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Novoro ní koncert v Jeseníku n.O. 7. 1. 2018

Obecní ples v Jeseníku n.O. 14. 1. 2017

Petanque club Polouvsí

Maškarní ples v Polouvsí, 20. 1. 2018

Hromni ní turnaj Petanque, 3. 2. 2018

OBECNÍ Ú AD 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

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)
Starosta obce:

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. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 4. 2018
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODA ENÍ OBCE JESENÍK NAD ODROU ZA ROK 2017
V roce 2017 skončilo rozpočtové hospodaření obce schodkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku -9 627 tis. Kč. Obec obdržela 3 496 tis. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se
zvýšila oproti r. 2016 o 14,9 %, tj. o 3 488 tis. Kč a činí na 1 obyvatele 13,5 tis. Kč.
Z investičních akcí bylo dokončeno oplocení u technických služeb (158 tis. Kč), rekonstrukce Kulturního domu Polouvsí (2 656 tis. Kč), plynoikace bytového domu v Blahutovicích
(215 tis. Kč), chodník podél silnice III/04810 (761 tis. Kč), rekonstrukce místní komunikace
v Jeseníku nad Odrou do mlýna (650 tis. Kč), pořízení budovy č. p. 13 v Jeseníku (5 925 tis. Kč).
Obec dále pořídila štěpkovač (572 tis. Kč), použitý automobil Fiat Ducato (250 tis. Kč) a pozemky (1 506 tis. Kč).
Z rozpracovaných akcí zbývá realizovat a dokončit Cyklostezku Jeseník nad Odrou, Zahradní
a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou, Lávku u Machulů, Rozhlednu v Blahutovicích, Most
přes Luhu u Hasalů, výměnu veřejného osvětlení, přestavbu sklepních prostor v MŠ Jeseník
nad Odrou, energetické úspory objektu tělocvičny v Jeseníku, rozšíření vodovodu v Jeseníku
p. č. 999/1, 995, 994/1, poldr v Jeseníku nad Odrou, komunikaci u technických služeb, víceúčelové hřiště v Jeseníku, stav. úpravy zázemí tenisového hřiště, novostavbu srubu v Hraběticích, stavební úpravy střechy kult. domu v Jeseníku, vodní trkač v Hraběticích.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2017:
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM

26,937.000,00 Kč
4,984.210,00 Kč
780.000,00 Kč
3,495.569,00 Kč
36,196.779,00 Kč

26,905.375,50 Kč
4,938.849,35 Kč
778.724,40 Kč
3,495.569,46 Kč
36,118.518,71 Kč

99,88 %
99,09 %
99,84 %
100,00 %
99,78 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

33,539.678,28 Kč
14,541.388,72 Kč
48,081.067,00 Kč

32,527.293,35 Kč
13,217.968,53 Kč
45,745.261,88 Kč

96,98 %
90,90 %
95,14 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech 13,608.907,00 Kč
Splátky úvěru na kanalizaci
-1,724.619,00 Kč
Přenesená daň. povin. DPH
-222.335,23 Kč
FINANCOVÁNÍ
11,884.288,00 Kč

11,573.696,82 Kč
-1,724.618,42 Kč

85,05 %
100,00 %

9,626.743,17 Kč

81,00 %

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

5,835.494,35 Kč
157.437,90 Kč
5,992.932,25 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci

13,202.715,04 Kč (splatný v r. 2024)
Mgr. René Štec
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USNESENÍ
ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉHO DNE 5. 12. 2017 V KULTURNÍM DOM V JESENÍKU
NAD ODROU OD 16.00 HOD.
schvaluje program 14. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze pana Bc. Ivo Dostála
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze pana Aloise Pešáka
schvaluje Zápis z 13. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost Rady obce Jeseník nad Odrou za předchozí období (usnesení
č. 47, 48, 49, 50)
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 256 v k. ú. Polouvsí za 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku s Mikroregionem Odersko,
Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry, IČ: 70 95 32 01
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3/1 včetně budovy č. p. 13 v k. ú. Jeseník nad Odrou od LXM Group a. s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 25849832
za 6.200.000 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje Plán inancování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Jeseník nad Odrou na
období 2017 – 2026 dle přílohy
bere na vědomí Zápis z 16. schůze inančního výboru
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2017 ve variantě B dle přílohy
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
schvaluje Rozpočet obce na rok 2018 včetně zapojení rezervy ve výši 4,396.627 Kč na
plánované akce rozpočtu 2018
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2017 v plném rozsahu
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2018 dle přílohy
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místních poplatcích
schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ve výši 50.000 Kč
schvaluje návrh odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018 dle přílohy
schvaluje jednorázovou odměnu členům inančního výboru a kontrolního výboru dle přílohy
schvaluje vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku z evidence dle přílohy
schvaluje odpis nedobytných pohledávek dle přílohy
rozhodlo o sloučení organizací Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 709 85 880 a Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, IČ: 709 85 871, s účinností od 1.7.2018
rozhodlo o zrušení organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 709 85 880 s účinností od 1.7.2018
rozhodlo, že přejímající organizací se stane organizace Základní škola Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 709 85 871
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rozhodlo, že všechen majetek, práva a závazky organizace Mateřská škola Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 709 85 880, přejdou dnem sloučení
na přejímající organizaci Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková
organizace, IČ: 709 85 871
schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace Základní škola Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 709 85 871
bere na vědomí návrh na schválený rozpočet 2018 a 4. upravený rozpočet 2017 Mikroregionu Odersko
bere na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích

USNESENÍ
Z 51. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÁ DNE 12. 12. 2017 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 14.00 HOD.
schvaluje program 51. schůze rady obce
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 13 na pozemku parc. č. 3/1
v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017

USNESENÍ
Z 52. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÁ DNE 28. 12. 2017 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 10.00 HOD.
schvaluje program 52. schůze rady obce
schvaluje v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., ve znění pozd. předpisů,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Jeseník nad Odrou a Městem Nový Jičín pro
výkon přenesené působnosti na úseku přestupků dle předloženého návrhu, a to na období
od 1.4.2018 do 31.3.2022
souhlasí s odvoláním člena Komise pro občanské záležitosti p. Boženy Václavíkové, 741 01
Blahutovice 78
volí p. Lucii Chudou, 742 33 Jeseník nad Odrou 297 a p. Moniku Křenovskou, 741 01
Blahutovice 44 členy Komise pro občanské záležitosti
schvaluje záměr směny pozemků p.č. 268 a část 284/7 za část pozemku p.č. 284/5 vše
trvalý travní porost v k.ú. Blahutovice
bere na vědomí Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava ČOV Jeseník nad Odrou
bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace za školní rok 2016 – 2017
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ukládá starostovi předat zastupitelstvu obce návrh na odkoupení pozemku p.č. 286/1
v k.ú. Jeseník nad Odrou (číslo pozemku je po zapsání komplexních pozemkových úprav)
schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 17/1, 18/1 a 21/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
a ukládá starostovi předat ZO odkoupení části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje obřadní dny na rok 2018 dle přílohy
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu k výstavbě rodinného domu
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8019287/003 s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8012656/003 s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava a.s., Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
souhlasí s dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech
příloh a souvisejících dokumentů a doporučuje zastupitelstvu obce schválit „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a souvisejících dokumentů
neschvaluje podání žádosti o dotaci na nákup nákladní elektro tříkolky
schvaluje dar ve výši 3 000,– Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří se sídlem 742 54
Bartošovice 146
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
24. 10. 2011 se společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Rozšíření vodovodu v Jeseníku nad Odrou“
schvaluje Smlouvu o dílo akce „Rozšíření vodovodu v Jeseníku nad Odrou“ s irmou
STAVBAŘ – výrobní družstvo, Školní ulice 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
ukládá starostovi připravit výběrové řízení na akci „Víceúčelové sportovní hřiště pro obec
Jeseník nad Odrou“ včetně oslovení 5 irem
ukládá starostovi podat žádost o dotaci v rámci programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje akce „Jeseník nad Odrou – protipovodňové opatření“
ukládá starostovi podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova na akci „Zpevněné plochy v Jeseníku nad Odrou“
schvaluje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní
a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33
Jeseník nad Odrou 58
schvaluje nominaci Mgr. Tomáše Machýčka a Ing. Petra Fuska za členy výběrové komise na
místo ředitele(ky) Základní a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58
schvaluje rozpočet Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2018
schvaluje rozpočet Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2018
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvková organizace na rok 2019 – 2020

Jesenický zpravodaj 1 / 2018

5

schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z mobilních
svozů – příloha č. 3 s ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4
schvaluje podle § 30 odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění použití
rezervního fondu Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ve výši 60.000 Kč k dalšímu rozvoji její činnosti
stanovuje podle podle § 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 8
schvaluje Organizační strukturu Obce Jeseník nad Odrou od 1.1.2018
schvaluje 5 000,– Kč na zakoupení věcného daru na obecní ples a 1000,– Kč na zakoupení
věcných darů na ostatní plesy konané v Jeseníku nad Odrou a místních částech

USNESENÍ
Z 53. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÁ DNE 11. 1. 2018 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje program 53. schůze rady obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018

USNESENÍ
Z 54. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÁ DNE 23. 1. 2018 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje program 54. schůze rady obce
schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 655 včetně budovy č. p. 58 a skladu, pozemky parc.
č. 626, 656, 657, část pozemku parc. č. 659 s komplexem budov mateřské školy a to:
budovu školky, chodby, kuchyň s pomocnými místnostmi a školní jídelnu s příslušenstvím,
pozemek parc. č. 660 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou, dále pozemek parc. č. 153/3 včetně
budovy č. p. 21 a pozemky parc. č. 152, 153/4 a 154 vše v k. ú. Polouvsí na dobu 10 let
s účinností od 1. 7. 2018 Základní škole a Mateřské škole Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, IČ: 709 85 871
schvaluje ukončení výpůjčky části komplexu budov mateřské školy č. p. 67 v k. ú. Jeseník
nad Odrou včetně pozemku parc. č. 659 a to: budovu školky, chodby, kuchyň s pomocnými místnostmi a školní jídelnu s příslušenstvím, část pozemku parc. č. 660 kromě chodníku
a aleje ke školní jídelně v k. ú. Jeseník nad Odrou a budovu mateřské školy č. p. 21 a pozemky parc. č. 152, 153/4 a 154 v k. ú. Polouvsí ke dni 30. 6. 2018
ukládá starostovi předat ZO informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
obcí a měst
ukládá starostovi předat ZO žádost občanů na přijetí obecně závazné vyhlášky o volném
pohybu psů
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schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/438/d/2017/
Ty s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava akce „Novostavba rozhledny
k.ú. Blahutovice“
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci
Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 akce „Energetické úspory objektu
tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
ukládá starostovi připravit výběrové řízení akce „Energetické úspory objektu tělocvičny
s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou“
rozhodla uzavřít dohodu o bezúplatném převodu a postoupení práv stavebníka na stavbu
„digitální totem v obci Jeseník nad Odrou“ na pozemku parcela číslo 697/2 v k.ú. Jeseník
nad Odrou, na kterou je vydán stavebním úřadem Městského úřadu Nový Jičín, územní
souhlas č.j. ÚPSŘ/73536/2016 ze dne 21.10.2016, s nabyvatelem a postupníkem Mikroregionem Odersko, se sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
bere na vědomí technický a hydrogeologický průzkum pro využití a rekonstrukci vodního
trkače v k.ú. Hrabětice na Odrou zpracovaný Ing. Svatoplukem Valíčkem
schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících č. 501/DPS/NJ/V/2017 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
neschvaluje nabídku na zpracování PD haly a zpevněných ploch vedle budovy technických služeb od projekční kanceláře PPS KANIA s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
ukládá starostovi předat inančnímu výboru a zastupitelstvu obce žádost Římskokatolické
farnosti Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 63 o inanční příspěvek na obnovu
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 697/1 a 697/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství 129 660 Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018 na obnovu památníku v Polouvsí
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
ukládá místostarostovi oslovit zástupce nájemníků k projednání navržené studie rozšíření
komunikace a parkování v lokalitě u bytovek v Jeseníku nad Odrou
ukládá místostarostovi oslovit spolky a neziskový sektor v Jeseníku nad Odrou k podání
žádostí o individuální dotaci

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2018 činí 200,– Kč. Je splatný do 3. 4. 2018.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/0800, VS má každý poplatník stejný jako v r. 2017, KS 1318,
SS 1341.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 5. 12. 2017 OZV č. 1/2017 o místních
poplatcích. V roce 2018 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 3. 4. 2018.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na
účet č. 1760110389/0800, VS (bude sdělen telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě), KS 1318, SS RČ poplatníka.
V případě žádosti o osvobození od poplatku (pokud se poplatník nezdržuje v místě
trvalého bydliště déle než 1 rok) musí být žádost podána do 3. 4. 2018.
V místních částech Hůrka, Polouvsí a Blahtutovice mají občané možnost zaplatit poplatky
hotově, a to v místních knihovnách, v době jejich provozu (viz. zadní strana zpravodaje).

SB R NEBEZPE NÉHO A KUSOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu (ledničky, televizory, pračky, pneu. os. automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu 7. 4. 2018.
Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
Komunální odpad noste pouze v den svozu (SOBOTA).
Přistavené kontejnery:
– Jeseník nad Odrou
– Hůrka
– Polouvsí
– Blahutovice
– Hrabětice
– Dolní Mlýn

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

OBEC JESENÍK NAD ODROU
RADA OBCE
742 33 Jeseník nad Odrou 256
tel. 558 846 933, e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz, www.jeseniknadodrou.cz

vyhlašuje
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Požadavky zřizovatele v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a další podrobnosti ke konkursnímu řízení
jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Obce Jeseník nad Odrou www.jeseniknadodrou.cz.
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
BYL ČAS VÁNOC, NIKDO NEMĚL BÝTI SÁM
V předvánočním čase jsme se s dětmi a jejich rodiči i prarodiči setkali v mateřské škole, abychom si navzájem popřáli a prožili tak spolu příjemnou a neopakovatelnou chvíli. Děti z obou
tříd tak učinili svým milým vystoupením, které si s učitelkami rády připravily. Nebyla nouze
o nečekané situace, které však vyloudili upřímný smích přítomných. A co více může okořenit
všední dny než úsměvy, které nám vyloudí na tvářích naše děti! Atmosféru umocnilo společné zpívání vánoční koledy všech přítomných.
Posléze se rodiče i prarodiče spolu se svými dětmi pustili do zdobení voňavých perníčků, kterési děti upekly ve svých třídách. Práci s těstem milují všechny děti – od těch malých špuntíků
až po předškoláky. Mateřská škola tak krásně vánočně voněla a z hotových perníčků jsme
vytvořili malé balíčky pro naši návštěvu, kterou jsme si do mateřské školy pozvali.

NA VÁNOCE BEJVÁVALY CHUMELENICE, BABIČKO, DĚDEČKU,
ŘEKNI NÁM VÍCE
Dne 20. 12. 2017 nás v mateřské školy navštívil klub seniorů. Děti ze třídy Sluníček pro ně
připravily pozvánky, zhotovily obálky i známky a následně je s učitelkami roznesly do jejich
poštovních schránek. Děti z obou tříd přivítaly seniory vánočním vystoupením, ze kterého
sklidily hlasitý potlesk. Po vystoupeních proběhlo společné vyprávění o Vánocích, tradicích
a zvycích s nimi spojenými. Děti popisovaly prožívání vánočních svátků u svých rodin a senioři
zavzpomínali na svá dětská léta. Vyprávěli dětem, jak zdobili vánoční stromečky, jaké pekli
cukroví, ale také jaké rošťárny vyvedli. Následně děti pozvaly návštěvu na kávu, čaj a perníčky
a také na voňavému cukroví, které nám přinesly babičky a musíme říct, že se jen na jazyku
rozplývalo! Prohlíželi jsme staré fotograie, u kterých si senioři zavzpomínaly na své dětství. Při
odchodu děti poděkovaly za návštěvu, popřály krásné Vánoce a všechny seniory obdarovaly
malými dárky. Naši návštěvníci odcházeli v dobré náladě a společně jsme si slíbili, že se určitě
nevidíme naposled!
Ještě jednou Vám všem děkujeme za chvíle prožité s Vámi …
Žaneta Kiralová
Bc. Alena Simertová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OSLAVÍ 40. LET OD OTEVŘENÍ
Dne 4. 9. 2018 to bude již 40 let, kdy se poprvé otevřely dveře naší Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou.
Budeme si tuto událost připomínat jak s dětmi, tak
bychom se rádi podělili o zážitky prožité v mateřské
škole s bývalými dětmi, zaměstnanci, rodiči a všemi,
kteří mají zájem o dění v této obci. Chceme Vás touto
cestou pozvat na Den otevřených dveří, který proběhne na konci měsíce března.

Budete si moci prohlédnout interiér
i zahradu, budou připraveny historické i nové fotograie zachycující život
mateřské školy. Konkrétní informace
zveřejníme na našich www stránkách, obecním rozhlasem a plakátky
ve vesnicích.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.
Za všechny zaměstnance
Bc. Alena Simertová

ZPRÁVIČKY Z ODDĚLENÍ BERUŠEK
První adventní neděli jsme se sešli spolu s žáky ZŠ u kulturního domu při příležitosti
„Rozsvícení vánočního stromu“. Společně jsme si zazpívali vánoční písně a koledy. Děti
ze třídy „Berušek“ znovu vystoupily s písní „Já mám saně borový“ před rodiči na vánoční
besídce, konané v naší školce, kde také ztvárnily pohybem zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. A abychom zvířátka potěšili rozhodli jsme se nějaký ten vánoční stro-
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meček pro ně opravdu nazdobit. Děti
si z domu donesly spoustu jablíček,
mrkví a dalších dobrot, kterými chtěly zvířátka a ptáčky potěšit. Doufáme,
že jsme tím zvířátkům udělali radost
a na dobrotách, které jsme jim přinesli
si dobře pochutnali. Na závěr chceme
poděkovat rodičům, kteří si v posledním týdnu před Vánoci našli čas a vyrazili společně s námi.
Paní učitelky Kristýna a Petra

ZŠ
SOUT Ž S POLICIÍ R
Na jaře loňského roku jsme dostali od Policie ČR didaktickou hru s názvem „Učíme se
s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, se kterou se děti mohou zábavnou formou
poučit, získat nové informace nebo si své znalosti upevnit v několika tématech – dopravní výchova, prevence kriminality, atd.
Na začátku listopadu se ve Fulneku konala krajská soutěž s preventivní tématikou pořádaná Policií ČR „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, kde mohli žáci naší
školy ukázat své znalosti této didaktické hry. Soutěž byla pro žáky 4. tříd, zúčastnilo se
15 škol Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovali Andrea Fusková, Simona Jeníčková, Adam Fusek a Miroslav Brázdil. Vítězství si naše družstvo nevybojovalo, dovezlo
si ale spoustu dárků a zážitků. Během soutěže si děti mohly vyzkoušet různé činnosti Policie ČR – snímání otisků prstů, obuvi, policejní výzbroj, venku děti čekala policejní auta
a čtyřkolka. Na zahradě probíhaly ukázky policejní kynologie a zajištění pachatele se psy.
Tereza Gulánová
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PRAXE VE ŠKOLNÍ DRUŽIN
Jsem studentkou střední pedagogické školy
v Přerově. Na škole máme povinnou praxi
v mateřské škole a ve školní družině. Já si
už podruhé vybrala tu možnost jít na praxi
do družiny a byla jsem nadmíru spokojena.
Na konci září jsem tedy nastoupila na odbornou praxi do školní družiny v Jeseníku
nad Odrou, poprvé jsem na této praxi byla
v květnu tohoto roku a poprvé jsem měla
tu možnost samostatně vést děti a pracovat
s nimi. Bylo to pro mne nové a hodně obohacující. Myslela jsem si, že tento školní rok
to bude stejné, nebo hodně podobné jako
v měsíci květnu, ale opakem jsem byla hodně překvapena. S novým školním rokem nastupují do školy prvňáci, kteří se ještě rozkoukávají
a učí se pravidla, která jsou v družině nastavena. Bylo velmi příjemné vidět, když starší děti,
které už do družiny chodily, pomáhaly dětem mladším a braly je do svého kolektivu.
V družině se mi moc líbilo, mám a budu mít na tyto praxe ty nejlepší vzpomínky a zkušenosti. Jelikož jsem už ve čtvrtém a posledním ročníku na střední škole, byla tato moje
praxe poslední a já jsem velmi ráda, že jsem ji strávila právě zde. Děkuji paní ředitelce
Mgr. Libuši Maxnerové, že mi to umožnila. Také bych chtěla touto cestou moc poděkovat paní vychovatelce Tereze Gulánové, která mi dávala užitečné rady a pomohla mi
posunout se zase o kousek dál.
Dominika Juříčková

ERTOD JNICE
Před Vánocemi jsme ve škole v Jeseníku hráli divadelní představení Čertodějnice. V této pohádce účinkovali žáci 4. a 5. třídy. Hlavní postavou byla dcera, která se narodila čertovi
a čarodějnici, proto jí dali takové jméno. Když dospěla, nevěděla co bude celý život dělat.
Jestli má jít do pekla nebo do čarodějné školy. Tatínek poslal email Luciferovi, který ji přijal
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do služby. Po určité době se vrátila domů a nastoupila do čarodějnické školy, kde se jí hodně
líbilo. A jak to v pohádkách bývá, nakonec potkala Vílmana, syna víly a hastrmana. Oba našli
v sobě zalíbení a pohádka měla šťastný konec. Představení navštívili rodiče i spolužáci a my
jsme byli odměněni chválou a srdečným potleskem. Páťáci ještě zahráli scénku v angličtině
a na závěr si děti vyráběly vánoční papírové hvězdy a andělíčky. Rodiče si popovídali u čajíčku
a cukroví a naplánovali taneční vystoupení na školní ples. A to udělali dobře, protože s dětmi
zatančili skvěle.
Jakub Horák

MINIHÁZENÁ
Naši žáci se 9. ledna 2018 zúčastnili 2. kola turnaje. Tentokrát se nám podařilo vyhrát toto
kolo a díky výhře jsme získali 5 bodů. Nejlepšími střelci byli Matěj Ondryhal, Jan Dohnal a Jakub Horák. Ale dík patří i ostatním hráčům, Kubovi Maňákovi, Mirkovi Brázdilovi, Adamovi
Fuskovi, Kubovi Šlosarovi a Lukáši Chudému. Těšíme se na jarní kolo a věříme, že výsledky
budou stejné jako v předcházejících kolech.
Draci

PRÁZDNINOVÝ ŠKOLNÍ PLES 2018
Když jsme se rozhodovali, zda letošní
Školní ples opět uspořádat v ne úplně
obvyklý páteční den, abychom navázali na úspěšný loňský ples, přišla informace, že ono téměř magické datum
2.2.2018 bude patřit pololetním prázdninám našich školáků, a tak jsme značně znejistěli, zda datum plesu neposunout ze strachu, že většina lidí využije
prodlouženého víkendu a bude se radovat se svými dětmi někde na horách.
Ale i zde naštěstí platí staré známé rčení
„risk je zisk“ a i letos mohu s klidným
svědomím říct, že se nám ples nadmíru
vydařil.
Skvělou a přátelskou atmosféru pomohla vytvořit úžasná kapela Záhada hlavolamu, složená z výborných hudebníků
od nás z Oderska, které se podařilo roztančit hosty ještě před oficiálním zahájením plesu a tančit se nepřestávalo ani v brzkých ranních hodinách. Onu skvělou atmosféru podtrhlo vystoupení mladé a velice nadějné taneční dvojice Markéty Novákové
a Jakuba Hrubého tančící pod vedením Petry Pístecké v TK Fokus, kteří všem v sále předvedli ukázky latinskoamerických tanců. Zanedlouho po nich pak přišel dlouho očekávaný
zlatý hřeb večera, co se vystoupení týče a na taneční parket přitančila umělecko-taneční
skupina Fotrwork se svým premiérovým vystoupením „Tepláky“. Záplava živelné energie
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z jejich dokonalé choreografie plné neskutečných tanečních a akrobatických kousků nenechala nikoho v sále nečinně přihlížet a strhl se bouřlivý potlesk doplněný mohutným
povzbuzováním. Nechť místní stálí hosté našeho plesu posoudí, zda kulturní dům, někdy
v minulosti zažil takovou bouřlivou plesovou atmosféru, ale podle mne byla výjimečná.
Celý plesový večer pak korunovalo předávání krásných a hodnotných cen z tomboly, kde
hlavní výhrou byl Lázeňský pobyt do Luhačovic v hodnotě 10.000,–, který věnovala společnost Aden LP, které bych tímto chtěl za celý Spolek přátel ZŠ Jeseník n.O. poděkovat.
A když jsem u děkování, obrovské díky patří zejména všem, kteří se na přípravách letošního školního plesu jakkoliv podíleli, všem sponzorům, kteří přispěli ať už finančně na
účet Spolku, nebo věcnými dary do tomboly a také všem, kteří vyměnili možnost jít si
zatančit a pobavit se s přáteli za práci a pomoc přímo na plese za barem, v šatně nebo
u vstupu bez nároku na jakýkoliv honorář.
Všem opravdu obrovské díky, protože díky vám všem se opět podařilo získat nemalou částku, která v následujícím roce pomůže s realizací spousty školních akcí, rodičům
našich školáků ušetří nemalé peníze a našim žáčkům zpříjemní jejich výuku a umožní
jim získat krásné a cenné vzpomínky na svá první školní léta tady u nás v Jeseníku nad
Odrou.
S pozdravem s velkými díky
Bc. Pavel Dvorský, předseda Spolku přátel ZŠ Jeseníku nad Odrou

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
XXIV. OBECNÍ PLES
V sobotu 13. ledna 2018 byla v Jeseníku nad Odrou zahájena plesová sezóna. V sále kulturního domu se konal již dvacátý čtvrtý Obecní ples.
V letošním roce účinkovala na obecním plese kapela Rivieras show band, která předvedla
skvělou celovečerní show. Dokonce jsme zaznamenali pokles návštěvnosti cimbálové muziky
i diskotéky.
Dalším z bodů programu bylo vystoupení taneční dvojice z Nového Jičína.
Jako každý rok byla připravena bohatá tombola. Hlavní výhrou byl POUKAZ na pobyt v Luhačovicích v hodnotě 12.000 Kč, který opět věnovala irma Aden LP s.r.o. a tímto jí srdečně
děkujeme.
Počet návštěvníků byl podobný jako v loňském roce a hosté plesu se bavili až do brzkých
ranních hodin.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným, kteří podpořili tuto akci. Poděkování patří i těm,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci plesu.
Martina Šlosarová, KD Jeseník nad Odrou
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SPONZOŘI XXIV. OBECNÍHO PLESU 13. 1. 2018
ADEN LP s.r.o.

ALEŠ PAVLÍK

RELCOM s.r.o.

JOSEF PAVLÍK

MANŽELÉ BLAŽKOVI

OBEC JESENÍK NAD ODROU

MARTIN ČERVENÝ

AGRO JESENICKO a.s.

DUŠAN a PAVEL DORAZILOVI

ROMAN PROKL

LADISLAV DRLÍK

DENIS REMEŠ

MANŽELÉ GRÁFIKOVI

Ing. DAVID ROMÁNEK

HAKA METAL s.r.o.

RUSKOVI.CZ

ALOIS PEŠÁK

Ing. LADISLAV SEGEŤA

MANŽELÉ JANČÍKOVI

Ing. JIŘINA SEGEŤOVÁ

JIŘÍ KACHEL

MUDr. SILVIE SVRČINOVÁ

Ing. JIŘÍ KLEČKA

ARNOŠT POKORNÝ

LUDMILA KOCOURKOVÁ

ROMAN ŠKUCA

JESENICKÁ PÁLENICE

MUDr. JOSEF ŠRÁMEK

LADISLAV KRÁL

Mgr. EVA ŠTEFKOVÁ

JAROSLAV LANGER

UNIMA-KA, s.r.o.

UAX

TENIS CLUB

KARLA LUŇÁKOVÁ

VYKI TOOLS s.r.o.

JIPEX ALARM s.r.o.

MS HUBERT

MANŽELÉ MACHÁČOVI

MIROSLAV KŘENOVSKÝ

MANŽELÉ MACHÝČKOVI

MS HŮRKA

MANŽELÉ PETERKOVI

MANŽELÉ VRBOVI

PEMAT TRADING s.r.o.

CUKRÁRNA SAURO

MUDr. RADOVAN MAREK

LENKA DRDOVÁ

MANŽELÉ MÍČKOVI

JANKOSTAV s.r.o.

LIBOR PALIČKA

DANIEL GLOGAR

PAVEL MARTIN

HASIČI HŮRKA

LESY BESKYDY

Mgr. BARBORA KOPŘIVOVÁ

VERONIKA TVARŮŽKOVÁ

Ing. JAROSLAV BRODSKÝ

SDO TECHNIKA s.r.o.

MANŽELÉ SYNKOVI
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H RKA
ŠTĚPÁNSKÝ HON S POSLEDNÍ LEČÍ
V úterý 26. prosince se uskutečnil hon na drobnou zvěř v Hůrce. Hon byl zahájen v 9 hodin na hřišti u bývalé školy. Po projití honitby a slavnostním ukončení honu se všichni odebrali do sálu kulturního domu na tradiční poslední
leč. Podával se výborný srnčí guláš. Od 18 hodin začal hrát k poslechu i tanci Milan Býček.
Vrcholem večera bylo losování bohaté tomboly s divočákem v hlavní ceně. Tímto děkujeme
všem sponzorům za ceny a hostům za výbornou atmosféru.

VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 20. ledna 2018 začala od 9. hodiny inální příprava prodeje vepřových specialit, kterým bylo završeno dvoudenní usilovné chystání. Místo
plánovaného prodeje od desáté hodiny začal prodej o více jak půl hodinu
dříve. Narůstající fronta chtivých zákazníků rostla a rostla. Neuplynuly ani dvě
hodiny a bylo vše prodáno. Ten kdo zaváhal, musel se spokojit s tím co „zbylo“. Neprodaly se jen tři polty špeku. Za pozitivní reakci děkujeme.

O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU
V sobotu 20. ledna 2018 proběhl v sále kulturního domu v Hůrce již šestý ročník
soutěže O Nejlepší horeckou pálenku. Soutěž začala po čtvrté hodině příchodem
hodnotících porotců. Každý vzorek se hodnotil body od 1 do 10, kdy 10 bodů
bylo nejvíce. Každý příchozí dostal hodnoticí list porotce, ve kterém bodově zapisoval vůni,
chuť a celkový dojem přihlášeného vzorku pálenky. Po osmé hodině se spočítaly výsledné
body a stanovilo se celkové pořadí. V letošním roce vyhrála švestka Pavla Dorazila s 336 body.
Na druhém místě se umístil se švestkou Petr Dorazil s 325 body a na třetím Josef Petera
s 321 body. Soutěž byla jako každý rok vyrovnaná. Do letošní soutěže se přihlásilo 14 soutěžních vzorků. Po vyhodnocení následovala degustace všech soutěžních vzorků. Velký dík patří
Obci Jeseník nad Odrou a Petru Dorazilovi za poskytnutí cen.

POZVÁNKA DO H RKY
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Vážení občané. Sbor dobrovolných hasičů Hůrka provede v sobotu 7. 4. 2018 sběr železného
šrotu ve všech obcích. Máte-li doma železný šrot a chcete jej věnovat hasičům, nachystejte
ho. S těžšími kusy vám hasiči pomohou. Dle dohody přijedeme. Předem děkujeme. Hasiči
Hůrka.

STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor Hůrka pořádá v sobotu 28. 4. 2018 v areálu bývalé školy v Hůrce Stavění májky a pálení čarodějnic. Po dopolední společné přípravě májky,
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nazdobení věnce a postavení táborového ohně bude samotná akce zahájena v 17.00 hodin.
Občerstvení a špekáčky k opečení zajištěny.
Hůrka, areál školy

OSLAVA SV. FLORIANA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na slavnostní mši a průvod na oslavu sv. Floriana patrona hasičů. Akce se uskuteční 6. 5. 2018 v kostele sv. Václava na Starém Jičíně od
7.45 hodin.
Starý Jičín – Vlčnov, kostel a hasičská zbrojnice

POLOUVSÍ
PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ, z.s.
Nově založený spolek v naší obci pokračuje ve své započaté činnosti.
Po nezbytných úkonech u příslušných úřadů jsme provedli registraci do
„České federace koulových sportů“ a většina našich členů tak nyní vlastní licenci pro hru
na turnajích všech úrovní. Abychom v zimě nezakrněli, tak trénujeme každý čtvrtek od
18:00 v sále KD, kam se můžete přijít podívat a zkusit si to nezávazně s námi (přivítáme
přezůvky). Zakončení roku proběhlo setkáním na hřišti, kde jsme sehráli několik silvestrovských přátelských utkání. I v lednu jsme si byli párkrát hodit na venkovním hřišti, ale
přece jen to není úplně ono – dalo by se říct, že nám mrznou koule. Stihli jsme už také
uspořádat i jeden turnaj.

1. HROMNIČNÍ HOSPODSKÝ TURNAJ
Polouveský klub pétanque uspořádal v sobotu 3. února v sále KD historicky první ročník
Hromničního Hospodského Turnaje. Šlo o verzi indoor, tzn., že se hrálo v sále „gumovými“ koulemi. Jsme rádi, že na náš první turnaj, pořádaný již pod hlavičkou našeho nově
vzniklého klubu, dorazili i zástupci etablovaných klubů z regionu. Konkrétně „Sportovní
klub pétanque Hranice VI. – Valšovice“ (vč. mistryně ČR a reprezentantky Lenky Svobodové), dále pak „Pétanque amatérský klub Albrechtice“ a „Staříčský pétanque klub“.
Mrzí nás, že se nepodařilo dorazit hráčům ze sousedních Heřmanic, tak snad příště. Po
prezentaci, malém občerstvení a úvodním slovu presidenta Luboše Ruska se úderem
desáté hodiny začalo již naostro hrát. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici tři dráhy,
nebylo třeba složitějšího systému a hrál postupně každý s každým. Dva naše týmy se
zachovaly jako správní hostitelé a své hosty příliš netrápily. Zato tým Pepy Ondryhala se
dle předpokladu dral kupředu a poté co porazil i velmi silný valšovický tým, bylo jasné,
že se porve o medaile. Po obědové přestávce se sehrály závěrečná dvě kola. Nakonec
měly tři týmy shodně čtyři výhry a rozhodovalo tedy skóre. To přisoudilo našim borcům
třetí místo, za které jim náš hostinský Stáňa Luňák předal pohár a medaile. Poté předal
stříbrný pohár týmu z Albrechtic a zlatý si převzali kolegové z Valšovic. Všichni pak obdrželi drobné ceny poskytnuté Obcí Jeseník nad Odrou.
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VÝSLEDKY CELKEM:
1. SK Pétanque Hranice VI. – Valšovice
2. PAK Albrechtice
3. PK Polouvsí (Pepa O., Lukáš, Katka)
4. Staříč
5. PK Polouvsí (Marcela, Tereza, Radim)
6. PK Polouvsí (Zora, Magda, Pepa K.)
(Zde je třeba připomenout, že Pepův tým
konečného vítěze při vzájemném zápase
porazil – ale holt to skóre.)
Za podporu této akce děkujeme především Stáňovi Luňákovi a jeho Hospůdce,
dále pak Obci Jeseník nad Odrou a firmě
FORTE STEEL, s.r.o. Díky patří i členům PK
Polouvsí, za vydatnou pomoc při organizaci a materiálním zajištění akce.
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

POZVÁNKY DO POLOUVSÍ
DESKOVÉ HRY POLOUVSÍ
Srdečně Vás zveme na TURNAJ V DESKOVKÁCH,
který se koná v neděli 18.března 2018 od 15.00 hodin
v sále KD Polouvsí.
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BLAHUTOVICE
BLAHUTOVICKÝ PLES
Osadní výbor Blahutovice pořádal dne 10. 2. 2018 v kulturním domě
v Blahutovicích 8. Blahutovický ples.
Na plese zahrála k tanci a poslechu
skupina Vakuum – Boženka Palacká
a Josef Remeš, kterým velice děkujeme.
Na plese vystoupila skupina mažoretek
Panenky Hranice, které byly opravdu
výborné a velmi se všem líbily. Jako tradičně bylo přichystáno bohaté občerstvení, překrásná tombola a květinová
výzdoba sálu. Velice děkujeme všem
sponzorům, kamarádům a přátelům
Blahutovic, kteří nám pomohli tento
ples uspořádat.
Za svou osobu děkuji všem členům
osadního výboru: manželům Jílkovým,
Hanzelkovým, Lucii Burdíkové a Rudovi
Malcherovi a Veronice Hrachovcové za
nekonečnou energii a dobrou náladu
při přípravě, průběhu i závěrečném úklidu plesu.
Dovoluji si pozvat všechny děti na
II. maškarní ples v Blahutovicích dne 17. 3. 2018 od 15. hodin!

Iveta Jančálková
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SPORT
VIII. SPORTOVNÍ PLES TJ SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou pořádala v pátek 26. ledna 2018 „VIII. Sportovní ples“. Poděkování patří samotným účastníkům za zaplnění sálu a tanečního parketu, pořadatelům a hlavně
sponzorům za bohatou tombolu, výhercům blahopřejeme.
Ještě jednou velké díky všem a za rok se na Vás na „Sportovní plese“ moc těšíme .
Libor Macháč, předseda TJ Slavoj
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ROZPIS KOPANÉ – JARO 2018
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo den

dat.

čas

soupeř

pozn.

16.

NE

25.03.

15:00

Jeseník n.O. – Odry

17.

NE

01.04.

15:30

Tichá – Jeseník n.O.

18.

NE

08.04.

15:30

Jeseník n.O. – Vlčovice

19.

SO

14.04.

16:00

Fryčovice – Jeseník n.O.

20.

NE

22.04.

16:00

Jeseník n.O. – Veřovice

21.

NE

29.04.

16:30

Jeseník n.O. – Fulnek

22.

NE

06.05.

16:30

Jeseník n.O. – Starý Jičín

23.

NE

13.05.

16:30

Jeseník n.O. – Kopřivnice

24.

SO

19.05.

17:00

Pustějov – Jeseník n.O.

25.

NE

27.05.

17.00

Jeseník n.O. – Ostravice

26.

SO

02.06.

17:00

Hukvaldy – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 15.30

15.

NE

10.06.

17:00

Mořkov – Jeseník n.O.

odjezd autobusu v 15.30

14.

SO

16.06.

17:00

Jeseník n.O. – Spálov

odjezd autobusu v 14.00
odjezd autobusu v 14.30

odjezd autobusu v 15.30

Okresní soutěž sk. „A“ – starší žáci
kolo den

dat.

čas

soupeř

pozn.
odjezd v 09.00

1.

SO

31.03.

10:00

Štramberk – Jeseník n.O.

10.

NE

08.04.

12:30

Jeseník n.O. – Sedlnice

1.

NE

15.04.

10:00

Bílovec – Jeseník n.O.

2.

NE

22.04.

13:00

Jeseník n.O. – Suchdol n.O.

3.

NE

29.04.

13:30

Jeseník n.O. – Heřmanice

4.

NE

06.05.

13:30

Jeseník n.O. – Trojanovice

5.

NE

13.05.

14:30

Sedlnice – Jeseník n.O.

6.

NE

20.05.

14:00

Jeseník n.O. – Bílovec

9.

SO

26.05.

15:00

Trojanovice – Jeseník n.O.

odjezd v 14.00

8.

SO

02.06.

14:30

Heřmanice – Jeseník n.O.

odjezd v 13.30

7.

SO

09.06.

10:00

Suchdol n.O. – Jeseník n.O.

odjezd v 09.00

odjezd v 09.00

odjezd v 13.30
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Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo den

dat.

čas

soupeř

pozn.

10.

PÁ

13.04.

15:30

Jeseník n.O. – Mošnov

11.

SO

21.04.

13:30

Bartošovice – Jeseník n.O.

12.

PA

27.04.

16:00

Jeseník n.O. – Žilina

13.

PÁ

04.05.

16:30

Suchdol n.O. – Jeseník n.O.

odjezd v 15.30

18.

ÚT

08.05.

16:30

Jistebník – Jeseník n.O.

odjezd v 15.30

14.

PA

11.05.

16:30

Jeseník n.O. – Bludovice

15.

ST

16.05.

17:00

Petřvald n.M. – Jeseník n.O.

16.

PA

25.05.

17:00

Jeseník n.O. – Tísek

17.

PA

01.06.

17:00

Jeseník n.O. – Jakubčovice

odjezd v 12.30

odjezd v 16.00

Změny, rozpisy, tabulky najdete na www.fotbal.cz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
POD KOVÁNÍ OD SENIOR
Klub seniorů a seniorek děkuje Milanu Býčkovi za příjemně strávené odpoledne s muzikou.
Děkujeme .

Za seniory Marie Kelnarová

POD KOVÁNÍ – T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HRAB TICÍCH
Občané Hrabětic děkují paní Majkusové a paní Němcové za milé koledování s dětmi.

RŮZNÉ
MOTIVA NÍ ODM NY A STIPENDIA
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen vysvědčení, ale
také odměny nejlepším žáků a žákům preferovaných oborů. Z prostředků
nadačního fondu školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou preferovaných
oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 44 000 Kč.
Další odměny obdrží žáci naší školy v měsíci červnu 2018. Celkem za školní rok vyplatíme žákům
na odměnách a krajských stipendiích celkem 280 000 Kč. Tato částka se bude v příštích letech
zvyšovat. Naši žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc pobírat podniková stipendia.
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Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

T IKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
VE ZNAMENÍ OTEV ENÝCH SRDCÍ A DLANÍ
Počátek nového roku
slavíme svátek Tří králů.
Svátek nám připomíná
biblickou událost, kdy do
Betléma k nedávno narozenému dítěti připutovali
mudrci z východu a věnovali mu přinesené dary
– zlato, kadidlo a myrhu.
Tyto dary měly symbolizovat víru oněch mudrců
v to, že narozené dítě
bude králem, ale bude
také trpět, zemře a svou
obětí přinese spásu celé-
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mu světu. Podle tradice se tito mudrci jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar.
Bezesporu tento úkon obdarování se
stal krásným zvykem, že právě v třikrálovém období myslíme intenzivněji na
lidi, kterým můžeme svou spoluúčastí
usnadnit život.
Proto v těchto dnech v našich obcích
a městech potkáváme koledníky s kasičkou s logem charity, do které můžeme
přispět na nejrůznější dobročinné projekty.
Celá tato akce, která se během posledních asi dvanácti let, stala akcí celonárodní a velmi významně podporuje
a umožňuje realizovat pomoc lidem
u nás i ve světe, je možná jen díky pomoci a pochopení velkého počtu dobrovolníků.
Jsem velmi rád, že v Jeseníku nad Odrou se při přípravě a organizování tříkrálové sbírky
mohu již mnoho let velmi opřít o pomoc vedení zdejší základní školy, ochotných rodičů
a dětí. Podobně ochotných lidí nacházím také dost – díky Bohu a jim – i v Hůrce, Polouvsí, Blahutovicích a Hraběticích.
Všem těmto – a jednalo se letos celkem o patnáct vedoucích skupinek a čtyřicet pět
dětí – chci vyjádřit své poděkování. V neposlední řadě chci poděkovat také panu faráři P.
Stanečkovi, který jesenickým koledníkům před odchodem na koledování ukázal v našem
kostele betlém a na cestu malým koledníkům požehnal.
Poděkování patří také vám všem, kteří jste do kasiček přispěli jakoukoliv částkou a případně jste obdarovali koledníky nějakou dobrotou. Díky také rodičům, kteří jste svolili
s účastí svých dětí na tříkrálovém koledování.
Na dveřích se po koledování objevuje tradiční označení K + M + B + 2018. Může se
jednat o první písmena jmen oněch mudrců, ale také o počáteční písmena latinského
textu – Kristus Mansionet Benedicat – tedy Kriste, požehnej tento dům. Přeji vám, ať
toto požehnání pociťujete každý den.
Co uvést na závěr? Samozřejmě inanční výsledek – rekordní – tříkrálové sbírky 2018:
Jeseník n.O.
26.040 Kč a 5 Euro
Hůrka
13.283 Kč
Polouvsí
4.660 Kč
Blahutovice
4.604 Kč
Hrabětice
1.648 Kč
Tedy celkem
50.235 Kč a 5 Euro.
Díky.

Ing. Karel Glogar, kordinátor sbírky v Jeseníku nad Odrou
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ZHODNOCENÍ T IKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 CHARITY ODRY
VE VŠECH REgIONECH
„Změnou, kterou chceme ve světě, se musíme stát my sami.“
Kdy jsme koledovali: Hlavní den, kdy se chodilo koledovat byla sobota 6. 1. 2018, ale jinak
se mohlo koledovat v období od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
Jak dlouho jsme koledovali: V každé obci a městě probíhá koledování trošku jinak, proto
jste mohli koledníky potkat během celé této doby v různý čas od rána až do večera. Pokud to
bylo možné snažili jsme se koledovat především první sobotu nového roku, na kterou letos
připadl právě svátek Tří králů.
Kolik nás bylo: K dispozici bylo celkem 189 pokladniček a koledovalo nás cca 600 lidí. A to
od předškoláků po seniory.
Kdo koledoval: Celá společenská paleta: žáci, studenti, skauti, hasiči, nezaměstnaní, pracující, učitelé, úředníci, podnikatelé, jednotlivci i celé rodiny.
Jaká byla atmosféra: Smích, radost, nadšení, někdy překonání sebe sama, nakonec příjemná únava
Odměna: Vykoledované sladkosti a po koledování pohoštění, o které se postarali místní
asistenti, nechyběla slivovice, skvělý guláš, párečky, nebo jinde třeba tradiční domácí slané
tyčinky, na které se koledníci celý rok těší, pizza, buchty a jiné dobroty, ale hlavně příjemně
prožitý den.
Dárci: Úžasní a štědří.
Poděkování: S velkou úctou a pokorou děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali inanční
příspěvek a přijímali naše koledníky s láskou a dobrotou. Poděkování patří také všem, kdo
koledovali a také těm, kteří se starali o jejich zázemí, za jejich obětavost a úsilí o dobrou věc.
Závěr: Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přejeme a vyprošujeme Boží požehnání, ať
Vás provází při prožívání každodenních radostí i starostí.
Jiří Rosenstein
koordinátor TKS

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

32

Jesenický zpravodaj 1 / 2018

V roce 2018 se vykoledovalo o 40.175,– Kč více než v roce 2017.
Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce naleznete během února na
webu: www.odry.charita.cz

POD KOVÁNÍ
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.
ZLATÝ KŘÍŽ II. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 120 bezpřízpěvkových odběrů

Jesenický zpravodaj 1 / 2018

33

Mezi vyznamenanými je:
Radek Tomčák, Jeseník nad Odrou
ZLATÝ KŘÍŽ III. TŘÍDY,
udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpřízpěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou:
Aleš Kopecký, Polouvsí
Dana Vičanová, Polouvsí
Tomáš Závorka, Polouvsí
NEJVYŠŠÍ ZLATÁ MEDAILE
Prof. MUDr. Jana Janského
udělená dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpřízpěvkových odběrů
Mezi vyznamenanými jsou:
Václav Honeš, Hůrka
Ivana Románková, Jeseník nad Odrou
Těmto našim občanům patří upřímné poděkování.

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
MYSLETE NA BEZPEČÍ – AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech,
zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový textil
apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou
způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro
rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na
montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých
typů s dostupnou pořizovací cenou.
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Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou je
však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké
prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních
prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti.
Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou
a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho
výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové
domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší, když
vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
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