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Slavnost obce Jeseník nad Odrou

Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2013

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
558 846 935
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz 606 635 654

Vedoucí kanceláře starosty:

Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz

558 846 931

Sekretariát, Ekonomický úsek:

Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz

558 846 933

Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz

558 846 932

Jana Maňasová
sekretariát@jeseniknadodrou.cz

558 846 937

Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura: Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz

558 846 938

Knihovna:

Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz

558 846 936

Matrika, Pokladna,
Evidence obyvatel:

558 846 934
724 180 667

Ilona Sládečková

732 848 621

Vodovod a kanalizace:

Karel Sládeček

731 467 651

Technické služby:

Karel Staněk

603 583 024

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)

603 583 024

Výpůjční doba v jednotlivých pobočkách obecní knihovny:
Jeseník nad Odrou: Po, St
Blahutovice:
Úterý

13:00 – 17:00
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: zavorkova@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: Bc. Zuzana Závorková. Uzávěrka příštího vydání: 12. 10. 2013
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Vážení spoluobčané,
V letošním roce jsme se opět zapojili do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova,
která je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského
života v obci.
Naše obec v této soutěži vyhrála krajské kolo a získala zlatou stuhu a titul „Vesnice
roku Moravskoslezského kraje roku 2013“. Předání ocenění proběhlo v pátek 16. srpna
2013 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou. Mezi pozvanými hosty byl hejtman
Moravskoslezského kraje, kterého zastupoval náměstek Ivan Strachoň, za Ministerstvo pro
místní rozvoj Jan Pátek, za Svaz měst a obcí ČR Pavel Smolka, za Spolek pro obnovu venkova Eduard Kavala, senátor Jiří Lajtoch, biskup Ostravsko-opavské diecéze Mons. František
Václav Lobkowicz, tajemnice soutěže Miroslava Tichá, předsedkyně hodnotící komise Anna
Mužná a další významní hosté. Za místní spolky, občanská sdružení a osadní výbory se
zúčastnili předsedové a někteří členové. Rovněž členové zastupitelstva obce se sešli téměř
v plném počtu.
Na úvod zazněla státní hymna ČR v podání Edity Štecové za klavírního doprovodu Lucie
Machýčkové. Poté moderátoři Adam Románek a Karla Lušovská přivítali přítomné hosty.
S malým kulturním programem vystoupil taneční soubor Jeseničánek pod vedením učitelky
Kristýny Románkové. Naše nejmenší tanečníky vystřídali jednotliví řečníci: starosta Tomáš
Machýček přivítal všechny přítomné, Ivan Strachoň, Eduard Kavala, Jan Pátek, Ladislav Bittner a Pavel Smolka poděkovali za pozvání a pronesli úvodní slovo. Biskup František Václav
Lobkowicz rovněž poblahopřál k úspěchu obce a ve svém vystoupení zdůraznil význam budování dobrých mezilidských vztahů. Na závěr úvodní části vystoupil chrámový sbor Schola
z Jeseníku nad Odrou.
Po představení členů hodnotící komise a po projevu její předsedkyně Anny Mužné zahráli krátkou skladbu René Lušovský (klavír) a Barbora Fusková (flétna). Následně moderátoři přistoupili k slavnostnímu předávání ocenění:
Zvláštní ocenění komise:
• DIPLOM ZA VODNICKOU REPREZENTACI A ŽABÍ MARKETING - OBEC ŽABEŇ
• STAROSTA SYMPAŤÁK - PETR WECZEREK, STAROSTA OBCE SLUŽOVICE
• ŘÁD ZLATÉHO KOBLÍŽKU ZA NEDOSTIŽNÉ KOBLIHY – OBEC UHLÍŘOV
Diplomy a mimořádná ocenění:
• DIPLOM ZA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT – OBEC OSTRAVICE
• DIPLOM ZA PODPORU A ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – OBEC TĚRLICKO
• DIPLOM ZA VZORNÉ VEDENÍ KNIHOVNY – OBEC ŽABEŇ
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• DIPLOM ZA ROZVOJ POSPOLITOSTI OBČANŮ – OBEC MARKVARTOVICE
• DIPLOM ZA KONCEPČNÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI OBCE – OBEC UHLÍŘOV
• CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV – OBEC VALŠOV
• OCENĚNÍ ZLATÁ CIHLA – MORAVSKOSLEZSKÝ KOČOV
Před slavnostním vyhlašováním stuh, zazpívaly děti z Jeseníku nad Odrou, pod vedením
paní Věry Brázdové a paní Zuzany Šimůnkové.
Stuhy a vyhlášení pořadí v soutěži:
• ORANŽOVÁ STUHA za spolupráci obce a zemědělského subjektu
– OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE
• ZELENÁ STUHA za péči o zeleň a životní prostředí – OBEC DARKOVICE
• NEJLEPŠÍ VIEOKLIP – OBEC DARKOVICE
• MODRÁ STUHA – OBEC OTICE
• 3. MÍSTO – OBEC ŽABEŇ
• 2. MÍSTO – OBEC SLUŽOVICE
• 1. MÍSTO A ZLATÁ STUHA – OBEC JESENÍK NAD ODROU
Po slavnostních fanfárách převzal ocenění za naši obec starosta Tomáš Machýček, místostarosta Libor Macháč spolu se zastupiteli, spolky a osadními výbory.
Ukázka stuhy našim spoluobčanům proběhla po skončení oficiálního programu ve sportovním areálu v rámci Slavností obce Jeseník nad Odrou
Naši obec a Moravskoslezský kraj budeme reprezentovat v celostátním kole dne 5. září
2013, kdy nás navštíví hodnotící komise, kterou opětovně přivítáme před obecním úřadem v 8.00 h, poté bude následovat prezentace na obecním úřadě, dále navštívíme školu,
kostel, hřbitov, školku. Podíváme se na minerální prameny. Jednotlivé spolky a místní části
představí svou činnost ve sportovně rekreačním areálu, kde pro Vás bude zároveň připraveno pohoštění.
Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní
rozvoj dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Písní a tancem“.
Obecní úřad připravuje autobusový zájezd na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Luhačovicích. Předpokládaný odjezd bude v 8.30 h od obecního úřadu. Zájemci se mohou
přihlásit na podatelně obecního úřadu do 9. září 2013.
Mgr. René Štec

Jesenický zpravodaj 3 / 2013

3

USNESENÍ
ze 42. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 12. 6. 2013 od 21.00 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Smlouvu o dílo na Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník nad Odrou
s firmou STAREST s.r.o., Starý Jičín – Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín

USNESENÍ
ze 43. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 27. 6. 2013 od 15.00 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Smlouvu o nájmu bytu v Jeseníku nad Odrou č. p. 171

USNESENÍ
ze 44. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 16. 7. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• ukládá starostovi připravit podklady pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace výstavby lávky u Pončíků a nového mostu u Hasalů na základě finanční rozvahy
na vybudování mostu a lávky přes potok Luha v Jeseníku nad Odrou
• schvaluje podnikatelský záměr vybudování 8 bytových jednotek v Jeseníku nad Odrou
v lokalitě u nádraží
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702
00 Ostrava, Moravská Ostrava zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a Josefem Palackým, Danou Palackou
Videnkovou, Dlouhá 1865/44, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje žádost o pronájem nebytových prostor Hůrka 42
• schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr obuvi a oděvů
• schvaluje záměr pronájmu pozemku parcela číslo 30/2 v k.ú. Blahutovice
• bere na vědomí kontrolní činnost v Mateřské škole Jeseník nad Odrou Moravskoslezským
inspektorátem, Matiční 20, 702 00 Ostrava
• ukládá starostovi předat ZO odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvy na pozemky
parcela číslo 989/145 a 989/146 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje výrobu propagačních materiálů - pozvánky a propagační materiály k prezentaci
obce v rámci Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013
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• schvaluje Smlouvu o dílo č. 202113 na akci „Oprava elektroinstalace kuchyně MŠ Jeseník
nad Odrou“
• Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce kotelny MŠ Jeseník nad Odrou“
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na výstavbu veřejného osvětlení v MŠ Jeseník
nad Odrou
• bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci akce „B.j. 7 PB – VB Jeseník nad
Odrou č.p.67“
• bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci akce „Stavební úpravy a zateplení
objektu MŠ Jeseník nad Odrou“
• bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci akce „Víceúčelové zařízení – zlepšení občanské vybavenosti v Jeseníku nad Odrou“

USNESENÍ
ze 45. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 13. 8. 2013 od 15.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje odkoupení zařízení restaurace COOLNA Hůrka
• bere na vědomí a ukládá starostovi předat ZO Odborný posudek projektové dokumentace
Úprava Luhy, KM 0,000 – 2,850 zpracovaný firmou CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 43673/1/2013 s SMP Net, s.r.o., Ostrava,
Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, 702 00
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• schvaluje pronájem pozemku parcela číslo 25/3 v k. ú. Blahutovice
• schvaluje pronájem na dobu 10-ti let části pozemku parcela číslo 30/2 v k.ú. Blahutovice
• neschvaluje Smlouvu o rámcových obchodních podmínkách při prodeji zboží s Jednotou,
spotřebním družstvem v Hodoníně, Národní třída 13, 695 34 Hodonín
• ukládá starostovi oslovit zájemce o pronájem obecních bytů 7 bytových jednotek v Jeseníku nad Odrou 67 dle přílohy č. 2 s požadavkem vyplnění přílohy č. I., II., a III. podmínek
dotačního titulu MMR k nájemním smlouvám
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parcela číslo 5 v k. ú. Blahutovice
• bere na vědomí stav příprav slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a udělení titulu Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013
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Hospodaření obce za II. čtvrtletí 2013
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Konsolidace příjmů
PŘÍJMY CELKEM

17,721.860,00 Kč
5,516.970,00 Kč
500.000,00 Kč
36,387.492,00 Kč
–32,326.000,00 Kč
27,800.322,00 Kč

10,394.403,44 Kč
3,309.606,19 Kč
363.715,00 Kč
25,472.451,61 Kč
–23,156.438,90 Kč
16,383.737,34 Kč

58,65 %
59,99 %
72,74 %
70,00 %
71,63 %
58,93 %

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
VÝDAJE CELKEM

49,747.722,00 Kč
8,580.074,00 Kč
–32,326.000,00 Kč
26,001.796,00 Kč

32,647.986,64 Kč
1,791.966,19 Kč
–23,156.438,90 Kč
11,283.513,93 Kč

65,63 %
20,89 %
71,63 %
43,40 %

Zapojení zůstatků na BÚ
2,606.474,00 Kč
Splátka úvěru na kanalizaci –1,405.000,00 Kč
Splátka úvěru na fin. ROP
–3,000.000,00 Kč
Přenesená daň. pov. DPH		
FINANCOVÁNÍ
–1,798.526,00 Kč

–2,005.993,60 Kč
–613.494,57 Kč
–2,000.400,00 Kč
–480.335,24 Kč
–5,100.223,41 Kč

–76,96 %
43,67 %
66,68 %

Zůstatky na běžných účtech		
Zůstatky na účtech fondů		
Zůstatky na bankovních účtech celkem		

4,375.425,62 Kč
237.042,70 Kč
4,612.468,32 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		
Zůstatek úvěru na předfinancování ROP		

20,668.086,00 Kč
999.600,00 Kč

283,58 %

Mgr. René Štec

Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou oznamuje občanům,
že ve dnech od 23.9. do 27.9.2013
bude z důvodu čerpání řádné dovolené pro veřejnost uzavřen.

Změna provozní doby v obecní knihovně
Jeseník nad Odrou
Oznamujeme rozšíření provozní doby v knihovně Jeseník nad Odrou:
Pondělí, Středa 13.00 – 17.00 hod.
S účinností od 1. září 2013
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Nové webové stránky obce Jeseník nad Odrou
Obec Jeseník nad Odrou ve spolupráci s firmou IMF soft, s. r. o., připravila novou podobu
webových stránek naší obce. Web je nově uspořádán a najdete na něm mnoho zajímavých
a užitečných informací. Sekce jsou rozděleny podle okruhů zájmů uživatelů: informace pro
občany, turisty a návštěvníky, informace z úřadu a strategické dokumenty obce.
Kalendář akcí a fotogalerie je propojena s Facebookem a proto jsou aktuální informace
k dispozici současně na obou webech. Nově se budete moci zapojit do anketních otázek
nebo si odebírat newsletter.
Prosíme Vás však o trpělivost. Ne všechny informace budou k dispozici první den spuštění
webu. Své názory nám můžete vložit do diskuze nebo na obecní facebook.
http://www.jeseniknadodrou.cz

Facebook: Obec Jeseník nad Odrou
Mgr. René Štec

Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci červenci a srpnu oslavili své významné jubileum tito naši spoluobčané:
Minarčíková Libuše
Polášková Františka
Skoumalová Anna
Bok Ladislav
Kachlová Milada
Glogar Zdeněk
Bečicová Jaroslava
Juřica Vojtěch
Adamcová Marie

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Hůrka
Hůrka
Hůrka
Blahutovice
Blahutovice
Polouvsí

VÝZVA VYZNAMENANÝM ŽÁKŮM
Vyzýváme děti, které ukončily letošní školní rok na prvním stupni se samými jedničkami a na
druhém stupni se samými jedničkami nebo vyznamenáním, a nezúčastnily se slavnostního
předávání knih se starostou obce, aby si knihu vyzvedly na podatelně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou do 30. září 2013.
Bc. Zuzana Závorková
Kulturní referentka

7

Jesenický zpravodaj 3 / 2013

KULTURA (Proběhlé akce)
SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU
V sobotu 18. srpna 2013 se již tradičně konala slavnost naší
obce. Letos nám počasí přálo a svými teplotami hlásalo, že
sobota se vydaří.
Oslavy zahájila Krojovaná dechová hudba Moravská VESELKA. Slavnosti
obce svou účastí obohatily také děti Sboru dobrovolných hasičů Hůrka, které nám předvedly
ve dvou vstupech ukázku požárního sportu. Večerní program byl zahájen vystoupením skupiny BROUCI BAND – Beatles Revival. Již při první písni, která zazněla, bylo vidět, že kapela
přistupuje k hudbě Beatles s velkým respektem a každou píseň má dokonale nastudovanou.
Jakoby se k nám legendární kapela Beatles vrátila v čase. Jejich notoricky známé pecky si
mohla zanotovat jak mladší tak i starší generace. Poté na prkna co znamenají svět, nastoupila kapela Mňága & Žďorp. Svým vystoupením vytvořila skvělou náladu a roztančila všechny
přítomné. Slavnostní atmosféru večera umocnil ohňostroj firmy PYRO MORAVIA, s.r.o. Kapela Traktor a DJ MACHY zakončili program úžasnou směsicí svých energií nabitých skladeb
a roztančené publikum udrželi v dobré náladě až do ranních hodin.
V neděli se konala tradiční pouť se mší svatou a sv. požehnáním v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům a také sponzorům, kteří podporují společenské a kulturní dění v naší obci. Bez této podpory by tato akce nemohla proběhnout v takovém rozsahu. Díky vám bylo na dobrovolném vstupném vybráno 22.252,- Kč a tato částka
bude poskytnuta obci Rudník v okrese Trutnov na odstranění následků povodně, kterou byla
obec v červnu tohoto roku zasažena.

SPONZOŘI OBECNÍCH SLAVNOSTÍ:
MUDr. Radovan Marek
Agro Jesenicko a. s.
Zdeněk Novosad
Ing. Jarmila Novosadová
MUDr. Josef Šrámek
RELCOM s. r. o.
STAVBAŘ výrobní družstvo
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Karla Luňáková
Roman Škuca
Ing. Petr Blažek
Božena Podzemná
Anna Strnadlová Závorková

Ladislav Segeťa
Vratislav Gazda
Ludmila Bajerová
Ing. Ladislav Segeťa
Ludmila Kocourková
Petr Dorazil
Mgr. Tomáš Machýček
Josef Pavlík
Roman Prokl
ADEN LP s. r. o.
Jana Macháčová
STAREST s. r. o.
Libor Macháč
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TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Ladislav Král
PEMAT TRADING s. r. o.
MUDr. Silvie Svrčinová
UNIMA-KA s. r. o.
IMFsoft s. r. o.
Krotil s. r. o.
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GET-up service a. s.
Alois Pešák
Josef Jančík
Dušan Dorazil
Dagmar Hopjáková
Pavel Dorazil

OSADNÍ VÝBORY
Pozvánka na mši svatou v Hraběticích
Oznamujeme občanům, že v pátek 27. 9. 2013 v 17.00 hodin bude farář Jesenické farnosti P. Mgr. Ladislav Stanečka sloužit mši svatou v kapli sv. Václava v Hraběticích.

HŮRKA
Myslivecké odpoledne
V sobotu 22. června proběhlo v areálu bývalé školy tradiční Myslivecké odpoledne. Počasí celý den pořadatelům přálo a neodolatelná vůně zvěřinových
specialit přilákala nejenom místní občany, ale i občany okolních obcí. Připravený doprovodný program nenechal nikoho v klidu. S ukázkou psí agility se
předvedli AgiDivoši a s loveckými signály myslivecký trubač. Poté proběhla soutěž v poznávání zvířat, rostlin a střelba se vzduchovkami do terče. V sále byla připravena výstava fotografií
spolků a obce Hůrka. Tato výstava byla převezená z Jeseníku nad Odrou, kde byla prezento-

vána v rámci soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2013. V podvečer byla vyhlášena
bohatá tombola, kde byl první cenou celý kus srnce. Na občerstvení bylo připraveno mimo
jiné 400 porcí jídla a na 800 půlitru Velkopopovického kozla. Díky hojné účasti bylo už před
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osmou večerní vše vyjedeno. Do pozdních nočních hodin hrál k poslechu a tanci DJ Býček.
Myslivecké sdružení Hůrka děkuje všem zúčastněným za výbornou atmosféru.

Hasičská soutěž mužů a žen
V neděli 21. 7. 2013 od 13.00 hodin pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Hůrka na hřišti v areálu koupaliště netradiční požární útok mužů a žen.
Voda se nasávala z kádě pod úrovní základny třemi savicemi. Hadice se
musely natáhnout kolem dvou kulatých balíků slámy a shodit válec na nástřikovém terči. Přijelo si zasoutěžit 23 družstev, v kategorii mužů startovalo
15 družstev a v kategorii žen 8. Naše družstva mužů obsadila druhé a šesté

místo. Ženám se umístit nepodařilo, protože se „sám“ zavřel ventil přívodu benzínu během
soutěžního útoku.
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Soustředění mladých hasičů
Jako každý rok proběhlo v červenci, letní soustředění mladých hasičů. Vyrazili pod vedením
Renáty a Radislava Pantůčka jedenáct hasičů a hasiček do autokempu Baška u Frýdku Místku.

Pod stromy si postavili čtyři stany a jeden větší, který sloužil jako polní kuchyně. Celý týden
si užívali spousty zábavy, ale i dobrodružství na stezce odvahy. Všem zúčastněným se týden
moc líbil.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 27. července proběhl na hřišti areálu koupaliště v Hůrce již 6. ročník v nohejbalovém turnaj. Do turnaje se přihlásilo 6. týmů po třech hráčích, kteří se během dne
utkali v nelítostných soubojích u sítě. Utkání hraná ve skupinách provázelo slunečné počasí, tak že po každém odehraném zápase bylo nutné doplňovat tekutiny v podobě pivka. Závěrem zbývá poděkovat všem zúčastněným hráčům, pořadatelům, ale i divákům
za dobrou atmosféru, sportovní podívanou.
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O putovní pohár ms hůrka
V sobotu 3. srpna se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem, soutěž
O putovní pohár v brokové střelbě na asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích. Celkové vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bažantnice. Zúčastnilo se 35 střelců. Vítězem letošního rok se stal pan Adam
Divín z Hladkých Životic. Petr Urban získal těsné druhé místo. Po oficiálním
ukončení soutěže trubačem, následovala volná zábava. K zakousnutí byl připraven výborný
srnčí guláš.

POZVÁNKY DO HŮRKY:
Horecká traktoriáda
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, pořádá v sobotu 14. 9. 2013 od 13.00 hodin v areálu
koupaliště v Hůrce, již třetí ročník soutěže horeckých postrků a traktorů. Přijďte povzbudit
soutěžící a prožít příjemné odpoledne. Srdečně zvou hasiči.

Hůrka, areál koupaliště

Brokové střelby
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v sobotu odpoledne 28. 9. 2013 od 13.00 hodin za kopcem na střelnici soutěž v brokové střelbě na asfaltové terče. Přijďte povzbudit naše střelce
v soutěži. Občerstvení zajištěno.

Hůrka, střelnice za kopcem

Podzimní lampionový průvod obcí
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, pořádá v měsíci říjnu pořádá 12. 10. 2013
od 18.00 hodin podzimní lampionový průvod obcí nejen pro děti. Trasa obcí přes koupaliště
do areálu bývalé školy, kde bude připraveno občerstvení a táborový oheň.

Hůrka, areál školy

Soutěžní výstavka obrázků
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka a místní maminky pořádají v neděli 2. 11. 2013 od 14.00
hodin soutěžní výstavku dětských malovaných obrázků. Zúčastnit se mohou všechny místní
děti a mládež. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií podle věku, mladší a starší. Každý
z malířů obdrží drobnou pozornost a nejzdařilejší díla budou oceněna.

Hůrka, areál školy

Pouštění draků
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka plánuje uspořádat ve vhodný podzimní větrný den pouštění
draků pro děti a mládež. Aktuální termín akce bude včas upřesněn na vývěsce a na webových
stránkách.

Hůrka, obec
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POLOUVESKÝ DEN
V sobotu 9. srpna po ránu
v Polouvsí trošku poprchalo, ale bylo to pouze proto, aby se pročistil vzduch
a spláchl prach. Odpoledne
totiž u nás probíhal „Polouveský den“. Hned ve 13:00 začala registrace
hráčů do turnaje v pétanque, kde týmy soutěžily celé odpoledne a nakonec na třetím místě
skončilo družstvo nazvané Vopice, druzí byli
Koudeláci a vítězi se stali Králíkáři.
Od 14:00 pak zahájil fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily družstva Polouvsí, Blahutovic,
Hůrky a Dubu. Nakonec ve finálovém zápase letos zvítězili blahutovičtí a odnesli si sud piva.

To však nebylo vše, co bylo pro návštěvníky připraveno. Pro děti i dospělé byla k dispozici
kreativní dílna (malování na sádrové odlitky, výroba papírových klobouků, …), pro děti pak
skákací hrad, zájemci se mohli projet na koni či se nechat pomalovat.

O občerstvení bylo rovněž vzorně postaráno. Pivo teklo proudem, makrely, klobásy, párky,
utopenci, kvašáky a také srnčí guláš šly na dračku.
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Po dvacáté hodině pak vystoupila populární kapela Apači a v první přestávce návštěvníci
viděli fakírské vystoupení.
Tak snad byli všichni spokojeni a oslavy si náležitě užili.
Na tomto místě je potřeba všem, kteří se podíleni na přípravě a realizaci,
velice poděkovat.
Na závěr si dovolujeme pozvat příznivce pétanque na závěrečný turnaj sezony, který se
bude konat 20. října. Pozvánka na akci je na jiném místě zpravodaje.

(facebook: Sousedé Polouvsí)

KNIHOVNA POLOUVSÍ
Připomínáme, že polouveskou knihovnu můžete po prázdninách navštívit v budově MŠ
každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. K zapůjčení jsou přichystány pro vás nejen knihy,
ale k dispozici je také internet. Také si zde můžete stále zakoupit knihu Polouvsí – od první
písemné zmínky po současnost.
Kontakt: Mgr. Tereza Valošková – 604 261 999
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SPORT – TJ Slavoj, Spolky
ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2013
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo

den

dat.

čas

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
01.

NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

18.08.
24.08.
01.09.
07.09.
15.09.
22.09.
29.09.
05.10.
13.10.
20.10.
27.10.
02.11.
10.11.

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14.30
14:00

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

pozn.
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 14.30
nejede autobus
odjezd autobusu v 13.30
odjezd autobusu v 13.00

Okresní přebor dorostenci
kolo

den

dat.

čas

01.
02.
03.
04.
05.
07.
08.
09.
10.
06.

SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

10.08.
18.08.
24.08.
31.08.
07.09.
14.09.
21.09.
28.09.
05.10.
12.10.

14:30
14:30
14:45
16:30
16:30
16:00
13:00
15:30

soupeř

pozn.

Fulnek – Jeseník n.O.
Starý Jičín – Jeseník n.O.
VOLNO
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Jeseník n.O. – Starý Jičín
VOLNO
Jeseník n.O. – Jakubčovice
Pustějov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fulnek

odjezd os. aut. v 13.30
odjezd os. aut. v 13.30
odjezd os. aut. v 13.45

odjezd os. aut. v 12.00

Okresní přebor žáci
kolo

den

dat.

čas

04.
05.
06.
07.
08.

NE
SO
NE
SO
NE

01.09.
07.09.
15.09.
21.09.
29.09.

14:45
10:00
14:15
10:00
13:45

soupeř
Jeseník n.O.–Fulnek
Štramberk – Jeseník n.O.
Jeseník n.O.–Bartošovice
Suchdol n.O.–Jeseník n.O.
Jeseník n.O.–Studénka

pozn.
odjezd os. aut. v 09.00
odjezd os. aut. v 09.00
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kolo

den

dat.

čas

09.
03.
02.
01.

NE
NE
NE
NE

06.10.
13.10.
20.10.
27.10.

10:00
10:00
12:45
12:45

soupeř

pozn.

Starý Jičín–Jeseník n.O.
Kateřinice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kunín
Jeseník n.O.–Libhošť

odjezd os. aut. v 09.00
odjezd os. aut. v 09.00

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo

den

dat.

čas

05.
04.
06.
07.
10.
08.
09.
01
02.
03.

PÁ
ÚT
PÁ
PÁ
ÚT
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ

06.09.
10.09.
13.09.
20.09.
24.09.
27.09.
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.

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

soupeř

pozn.

Suchdol n.O. – Jeseník n.O
VOLNO
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Pustějov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Jeseník n.O. – Tísek
VOLNO
Jeseník n.O. – Jakubčovice
Jeseník n.O. – Pustějov
Tísek – Jeseník n.O.

odjezd os. aut. v 16.00
odjezd os. aut. v 15.30
odjezd os. aut. v 15.30

odjezd os. aut. v 15.30

RŮZNÉ – PŘÍSPĚVKY Z OKOLÍ, HZS,PČR
Cyril a Metoděj – 1150 let od příchodu na Moravu
Letos si připomínáme 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a sv. Metoděje na Moravu.
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou
známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké
Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Svatý
Konstantin, zvaný Filosof (827-869), mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě,
kde přijal řeholní jméno Cyril, pod nímž je známější. Svatý Metoděj (813-885), křestním jménem Michal, starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později
mnichem a přijal jméno Metoděj, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem. Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se svatým Benediktem a později dalšími
světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy, navíc jsou i hlavními patrony Moravy.
V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelu
III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak
základy vlastní církve na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili
s církevním učením misionářů z Východofranského království, ale kníže Rostislav se obával
politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící
kněze vyhnat. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při
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přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem
Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb.
Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře 863 (Konstantin pravděpodobně v hodnosti presbytera/kněze a Metoděj patrně jako jáhen). Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli
kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině. V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav, obležen na Děvíně, byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo
ke svárům dvou koncepcí – latinské a staroslověnské.
V roce 867 byli již duchovní, kteří byli vzděláváni bratry, dostatečně připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy. Spolu s Konstantinem a Metodějem se rozhodli pro cestu do Říma
nebo Konstantinopole, kde mělo svěcení proběhnout. Protože cesta přes Balkán byla obtížná, rozhodli se cestovat do Benátek a odtud lodí buď do Raveny a dále do Říma nebo do Konstantinopole. Při pobytu v Benátkách se však dozvěděli, že v Byzanci proběhl státní převrat
a císař Michael III. který je poslal na Velkou Moravu, byl zavražděn; a dále že byl z patriaršího
trůnu sesazen jejich přítel patriarcha Fotios, jehož misionáři bratři byli.
V Benátkách věrozvěsty zastihl i zvací list napsaný papežem Mikulášem I. Svatý otec totiž
věděl, že ti dva Byzantinci káží na Velké Moravě i v Blatensku sice v nepovoleném jazyce,
ale s úspěšnými misijními výsledky. Konstantin vzal s sebou kosti svatého Klimenta jako dar
papeži. Cestovali přes země Kocelovy a Benátky. Při jejich cestě do Říma však Mikuláš I.
zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II., který jim vyšel vstříc před brány Říma, poklonil
se Klimentovým ostatkům a přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů. V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo v Římě obhájit před papežem a všemi církevními otci
oprávněnost slovanské liturgie přímo dokonale. A protože Konstantin byl nejen duchovní, ale
i skvělý diplomat, byla staroslověnština bulou slavnostně povolena počátkem roku 868 jako
bohoslužebný jazyk. V pozadí stála pravděpodobně také snaha papeže o získání spojence
v byzantském císaři Basileiovi I. v boji proti muslimům, kteří v té době ohrožovali Itálii.
V Římě se zdrželi bratři až do roku 869. Konstantin však ochuravěl a před svojí smrtí
vstoupil do kláštera a přijal řeholní (mnišské) jméno Cyril (Kyrillos). Zemřel padesát dní po
vstoupení do jednoho z řeckých klášterů v Římě, 14. února roku 869, ve věku 42 let.
Metoděj zůstal osamocen před náročným úkolem dokončit dílo svého bratra. V polovině
roku 869 byl vyslán do Panonie, aby s Kocelem dojednal papežův návrh na zřízení nové samostatné panonské diecéze a ještě jednou se vrátil do Říma s Kocelovou kladnou odpovědí
a s jeho dvaceti žáky. Metoděj byl na podzim 869 jmenován prvním moravským arcibiskupem. Z Říma do Panonie se tedy Metoděj vracel už coby arcibiskup s papežskou bulou
v rukou a v ní jednoznačně řečeno, že země knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela náležejí
pod správu římského stolce. Po tříměsíčním zdržení v Panonii se Metoděj vydal konečně na
Moravu. Těšil se však předčasně.
Pravděpodobně ještě během cesty na Moravu byl Metoděj zajat Franky a v roce 870 povolán na církevní sjezd nejspíš do Řezna, kde s ním byl započat proces, který podnítil Ludvík Němec. Metoděj byl sesazen a odsouzen na doživotí. Osvobodil ho až papežský zásah.
Metoděj je na příkaz papeže Jana VIII. propuštěn a znovu dosazen do čela arcidiecéze. Stalo
se tak roku 873, kdy se arcibiskup Metoděj ujímá správy všech chrámů a kleriků ve všech
moravských městech.
Za nějaký čas byl Metoděj obviněn knězem Janem z Benátek z kacířství a znovu povolán
v r. 879 do Říma. V Římě před papežem Janem VIII. použití staroslověnštiny obhájil; následně
papež staroslověnskou liturgii schválil bulou Industriae tuae, ale s podmínkou, že epištola
a evangelium musí být čteny nejdříve v latině a až poté ve staroslověnštině. V roce 882
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obdržel Metoděj list od císaře Basileia I.,
v němž vyjádřil císař přání vidět se s proslulým Metodějem, dokud jsou oba ještě živi.
Metoděj se bez váhání vydal na poslední
cestu do své řecké vlasti. Metoděj, který
byl v Konstantinopoli vřele a slavnostně
přijat Basileiem I., zde zanechal opisy slovanských bohoslužebných knih, které byly
využity při dalších misijních cestách do Bulharska a na Rus.
V roce 884 byl Metoděj již zpět na Moravě a pracoval na překladu zbývajících
evangelií Písma svatého. Těžce nemocný
Metoděj po dokončení překladů, jmenoval
svým nástupcem Slovana Gorazda. Krátce
na to 6. dubna 885 zemřel ve věku 72 let.
Po Metodějově smrti intrikoval nitranský biskup Wiching s Římem. Podle
Wichingových zpráv byl sestaven papežský
list Štěpána V., kterým byl právě Wiching
ustanoven Metodějovým nástupcem jako
moravský biskup. Papež slovanskou liturgii zakázal v roce 885. Nový arcibiskup
jmenovaný Metodějem, kněz moravského
původu jménem Gorazd, byl uvržen spolu
s mnoha jinými do žaláře. Zde se o něm
zprávy nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (bylo jich na dvě stovky)
byli doslova vyvedeni v okovech ze země,
protože tito Metodějovi žáci odmítli podřídit se papežovu usnesení, nemohli zradit
dílo a odkaz svého učitele. Někteří našli
útočiště v Čechách, v Polsku a v Bulharsku. Plamínek slovanské vzdělanosti a kultury, nedávno rozdmýchaný, skoro uhasl.
Historici i archeologové věděli, že kromě Života Metodějova existuje ještě jedna písemná
památka. Ta patří do souboru krátkých, takzvaných „proložních“ životopisů svatých. V něm
se o Metodějově pohřbu píše: „Když naučil své učedníky pravé víře a předpověděl svou smrt
tři dny předem, zesnul smířen v Pánu. Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně
ve stěně za oltářem svaté bohorodičky.“ Tato zpráva byla velmi důležitá pro archeology, kteří
se snažili najít Metodějův hrob. Teprve v roce 1957 objevil profesor Josef Poulík vedle vnitřní
zdi trojlodní baziliky v Mikulčicích místo (označované jako hrob 580), které podle některých
historiků mohlo patřit Metodějovi nebo podle odhadovaného věku 40 let spíš významnému
Mojmírovci, předměty zde nalezené (těžký dvojsečný meč, sekera-bradatice, mečík či dýka,
nožík či břitva, vědro, kování opasku, zlatý gombík) dokládají, že pochovaný patřil k nejvyšší
společenské vrstvě Velké Moravy první poloviny 9. stol. Ostatky byly značně zetlelé. Datování
nálezu: v rozmezí od poslední třetiny 8. století do třetí čtvrtiny 9. století. Počátkem srpna
pokračování na str. 19
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1963 objevil vedoucí archeologického výzkumu tzv. metropolitní výšiny v Uherském Hradišti–Sadech Vilém Hrubý ve zdivu velkomoravského kostela hrobové dutiny z vnější strany
uzavřeny přizdívkami. Jedna z nich odpovídá poloze možného hrobu sv. Metoděje, uvedené
v písemné zprávě z 9. stol. Zde se však našel hrob prázdný, tedy kromě umístění hrobky nic,
co by svědčilo o tom, že by zde byl pochován Metoděj (na Metoděje byla uvržena klatba
a z hrobu byl krátce po smrti přemístěn).
Redakčně zkráceno.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
Infografika zdroj: http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2921482--konstantin-cyril-a-metodej--1610x1272p0.jpeg

Rekonstrukce prodejny JEDNOTA
v Jeseníku nad Odrou
SD Jednota oznamuje, že ve dnech od 31.8.2013 do 5.9.2013 bude prodejna v Jeseníku nad
Odrou z technických důvodů uzavřena.
Nově bude prodejna Jednoty otevřena od 6. 9. 2013.
Prodejní doba bude v pondělí až pátek od 6.30 h do 17.00 h. V sobotu a neděli od 7.00
– 10.00 h.

Oznámení o vypínání
elektrické energie v Hraběticích
ČEZ Distribuce, a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy
vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Hrabětice
dne 10.9.2013 od 7:15 do 16:00 hod.
Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky.

INZERCE
Koupíme neobydlený patrový bytový dům
v blízkosti centra Nového Jičína
určený k celkové rekonstrukci.
Prosíme nabídněte, tel: 775 767 101, 5, e-mail: krotil@krotil.cz
Předem děkuji.
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RYBÁŘSKÉ DRUŽSTOV JESENÍK NAD ODROU
POŘÁDÁ DNE 18. 10. A 19. 10. 2013

TRADIČNÍ VÝLOV „RYBNÍKU POD ZÁMKEM“
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