2018/No se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
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• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Silnice III/04810 – rekonstrukce mostu ev. č.
04810-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“ č. NJ/60/r/2018/No se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
• schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2017 a hospodářský výsledek Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2017 ve
výši 37 512,05 Kč a schvaluje rozdělení zisku ve výši 20 000,– Kč do fondu odměn
a 17 512,05 Kč do rezervního fondu
• schvaluje dar ve výši 10 000,– Kč společnosti DĚCKO, o.p.s., Komenského 64 741 01 Nový
Jičín
• ukládá starostovi předat zastupitelstvu obce Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Jeseník nad Odrou za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
• schvaluje rozdělení individuálních dotací na rok 2018 občanským sdružením a spolkům
dle přílohy č. 3
• schvaluje projektovou dokumentaci akce „Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad
Odrou – 1. etapa“ zpracovanou firmou ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava
– Slezská Ostrava
• ukládá starostovi nechat dopracovat projekt rozvoje sportovního areálu v Polouvsí včetně
stanovení rozpočtových nákladů.
• ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 226 v k.ú. Blahutovice
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VZ-27/2018 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7
• ukládá starostovi předat zastupitelstvu obce odkoupení pozemku p.č. 132/4 v k.ú. Jeseník
nad Odrou

USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉHO DNE 5. 3. 2018 V KULTURNÍM DOMĚ
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
•
•
•
•
•
•
•

schvaluje doplněný program 15. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze Josefa Štece
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze Ing. Petra Fuska
schvaluje zápis ze 14. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 51, 52, 53, 54)
ruší předkupní právo k pozemkům dle přílohy
nedoporučuje, aby v textové části změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou byly
uvedeny seznamy pozemků vymezující veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství,
pro která lze uplatnit předkupní právo ve prospěch České republiky, Povodí Odry, s. p.,
a ve prospěch obce Jeseník nad Odrou
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• schvaluje Darovací smlouvu č. NJ/39/j/2018/Ja s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.
28. října 117, 702 18 Ostrava
• bere na vědomí Zápis ze 17. schůze finančního výboru
• schvaluje finanční dar ve výši 150.000 Kč na obnovu střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou,
742 33 Jeseník nad Odrou 63
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018
• ukládá místostarostovi označit prostory dětských hřišť a prostory mateřské školy cedulemi se
zákazem volného pohybu psů, zveřejnit článek v obecním zpravodaji a řešit případné stížnosti
• bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.12.2017
• bere na vědomí informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
• bere na vědomí Pátý upravený rozpočet Mikroregionu Odersko
• bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne
4.12.2017
• bere na vědomí rezignaci předsedy Osadního výboru Blahutovice Bc. Ivo Dostála, 741 01
Jeseník nad Odrou, Blahutovice 43
• volí předsedu Osadního výboru Blahutovice p. Rudolfa Malchera ml., 741 01 Jeseník nad
Odrou, Blahutovice 2
• schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech
příloh a souvisejících dokumentů
• bere na vědomí Zápis z 8. schůze kontrolního výboru ze dne 21.11.2017.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou oznamuje občanům, že bude ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018
pro veřejnost uzavřen z důvodu čerpání řádných dovolených.
V těchto dnech bude uzavřena i knihovna v Jeseníku nad Odrou.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ – ODPADY
Vážení spoluobčané,
žádáme Vás o pravidelnou kontrolu čárového kódu na nádobě (popelnici). V případě poškození
se obraťte na tel. č. 606 635 654, 558 846 937 a po domluvě Vám bude přidělen nový kód.
Svozová firma nádobu s poškozeným kódem nevyveze.

Libor Macháč

INFORMACE O ZMĚNĚ SVOZOVÝCH DNŮ – BRO
Z technických důvodů se vývoz kontejnerů na BRO přesunuje ze čtvrtku na středu tzn., že první vývoz kontejnerů na BRO proběhl ve středu 18. 4. 2018 a poté každou následující středu.
Libor Macháč
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UPOZORNĚNÍ
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, chovatelů psů a ostatních občanů,
pro informovanost. V případě napadení psem ihned kontaktujte Policii ČR. Policie vyšetří
danou událost a zajistit psa má povinnost obec.
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 projednáván v přestupkové komisi.
Libor Macháč, místostarosta

PROSBA – DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU
Stále častěji se na nás obracejí občané, kterým vadí hluk ze sekaček, motorových pil a jiných
hlučných strojů a zařízení používaných v neděli a ve svátcích.
I když si plně uvědomujeme Vaše pracovní a časové vytížení, kdy jediným dnem na práci
kolem domu je právě neděle, přesto bychom Vás chtěli požádat o toleranci a respektování
vzájemných sousedských vztahů.
OÚ Jeseník nad Odrou

INVESTIČNÍ AKCE
Obec momentálně buduje víceúčelové sportovního hřiště mezi základní a mateřskou školou, na
místě stávající travnaté plochy. Současná betonová plocha zůstává prozatím beze změn. Nové
sportoviště bude oplocené a každodenně veřejně přístupné všem našim obyvatelům i návštěvníkům obce. Povrch bude umělý na bázi tartanu. Rozměry hřiště jsou 44 x 23 m, tzn., že zde bude
možno hrát více druhů sportů (počínaje malou kopanou, házenou, tenisem, volejbalem, florbalem,
budou zde rovněž umístěny 4 basketbalové koše apod.). Vysoutěžená cena stavby je 3,2 mil. Kč.
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora rozvoje regionů, činí 1,085 mil. Kč.
Stavbu provádí firma TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Rynholec. V průběhu stavby došlo k nepředpokládanému celkovému navýšení ceny cca 0,2 mil. Kč z důvodu nestabilního podloží. Dodatečně
bude u hřiště vybudováno osvětlení.
Jak jsem již uvedl v úvodu, hřiště bude veřejně přístupné – pouze v nočních hodinách uzamčené.
Chtěl bych Vás, jako budoucí uživatele sportoviště, požádat o respektování provozního řádu, který
bude na hřišti umístěn, používání vhodné obuvi, k ohleduplnosti mezi sportovci navzájem, ale
také k nově pořízenému majetku. Velice neradi bychom přistoupili k systému objednávání hřiště,
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předávání klíčů apod., což by znesnadnilo jeho užívání. Zároveň s touto akcí proběhne renovace
terasy v mateřské škole, kde bude instalován stejný povrch. A nyní to nejdůležitější. Kdy si budete
moci zasportovat v nových prostorách? Samozřejmě bude záležet na povětrnostních podmínkách,
ale předpokládáme, že nejpozději na začátku června bude hřiště otevřené. Tímto bych chtěl poděkovat firmě za kvalitně a rychle odvedenou práci.
Tomáš Machýček, starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oznamujeme rodičům, kterým se narodily děti koncem roku 2017 a na jaře letošního roku, že
slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 23. června 2018 ve 14.00 hodin v obřadní
síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče obdrží i osobní pozvánku k vítání.
Za KPOZ Jeseník nad Odrou Petr Šnajdárek

INFORMACE PRO OBČANY
PLÁNOVANÁ CELKOVÁ REKONSTRUKCE MOSTNÍHO OBJEKTU
EV. Č. 04810 – 4 PŘES ŘEKU ODRU ZA OBCÍ JESENÍK NAD ODROU
Na přelomu měsíců dubna a května 2018 započne Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Nový Jičín Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11
Nový Jičín s plánovanou celkovou rekonstrukcí mostního objektu ev. č. 04810 – 4 přes řeku
Odru za obcí Jeseník nad Odrou. Starý mostní objekt bude zbourán a od základů se postaví
most nový. Stavební práce budou probíhat při plné uzávěře komunikace z obce Jeseník nad
Odrou – Mankovice pro pěší i silniční dopravu. Stavební práce budou trvat asi 150 dní. Autobusová doprava bude převedena na objízdnou trasu přes obec Vražné. Autobusové spojení
z Dolního mlýna do obce Jeseník nad Odrou a zpět bude zajištěna kyvadlovou dopravou.

8
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Už je tomu 40 let, co se poprvé otevřely dveře naší mateřské školy v Jeseníku nad Odrou a proto jsme se rozhodli uspořádat dne
23. 3. „Den otevřených dveří“, abychom si
nejen s dětmi, ale i ostatními zájemci o dění
MŠ připomněli tuto významnou událost. Návštěvníci si mohli prohlédnout interiér i zahradu, historické i nové fotografie zachycující
život v MŠ, video z doby před rekonstrukcí
a po rekonstrukci MŠ a samozřejmě kroniky,
které vzbudily v návštěvnících největší zájem.
V podvečer za námi zavítalo téměř 30 bývalých zaměstnanců, abychom si společně zavzpomínali na léta strávená v naší mateřské
škole. Děti si pro ně na úvod připravily krátké
vystoupení, kterým je v naší mateřské škole přivítaly a pak už se všichni jen oddávali
vzpomínkám a pohoštění, které pro ně, jak
děti, tak současní zaměstnanci přichystali.
Děkuji všem zaměstnancům za aktivní spolupráci pří přípravě a realizaci setkání pro pozvané bývalé
zaměstnance obou mateřských škol a všem hostům za jejich milou návštěvu.

Alena Simertová

VYNÁŠENÍ MAŘENY
Protože se nám zima letos trochu protáhla, vydali jsme se vynést Mařenu společně se žáky ZŠ
tentokrát s týdenním zpožděním. Průvod vedla paní učitelka Hanka Micková, která společně
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s žáky hlasitě prozpěvovala o zlé Mařeně, smrtce – symbolizující zimu. Na mostě nad Luhou
jsme Mařenu zapálili a vhodili do vody, aby už zima konečně odešla a my jsme mohli přivítat
jaro.

PLETENÍ TATARŮ
V týdnu před Velikonoci k nám do MŠ zavítal p. Glogar a p. Kolář. Ti nám ochotně předvedli
pletení tatarů z osmi nebo ze čtyř proutků. Kluci si mohli s jejich dopomocí uplést svůj tatar,
který se jim jistě na velikonoční pondělí hodil a dívky se mezitím pustily do barvení vajíček,
aby kluky měly čím odměnit.

10
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MŠ POLOUVSÍ
Po vánočních prázdninách, jsme se zase všichni sešli v naší školce. V měsíci lednu jsme se věnovali zimním sportům. Povídali jsme si o olympiádě. Vyzkoušeli
jsme si lyže, brusle, běžky. Postavili jsme si olympijská sportoviště z kostek a stavebnic. Když
zrovna nasněžilo, tak jsme si venku pěkně zabobovali a zajezdili na lopatách.
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Únor byl ve znamení příprav nejen předškoláků. Hráli jsme si s aktovkami, zkontrolovali pouzdro
na pastelky a hráli si na školu. Procvičili jsme se ve všech dovednostech, které jsou pro budoucího
školáka důležité. Předškoláci se byli podívat ve škole na Starém Jičíně, kde se zapojili v ukázkové
vyučovací hodině do matematiky i prvouky.
V březnu jsme se byli podívat na „kámoše“ do školky v Jeseníku nad Odrou. Chystali jsme se na
oslavu výročí našich školek. I u nás byl den otevřených dveří. Přišli se podívat jak bývalí zaměstnanci,
tak rodiče s nováčky, kteří se teprve do školky chystají. Přišlo i pár lidiček jen tak na „čumendu“.
Tradičně jsme také vyháněli zimu ze vsi. Mařena byla průvodem donesena k Luze, kde byla nemilosrdně svrhnuta z mostu do potoka. Asi se pak ještě někde zachytila, protože se letos té zimě jaksi
od nás nechtělo.

12
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Dále jsme ještě stihli v Jeseníku shlédnout divadelní pohádku „O Honzovi a rohaté princezně“
a k nám pro změnu zavítalo „Divadélko Koloběžka“ s pohádkou o bacilech. Před Velikonocemi jsme jeli tradičně do Blahutovic na Velikonoční výstavu.

Tereza Valošková

ZŠ
JARO VE ŠKOLE
Po jarních prázdninách jsme se odpočatí vrátili do školy a čekalo nás krásné představení
v Beskydském divadle v Novém Jičíně „Babu a Pa.“ Byl to moderní příběh o kamarádství dívky
a papouška. Prvňáčci a druháčci navštívili divadelní představení v naší obci. Také tato pohádka
byla hezká a děti si odnesly mnoho zážitků.

Dalším kulturním zážitkem byl výchovný koncert o Antonínu Dvořákovi. Do školy přijel pan
Kubát. Povídal a hrál na klavír díla A. Dvořáka. Děti si s ním zazpívaly a odnesly nové poznatky
o tomto hudebním velikánovi.
Před Velikonocemi jsme společně se školkou vynášeli Mařenu a s rodiči si v dílnách s paní
Bokovou malovali vajíčka. Na naši školu jako každoročně zavítali zástupci křesťanské misie
z Příbora. Děti se těšily na Zajdu, který připravil zábavu a zpívání s kytarou.
Po Velikonocích se konala recitační soutěž. Do školního kola se děti moc hezky připravily, proto rozhodování komise bylo moc těžké. Nejlepší recitátoři byli odměněni pěknými knihami,
které daroval naší škole pan Holuša.

13
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Zápis do 1. třídy se konal 12. dubna a jako každoročně navštívili budoucí prvňáčci naši školu a podívali se na prvňáčky, co vše se už naučili. Společně počítali, četli a pracovali s logikem.

Hana Micková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI V JESENÍKU NAD ODROU
Milé odpoledne prožily děti v Jeseníku nad Odrou na tradičním maškarním plese, který se konal
v sobotu 3. března 2018 v sále Kulturního domu. Letos se plesu zúčastnilo 132 návštěvníků.
Program připravila Kája Lušovská se svými šikovnými asistentkami. Pro děti přichystaly zábavné hry a soutěže a každý si za svou snahu odnesl nějakou drobnůstku. Stejně jako v loňském
roce se program dětem i dospělým moc líbil . V baru byly k zakoupení zákusky, chlebíčky
a jiné dobrůtky pro děti a jejich doprovod. Jsme rádi, že je to tuto akci zájem a příští rok se
těšíme na shledanou .

Za kolektiv pořadatelů Martina Šlosarová
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(Jeseník n.OͲHůrkaͲPolouvsíͲůĂŚƵƚŽǀŝĐĞͲHraběticeͿ

Ύzměna trasǇǀǇŚƌĂǌĞŶĂΎ

v Jeseníku nad Odrou - v ŘÁHOLCI
bude probíhat od 10:00 do 12:00 hodin
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HŮRKA
ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH HŮRKA ZA ROK 2017
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hůrka obce Jeseník nad Odrou má
19 členů. Skládá se z velitele jednotky, tří velitelů družstva, pěti strojníků
a jedenácti hasičů.
Zásahy z loňského roku byly průměrné a počet výjezdů evidovaných operačním střediskem byl celkem 14. (2016 – 7 zásahů, 2015 – 18 zásahů, 2014 – 23 zásahů,
2013 – 6 zásahů).
16.2.2017 (15:52) – jsme byli vyslání k likvidaci uhynulého ptactva do Blahutovic. Tento typ
události byl častou činností profesionálních, ale i dobrovolných jednotek hasičů po celé České
republice z důvodů šíření nemoci ptačí chřipky.
21.2.2017 (01:44) – požár sazí v komíně v Jeseníku nad Odrou. Příčinou byl zazděný trám
v komínovém tělese.
4.4.2017 (21:57) – planý poplach, bioplynová stanice v Jeseníku nad Odrou
28.4.2017 (08:15) – odstaňování překážek, strom přes cestu Polouvsí/Dub
28.4.2017 (19:38) – čerpání vody ze sklepů v bytových domech ve Mlýně (Luha – 1. st. povodňové aktivity)
1.8.2017 (10:53) – požár suché trávy u bývalého kravína v Blahutovicích (jednotka nevyjela
– nebyl strojník)
9.8.2017 (18:29) – likvidace bodavého hmyzu v obci Hůrka a Jeseníku nad Odrou
11.8.2017 (06:57) – likvidace a zabezpečení poškozené plechové krytiny střechy kulturního
domu v Jeseníku nad Odrou vlivem silného větru
12.8.2017 – asistence u ohňostroje na slavnostech obce v Jeseníku nad Odrou
29.8.2017 (19:06) – požár střechy kulturního domu v Jeseníku nad Odrou
3.9.2017 (11:50) – úhyn ryb v rybníce v Polouvsí
5.10.2017 (21:18) – zlomený sloup elektrického vedení u vodárny v Hůrce
29.10.2017 (10:31) – zlomený sloup telefonního vedení v Polouvsí
4.11.2017 (09:03) – zlomený strom opřený o stodolu v Blahutovicích
7.12.2017 (07:41) – řízení dopravy při kácení vzrostlých stromů Jeseník/Vražné

ODBORNÁ PŘÍPRAVA
V průběhu roku probíhá odborná příprava členů jednotky podle plánu, který vydává GŘ
HZS ČR. Mimo toto školení se velitelé účastní cyklické odborné přípravy velitelů JPO V. Ta
probíhá jednou ročně v délce 8 hodin pod vedením příslušníků z HZS ÚO Nový Jičín. Tři
členové jednotky se zúčastnili celovíkendového strojnického kurzu v UHŠ Janské Koupele. Tímto si prodloužili platnost kurzu. 8. 4. 2017 se členové jednotky zúčastnili výcviku
práce na vodní hladině. Tento výcvik je pro nás nejen povinností, protože disponujeme
prostředky pro práci na vodě, ale i přínosem, protože si procvičíme jízdu na raftu, pohyb
v suchých oblecích ve vodě a nácvik záchrany tonoucího. Místo výcviku bylo již tradičně
na jezu v Bernarticích a členové jednotky ho absolvovali již třetí rok za sebou.
Mimo výjezdy, školení a výcviky se členové jednotky účastní pořádaných akcí SDH a také
brigád v hasičárně, při kterých se udržuje výjezdová technika v akceschopném stavu.
Ing. Tomáš Sládeček – velitel JSDH Hůrka
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HASIČSKÁ ŽELEZNÁ SOBOTA
Hasiči z Hůrky vyhlásili 7. dubna hasičskou železnou sobotu. Občané všech
pěti obcí, byli vyzváni k nachystání kovového šrotu před domy. Hasičské vozidlo CAS s vlečkou a osobní vozidlo s přívěsným vozíkem projíždělo obcemi
a postupně sbírali železný šrot, který se svážel do Hůrky, kde byl připraven
velkoobjemový kontejner. Hasiči děkují všem občanům, kteří přispěli a tím podpořili sbor.

POZVÁNKA DO HŮRKY
TÁBORÁK S PÁLENÍM ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádají v sobotu 28. dubna 2018 v areálu
bývalé školy v Hůrce táborák s pálením čarodějnic. Akce bude zahájena v 17.00 hodin zapálením ohně. Občerstvení a špekáčky k opečení budou zajištěny.
Hůrka, areál školy

OSLAVA SV. FLORIANA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka všechny zve na tradiční oslavu sv. Floriana patrona hasičů.
Po slavnostní mši v kostele sv. Václava na Starém Jičíně za doprovodu starojické dechovky se
průvod hasičů s prapory vydá na pochod přes městečko k hasičárně ve Vlčnově.
Starý Jičín, kostel sv. Václava, hasičárna Vlčnov

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Myslivecké sdružení Hůrka si Vás srdečně dovolují pozvat na tradiční myslivecké odpoledne,
které se bude konat v sobotu 23. června 2018 od 14.00 hodin v areálu bývalé školy. Můžete
se těšit na zvěřinové speciality, bohatý kulturní program, soutěže pro děti a tombolu. K poslechu a dobré náladě bude hrát hudba.
Hůrka, areál bývalé školy

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – MUŽI, ŽENY
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 14. července 2018 od 21.00 hodin noční
hasičskou soutěž mužů a žen v požárním útoku.
Jeseník nad Odrou, areál TJ Slavoj

Z POLOUVSÍ
Po lednovém maškaráku pro dospělé, který pořádala naše hospůdka, se v únoru
dočkaly i děti. Osadní výbor za podpory Obce Jeseník nad Odrou pro ně připravil
podobné radovánky. V sobotu 17. února přišla spousta princezen, loupežníků pirátů, zvířátek
a jiných pohádkových bytostí do našeho sálu KD. Bylo možné spatřit i doktora, kuchařku, malinkého skřítka a „čertvíkoho“ ještě. O program se postaraly Kája a Šárka. Malí i velcí se zapotili při
nejedné soutěži, které střídalo tancování a nakonec blbnutí. Šťastlivci vyhráli i něco v kole štěstí
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(asi snad všichni) a na úplný závěr se spustily
do prostoru nafukovací balónky – a zase byl
důvod blbnout dále.
Drobné občerstvení zajistil Osadní výbor
a o zbytek se postaral Stáňa Luňák ve výčepu, kterému děkujeme za dary do kola štěstí.
„Maškaráček“ podpořili také David Patala
– Pneuservis BestDrive, a Marcela Gráfiková, kterým patří rovněž naše díky. Evě
Pantůčkové děkujeme za skvělý med, který
přišel v chřipkové sezoně určitě vhod.
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Se zimou skončily „deskovky“ a začalo období venkovního skotačení a pétanque.
PK Polouvsí se s vervou pustil do hraní a 4. března zahájili hráči dokonce venkovní tréninky ... sezona začíná. Více v samostatném článku.
Proběhla také veřejná schůzka o „Rozvoji sportovního areálu“, která však narazila na nezájem.
Dále se aktuálně řeší výsadby a vůbec zeleň nejen kolem KD.
Na pozadí toho všeho pilně zkouší Polouveský Příležitostný Jednorázový Sbor a čeká na svou „příležitost“.
V nejbližší době nás čeká Brigáda, Stavění májky a čarodějnice, Pohádky pod dubem ...
Pro přesnější informace sledujte facebook a vývěsní místa. Díky za přízeň.
Rď
Facebook: „Sousedé Polouvsí“

PK POLOUVSÍ
Minule jsme referovali o softpétanque turnaji u nás v Polouvsí. A tak plynule
navážeme, protože podobný turnaj (jen o něco větší) pořádali naši kolegové
z Valšovic o týden později (přesněji 10. února). Pochopitelně jsme jejich pozvání
přijali. Turnaj se konal v tělocvičně školy ve Všechovicích. Registrovalo se zde šestnáct dvoučlenných týmů ze čtyř regionálních klubů – pořádající Valšovice, Albrechtice, Staříč a Polouvsí.
My jsme měli nasazeny čtyři. Po dopolední rozřazovací části se ukázalo, že všechny naše týmy
postoupily do finálové osmičky, Marcelka a Radim dokonce bez jediné porážky. Už to samo
o sobě je výsledek, který málokdo předvídal.
Po polední přestávce a výtečném obědě se začal lámat chleba. Druhá část se hrála se systémem KO a Tereza s Jirkou podlehli domácím Lence Svobodové a Zbyňkovi Jakešovi. Na druhé
dráze porazili Marcela s Radimem klubové kolegy Lukina a Josého. Dále pak vítěznou hrou
postoupili Magda s Pepou. Pak jsme již tempu zkušených borců nestačili a oba naše týmy se
utkaly o třetí místo. Po přetahované získali nakonec skvělou třetí příčku Magda a Pepa.
NAŠE VÝSLEDKY – Všechovice (16 týmů):
1. SKP Valšovice
2. PAK Albrechtice
3. PK Polouvsí (Magdalena a Josef Koudelkovi)
4. PK Polouvsí (Marcela Gráfiková,
Radim Valošek)
5. PK Polouvsí (Jiří Gráfik, Tereza Valošková)
6. PAK Valšovice
7. PK Polouvsí (Lukáš a Josef Ondryhalovi)
Netrvalo to dlouho a už jsme zase soutěžili. Tentokrát
jsme 24. února vyrazili po ránu autokarem do nedalekých
Heřmanic, kde jsme se utkali v Zimním turnaji o putovní
pohár starosty. Sešlo se šest týmů. My jsme nasadili jeden
tým dospělých a jeden částečně žákovský – rodinný. Hrálo
se systémem každý s každým a v prvním kole obstály oba
naše týmy. Pak už toto tempo udrželi jen dospělí a pohár
se nakonec stěhoval do Polouvsí.
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NAŠE VÝSLEDKY – Heřmanice (6 týmů):
1. 
PK Polouvsí (Marcela Gráfiková, Josef Ondryhal,
Radomír Vrzal)
2. Jičina
3. Heřmanice II.
4. P
 K Polouvsí (Sára, Hugo a Radim Valoškovi)
Zimní sezonu indoorových turnajů jsme zakončili ve Staříči,
kde se konal další tradiční turnaj. V sále a tělocvičně kulturního domu se sešlo opět 16 dvojic ze Staříče, Valšovic,
Albrechtic a Polouvsí. Jsme rádi, že nás regionální kluby
vzaly mezi sebe a pamatují na nás při pořádání podobných
přátelských akcí. Atmosféra byla opět výtečná a tak se hrálo jedna radost. Opět byly čtyři skupiny s postupem do finálové osmičky a dohrávkou. Tentokrát se našim minulým
šampionům nějak nedařilo, ale to se stává. Další týmy to napravily.
NAŠE VÝSLEDKY – Staříč (16 týmů):
1. PAK Albrechtice
2. SKP Valšovice
3. Polouvsí (Lukáš a Josef Ondryhalovi)
4. Polouvsí (Luboš Rusek, David Patala)
7. Polouvsí (Radim Valošek, Radomír Vrzal)
16. Polouvsí (Magdalena a Josef Koudelkovi)
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A protože tímto je zimní období za námi, provedli
jsme hned následující den odhrnutí sněhu z našeho venkovního bulodromu, abychom mohli začít
házet „železem“ (i když v březnu ještě trošku trénujeme občas pěkně uvnitř). Začíná totiž pétanque
sezona a my již máme řádné licence, takže chceme
podle možností začít měřit své síly s dalšími konkurenty a připisovat body do celostátního žebříčku.
A taková možnost se nám naskytla hned 24. března. Celý týden předtím mrzlo až praštělo a my se
chystali na sever do Albrechtic na turnaj dvojic, který nese název „Beraní koule“. Po jistých zádrhelech se nám podařilo registrovat do turnaje tři klubové týmy, další tým byl doplněný neklubovou
hráčkou a jeden tým tvořil náš hráč a hráčka klubu z Orlové. Takže silná výprava. Začínalo se již po
osmé ráno, takže jsme si museli trošku přivstat. Počasí se naštěstí umoudřilo a jarní zubaté sluníčko
okolo poledne dokonce i hřálo.
Po rozlosování jsme se pustili do postupných soubojů. Po první části jsme již věděli, že máme tu
čest soupeřit se skutečnými borci. Dělali jsme fakt, co jsme mohli, ale pohár, již za tmy, vybojovali
domácí.
NAŠE VÝSLEDKY – Beraní koule, Albrechtice (37 týmů):
18. Jiří Gráfik (PK Polouvsí), Tereza Valošková
31. Josef a Lukáš Ondryhalovi (PK Polouvsí)
32. Josef Koudelka (PK Polouvsí), Adriana Míčková (TOP Orlová)
34. Radim Valošek, Marcela Gráfiková (PK Polouvsí)
37. Luboš Rusek, David Patala (PK Polouvsí).

Přes týden jsme pak ještě potrénovali v sále
naše juniory, které čekala samostatná premiéra na turnaji. Tímto jsme ukončili zimní
setkávání. Zimní tréninky byly opravdu vydařené, bylo nás plno, občas zavítali i nějací
zájemci, kteří si to s námi vyzkoušeli. Velice příjemné byly četné návštěvy zkušených
kolegů z Valšovic, kdy jsme, nejen při hře,
získali mnoho cenných rad a hlavně se navázaly, troufám si říct, přátelské vztahy.
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A je tady další sobota a my jedeme znovu do Heřmanic.
Obhajujeme zde Velikonoční putovní pohár. Na tomto
turnaji jsme tedy vyzkoušeli náš čistě juniorský tým, který
koučoval nehrající kapitán, kterým byl samotný náš president. K tomu jsme postavili i jeden tým dospělých. Magda
pak doplnila nečekaně vypadnuvšího hráče Heřmanických.
Pořadatel rozhodl, že se turnaj uskuteční jako indoorový,
takže železné koule jsme zase nechali neplánovaně odpočívat. Naše juniorské naděje se srdnatě pustily do soupeřů a vybojovaly si, stejně
jako starší polouveský
tým, postup do finálové
čtyřky. Zde jsme se utkali
s oběma týmy domácích.
Při vzájemných soubojích
se polouveští potkali v posledním zápase a bylo jasné, že se hraje
o prvenství a putovní pohár povezeme zase domů. Do této chvíle
skvělí junioři však již nezvládli udržet své skvělé tempo a podlehli
svým starším klubovým kolegům. Přesto je třeba vyzdvihnout jejich výkony. Druhá příčka v turnaji je více než zasloužená.
NAŠE VÝSLEDKY – Heřmanice (7 týmů):
1. PK Polouvsí (Josef Koudelka, Marcela Gráfiková, Radim Valošek)
2. PK Polouvsí (Lukáš Ondryhal, Sára Valošková, Hugo Valošek + coach Luboš Rusek)
3. Heřmanice (jako host Magdalena Koudelková – PK Polouvsí)
4. Heřmanice
Od dubna jsme zahájili jarní kolo Polouveské ligy 2018, ve které je přihlášeno všech
13hráčů klubu a jeden mimo klub. Také hrajeme o body do klubového žebříčku, kde si
zatím nejlépe vede José Ondryhal, druhou příčku obsadila Marcelka Gráfiková a na třetí
se drží Hasan – R. Vrzal (k 28. 3. 2018).
Pokud si chcete zahrát pétanque a nevíte jak na to, nebo nemáte s kým, rádi se vám
budeme věnovat vždy v neděli od 16:00 na hřišti „Pod Platany“. Není problém ani se
zapůjčením všech potřebných pomůcek. Trénujeme i jiné dny v týdnu, ale termíny a časy
jsou proměnlivé. V případě zájmu nás kontaktujte (viz web a facebook).
Rď
www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

BLAHUTOVICE
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V BLAHUTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice pořádal v kulturním sále Blahutovice dne 17. 3. 2018 od 15 hodin
2. Dětský maškarní ples.
Celým odpolednem nás provázela Kája a Šárka, děti si zasoutěžily a zatancovaly. Bylo připraveno
bohaté občerstvení, nesměly chybět ani oblíbené palačinky. Porota vybrala tři nejlepší masky, ale
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všechny děti dostaly čokoládové medaile a další drobnosti. Na závěr nesměla chybět dětská tombola a diskotéka! Děkujeme za účast a těšíme se na další ročníky.

Za OV Blahutovice Iveta Jančálková

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍ VÝSTAVOU
V KOMUNITNÍM CENTRU KLÁŠTER V BLAHUTOVICÍCH
Několika obrázky se vracíme k letošní velikonoční výstavě, kterou každoročně pořádá spolek Bayerův odkaz ve svém Komunitním centru Klášter v Blahutovicích. Letošní příprava výstavy byla –
vzhledem k opožděnému nástupu jara – poněkud obtížnější než v předchozích letech. I přes takto
zvýšené nároky na přípravu byla výstava opět trochu jiná než v minulých letech a soudě podle
nadšených reakcí velmi mnoha návštěvníků, byla velmi úspěšná. Byli jsme velmi příjemně překvapení hojnou účastí. Zejména při vernisáži v neděli odpoledne, nebylo v prostoru kaple, pro velké
množství návštěvníků k hnutí.
Kromě vlastní výstavy návštěvníci obdivovali – a mohli si také sami zkusit – zpracování ovčí vlny,
paličkování, malování kraslic a pletení tradičních velikonočních tatarů. Zvláště dětem se líbila živá
zvířátka, ať to byla letošní jehňátka v ohrádce na dvoře nebo slepičky přímo ve výstavní galerii.
V dalších prostorách Komunitního centra bylo možné zakoupit nejrůznějších dobroty a drobnosti
s velikonoční a jarní tématikou. Mnozí návštěvníci ocenili a využili možnosti posilnit se na zpáteční
cestu připraveným domácím občerstvením, případně posedět s přáteli v příjemném prostředí klášterní jídelny.
Výstava byla kromě neděle otevřena i následující pondělí, čehož využily mimo dalších návštěvníků
i děti, paní učitelky a další zaměstnanci školky v Polouvsí. Díky.
Vzhledem k tomu, že příprava výstavy i zajištění jejího průběhu je poměrně dosti náročné, o to více
nás těší zvyšující se zájem a velmi pozitivní reakce návštěvníků. To nás dále motivuje v další práci.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci letošní velikonoční výstavy, děkujeme také
návštěvníkům, místním i těm, kteří přijeli z blízka i z daleka. Budeme se těšit na další setkání na
některé z dalších akcí našeho spolku, ať v Komunitním centru Klášter nebo třeba na Františkově
cestě v Blahutovicích.
Ing. Karel Glogar, Bayerův odkaz, z.s.
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POZVÁNKA DO BLAHUTOVIC
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