OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU
www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698

zpravodaj

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
558 846 934
starosta@jeseniknadodrou.cz		

Místostarosta obce:

Libor Macháč
558 846 935
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz

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:

Ilona Sládečková

732 848 621

Vodovod a kanalizace:

Karel Sládeček

731 467 653

Technické služby:

Karel Staněk

603 583 024

Seperační dvůr:

Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)

603 583 024

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

14:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

Jesenický

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obecní úřad a Kulturní středisko 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: Agentura 5, s.r.o.
Odpovědná osoba: Bc. Zuzana Závorková.
Uzávěrka příštího vydání: 12. 4. 2013
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 650 ks.

Vychází
28. 2. 2013
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Vážení spoluobčané,
Obec Jeseník nad Odrou Vás upozorňuje na změny v provozu a ukládání odpadů na sběrném
dvoře (dále SD).
1.	Rozšíření provozní doby. V letním období bude SD otevřen tradičně ve STŘEDU
od 14 – 17 hod. a nově v SOBOTU od 8-10 hod. Po dohodě lze mimořádně objednat
otevření SD dva dny předem na telefonních číslech 603 583 024, 606 635 654 nebo
e-mailu mistostarosta@jeseniknadodrou.cz.
2.	Upřesnění poskytovaných služeb SD.
	NETŘÍDĚNÝ ODPAD mohou ukládat na SD pouze FYZICKÉ OSOBY. Tyto mohou být vyzvány obsluhou SD k prokázání totožnosti. SD je pouze pro fyzické osoby, které
jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Jeseníku nad Odrou, Hůrce, Polouvsí, Blahutovicích
a Hraběticích a prokazatelně ukládají odpad z nemovitostí, kde fyzicky bydlí. Tyto osoby
budou zapsány do provozní knihy a obdrží od obsluhy doklad s cenou za uložení odpadu,
kterou dotyčný uhradí do 7 dnů v pokladně OÚ. Ceník za uložení odpadu je na internetových stránkách obce a na SD.
3. Autovraky.
	Z autovraků lze uložit pouze pneumatiky, dle podmínek za uložení netříděného odpadu, ostatní materiály z autovraků nelze uložit, to platí při jarním i podzimním
svozu nebezpečného odpadu!
4. Právnické osoby
	Podnikatelské subjekty ze své činnosti mohou ukládat na sběrném dvoře pouze tříděný
odpad (drobné elektrospotřebiče), ostatní materiály nelze na našem SD uložit. Podnikatelský subjekt se může dohodnout s firmou AVE cz na tel. čísle 602 764 129 na odvozu
různých druhů odpadů.
5. Nebezpečný odpad
	Sběr nebezpečného odpadu proběhne nově ve dvou termínech. Jarní 6. 4. 2013 a podzimní 19. 10. 2013.
Vážení spoluobčané,
výše zmíněnými kroky chceme ZKVALITNIT poskytované služby, ušetřit finanční prostředky
a případně předejít nedorozuměním při ukládání odpadů na SD.
Libor Macháč
místostarosta obce

USNESENÍ
z 34. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 12. 2012 v 11.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2012 – příloha č. 1
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• schvaluje Smlouvu o dílo na Víceúčelové zařízení – zlepšení občanské vybavenosti v Jeseníku nad Odrou s STAVBAŘ – výrobní družstvo, Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
• bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor Hůrka 42
• schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Hůrka 42
• ukládá místostarostovi oslovit občanská sdružení a spolky v termínu do 15.1.2013 k předložení žádostí v rámci Programu podpory občanským sdružením a spolkům v Jeseníku nad
Odrou, termín pro podání žádostí do 28.2.2013
• schvaluje dar 2000,- Kč Občanskému sdružení Skřivánek, Nová ulice 461, 742 01 Suchdol
nad Odrou
• bere na vědomí žádosti o přidělení obecních bytů
• schvaluje záměr pronájmu pozemků parcela číslo 435/3 k.ú. Hůrka, 226/3, 227/1, 228/5
k.ú. Polouvsí, 1094 k.ú. Jeseník nad Odrou
• neschvaluje žádost o finanční příspěvek na tvůrčí činnost dětí
• schvaluje Smlouvy o nájmu hrobových míst č. 18 – 27/2012

USNESENÍ
z 35. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 22. 1. 2013 v 15.30 hod. v kanceláři starosty
• schvaluje Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen
• ukládá starostovi jednat s vedením Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava o snížení úrokové sazby Smlouvy o poskytnutí úvěru na akci
Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 163 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• souhlasí s výstavbou a provozováním bytového domu firmou Get-up service a.s., Ostrožná
244/27, 746 01 Opava – Město na pozemku parcela číslo 989/148 a 876/2 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
• ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje pozemku parcela číslo 180/1 v k.ú. Polouvsí
• schvaluje dar 2 000,- Kč Asociaci rodičů a přátel Zdravotně postižených dětí ČR o.s., Klub
Zvoneček, Nádražní 695/28, 742 35 Odry
• neschvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 989/41 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy a zateplení objektu
MŠ Jeseník nad Odrou“ na MMR
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• schvaluje zpracování PD „Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník nad Odrou“
společností UniProjekt projekční kancelář, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín.
• schvaluje realizaci prací na vzduchotechnice školní kuchyně Mateřské školy Jeseník nad
Odrou firmou Benko Klima, nám. Sv. Trojice 111/15, 746 01 Opava
• ukládá Ing. Petru Adamcovi projednat trasu před nemovitostí Hůrka č.p. 38 v rámci akce
„Výstavba chodníku v Hůrce“
• ukládá starostovi jednat o bezúplatném převodu pozemku parcela číslo 387 v k. ú. Blahutovice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha
• schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 16629_1/2010 o sdružených službách dodávky elektřiny se společností V-Elektra, s.r.o., Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí

Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech 11. 1. – 12. 1. 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Obec: Jeseník nad Odrou
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Jak jsme hospodařili v roce 2012
V roce 2012 skončilo rozpočtové hospodaření obce schodkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku –1.856,26 tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt zapojením přebytků z minulých
let a úvěrem. Důležitým faktorem, který ovlivnil hospodaření, je dokončení investičních akcí
především rekonstrukce Mateřské školy Jeseník nad Odrou a zahájení výstavby bytových jednotek.
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

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

16,222.810,00 Kč
4,946.400,00 Kč
1,683.100,00 Kč
12,362.594,00 Kč
–3,066.185,00 Kč
32,148.719,00 Kč

16,104.943,58 Kč
4,926.726,00 Kč
1,655.437,00 Kč
12,362.594,51 Kč
–3,066.185,19 Kč
31,983.515,90 Kč

99,27 %
99,60 %
98,36 %
100,00 %
100,00 %
99,49 %

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
VÝDAJE CELKEM

23,481.416,00 Kč
15,610.010,00 Kč
–3,066.185,00 Kč
36,025.241,00 Kč

23,286.248,13 Kč
13,619.711,90 Kč
–3,066.185,19 Kč
33,839.774,84 Kč

99,17 %
87,25 %
100,00 %
93,93 %

Zapojení zůstatků na BÚ
2,211.322,00 Kč
Krátkodobý úvěr
3,000.000,00 Kč
Splátka úvěru
–1,334.800,00 Kč
Přenesená daň. povin. DPH		
FINANCOVÁNÍ
3,876.522,00 Kč

–395.152,36 Kč
3,000.000,00 Kč
–1,334.741,62 Kč
586.152,92 Kč
1,856.258,94 Kč

–17,87 %
100,00 %
100,00 %

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

2,466.030,52 Kč
140.444,20 Kč
2,606.474,72 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		
Zůstatek úvěru na rekonstrukci MŠ Jeseník		

47,88 %

21,281.580,57 Kč (splatný v r. 2024)
3,000.000,00 Kč (splatný v r. 2013)
Mgr. René Štec

Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci lednu a únoru oslavili své významné jubileum tito naši spoluobčané:
Mikulenková Libuše
Klosová Vasilena
Bouchalová Zdenka
Zahradilová Jiřina
Boková Elvíra
Majerová Ludmila

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Hůrka
Blahutovice
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Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2013 činí 450,– Kč na osobu a je splatný 2. 4. 2013.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České
spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol 1337, konstatní symbol 1318, spec. symbol RČ.

Oznamovací povinnost
Upozorňujeme občany, že změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu atd.) se musí
do 15 dnů písemně ohlásit prohlášením plátce na obecním úřadě.

Poplatek ze psa
Poplatek ze psa v roce 2013 činí 200,– Kč a je rovněž splatný do 2. 4. 2013.
Majitelé, kteří si psa pořídí a nebo již nevlastní, musí tuto skutečnost písemně ohlásit na obecním úřadu.

Sběr nebezpečného a kusového odpadu
Upozorňujeme občany, že jarní ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu (ledničky, televizory, pračky, pneu. os.automobilu,
akumulátory atd.), se uskuteční:

v sobotu 6. 4. 2013
Jako každoročně budou na obvyklých místech v obci a místních částech připraveny kontejnery, kam mohou občané uvedený odpad uložit.

Přistavené kontejnery:
Jeseník nad Odrou
Hůrka
Polouvsí
Blahutovice
Hrabětice
Dolní Mlýn

08:00
09:10
10:15
11:15
08:00
08:30

–
–
–
–
–
–

09:00
10:00
11:00
12:00
08:20
08:50

Sdělujeme s hlubokým zármutkem občanům, že nás dne

18. února 2013 opustila naše dlouholetá bývalá kolegyně Danuše Pončíková.
Poslední rozloučení se konalo v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Jeseníku nad Odrou dne 21. 02. 2013.
Tímto chceme vyjádřit upřímnou soustrast manželovi a celé rodině.
Vzpomínají a nezapomenou zaměstnanci Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou.
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ZŠ
Beseda s Policií ČR
V pondělí 4. února se uskutečnila ve školní družině beseda s příslušníky Policie ČR. Nadpraporčík Pavel Šustek a praporčík Michal Barša besedovali s dětmi o práci policie, o správné
jízdě na kole, o šikaně. Objasnili dětem rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Velmi
ochotně odpovídali dětem na jejich otázky. Dětem se beseda líbila. Dostaly i drobné dárky.
Doufám, že to nebyla poslední návštěva Policie ČR na ZŠ Jeseník nad Odrou.
Za školní družinu – Mgr. Dana Gajdičiarová

Předškoláci ve škole
Začátek února je v naší škole ve znamení zápisu budoucích školáků. Abychom dětem usnadnili tento významný krok, spolupracujeme s mateřskou školou a uskutečňujeme společná
setkání. Tak si děti mohou vyzkoušet „školu nanečisto“, kdy si sednou do opravdových lavic
jako školáci, povídají si, hrají si, kreslí a třeba zpívají. Také letos už proběhlo první z těchto
setkání a to ve středu 30. ledna pár dní před zápisem a musím říct, že to dětem velmi prospělo. V den zápisu přišly do školy bez jakýchkoliv zábran a asi se i těšili. A o to nám právě jde,
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nedělat dětem ze školy strašáka, ale ukázat jim, že se tady spoustu věcí naučí a nikdo nemá
zájem jim ublížit.
Děti přijdou do školy zase na jaře a tentokrát mohou vzít sebou i rodiče a ukázat jim, jak
jim to bude v lavicích slušet!
Mgr. Zdenka Fusková

Výuka s myslivcem v lese
Paní učitelka nám oznámila, že poslední den před Vánočními prázdninami půjdeme na
vycházku do Šimíčkového lesa, kterým nás provede pan Miroslav Jurčák starší. V lese
nám pan Jurčák ukázal, jak krmit lesní zvěř. Nevěděli jsme, že na Odře žije bobr evropský. Pozorovali jsme jeho stopy a okousané stromy. Také jsme si vyzkoušeli, jak správně
pracovat s kompasem a buzolou. Náš spolužák Mirek nám ukázal místo, kde pan Jurčák
z Hrabětic pohřbil svého psa, který má i svůj pomníček. Pak jsme se šli podívat na soutok
řeky Odry a Luhy a naučili jsme se určovat pravý a levý břeh potoka. Bylo to rozhodně
zajímavější učit se v přírodě, než jen ve škole. Je to fajn, že spolužáci Jirka a Mirek mají
dědečka myslivcem, který zná přírodu kolem nás, pěkně vypráví a svůj volný čas nám
dokázal věnovat.
Radek Machů, 4. ročník

KULTURA (Proběhlé akce)
Sponzoři XIX. Obecního plesu
19. 1. 2013
ADEN LP s.r.o.
Josef Pavlík
Lada Jančíková
Jakub Pavlištík
Taťána Staňková
Michal Šindel
Rybáři Blahutovice
Dagmar Hopjáková
Myslivecké sdružení Blahutovice
Ing. Jaroslav Brodský
SWIETELSKY stavební s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Richard Maňák
Roman Prokl
Jarmila Brhelová

AGRO JESENICKO, a.s.
Obec Jeseník nad Odrou
Anna Strnadlová Závorková
Pavel Šuffner
Myslivecké sdružení Hubert Jeseník n.O.
Pneuservis Langer
Ludmila Bajerová
MUDr. Josef Šrámek
Tomáš Míček
Ing. Jaroslav Glogar
Radek Tomčák
Roman Škuca
Jídelna MŠ Jeseník nad Odrou
Petr Dorazil
Andrea Jorpalidisová

8

Jesenický zpravodaj 1 / 2013

Ladislav Segeťa
Vratislav Gazda
MUDr. Radovan Marek
Ing. Ladislav Segeťa
ING corporation, s.r.o.
IMFsoft, s.r.o.
Dušan Kachel
Mgr. Tomáš Machýček
Jaroslav Krčmář
RELCOM s.r.o.
LesFree s.r.o.
Sládečkovi Kamil a Hana,
ZFP GROUP Akademie
Stavbař – v.d.
Machstav s.r.o.
Rybářské potřeby – Ladislav Král
SportArtCentrum, s.r.o.
Asompo, a.s.
Miroslav Martinát

Ludmila Kocourková
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
SILEXIM, s.r.o.
Rybářské družstvo Jeseník nad Odrou
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Daniel Glogar
Marie Paličková
MAS Regionu Poodří o.s.
Instaláterství Pešák – Jančík
MUDr. Silvie Svrčinová
Starest s.r.o.
Ant. Cimala spol. s r.o.,
Zahrádkařské potřeby
UAX, s.r.o.
Jana a Libor Macháčovi
Zelený pažit s.r.o.
Perdix o.s.
Karel Sládeček
Cykloart Nový Jičín

všem, kteří přispěli, děkujeme!
POCHOVÁVÁNÍ BASY
Tak jako je každý rok zvykem i letos jsme museli, ač někteří z nás neradi, udělat tečku za vydařenou plesovou sezónou. Touto pomyslnou tečkou byla společenská událost „POCHOVÁVÁNÍ BASY“, která se konala v sobotu 9. 2. 2013. Program tradičně zajišťovalo sociální družstvo
Jiřinka a hudebně tuto akci doprovodil pan Daniel Matyáš. Součástí této společenské události
byla také soutěž „ O nejlepší pálenku“. Nebudu lhát pokud řeknu, že bylo z čeho ochutnávat.
Vzorků se nám sešlo víc než dost. Celkem jsme měli 18 vzorků pálenky různých odrůd jako
byla trnka, jablko a hruška. Zájem o ochutnávku byl veliký. Pravidla byla ovšem neúprosná
a zvítězit mohl jen jeden za každou odrůdu.
Výsledky byly velmi těsné, ale nakonec vše dopadlo takto:
– za odrůdu TRNKY zvítězil s 10 hlasy p. Libor Macháč
– za odrůdu JABLKA zvítězil s 6 hlasy p. Tomáš Sládeček
– za odrůdu HRUŠKY zvítězila s 12 hlasy Obec Jeseník nad Odrou.
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Vítězové získali DIPLOM a symbolický dárek a postupují dále do soutěže, kterou pořádá
MAS Regionu Poodří tradičně v prostorách zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích s názvem „Otevírání Poodří a pooderské koštování“ dne 18. května 2013.My touto cestou ještě
jednou dodatečně blahopřejeme všem vítězům a přejeme hodně štěstí při účasti v dalším kole
soutěže v Bartošovicích.
Pokud bych měla zhodnotit celkově tuto akci, musím říct, že jsem zaznamenala převážně
pozitivní ohlasy ať už to bylo na výběr hudební kapely či program, který nás všechny pobavil. Dík patří také klubu seniorů, který nám pomohl s některými organizačními záležitostmi
a hlavně se zajištěním velké části tomboly. Ještě jednou vyslovuji dík všem zúčastněným
a doufám, že se na přes rok setkáme společně znovu.
Bc. Zuzana Závorková, kulturní referentka
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MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Stejně jako každý rok i letos jsme pro naše dětičky připravili maškarní ples, který se konal
v sobotu 16. února 2013 od 14.00 hodin v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou. Děti
se už nemohly dočkat až si zaskotačí s paní učitelkou Karlou Lušovskou, jíž letos pomáhala
paní Šárka Kadlčíková, a šlo jim to s dětmi ostatně jako každý rok na výbornou . Na parketě
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jsme mohli vidět nespočet masek – princezny, piráty, dráčky, žabičky, upírky, baletky a další
krásné masky. Pro děti bylo připraveno velké množství soutěží, kde mohly získat něco sladkého na zub a také hezký obrázek šmoulíčků nebo omalovánku. Hudebně nás doprovázel DJ
MACHY za což mu patří velký dík. V minibaru byly k zakoupení zákusky, limonády, sladkosti
a také víno a kávička pro rodiče. Myslím, že i letos odcházely děti plné dojmů a spokojené,
neboť jsme pro všechny připravili malý dárek – skicák s pastelkami. Jsme rádi, že se sešlo opět
tolik dětí s rodiči a my mohli společně prožít příjemné sobotní odpoledne a budeme se těšit
zase za rok.

Bc. Zuzana Závorková, kulturní referentka

OSADNÍ VÝBORY
Byla jednou jedna vesnice – Grafendorf 1776-1946
Bylo to už příliš dávno, v době, kdy se v oderském údolí rozlévalo mohutné jezero a břehy
lemovaly stromy, za nimiž bylo možné tušit temnotu hlubokého lesa. Tři lovci, kteří se svým
lidem dorazili do těchto míst, se usadili na okraji vodní plochy a s obavami hleděli do vnitrozemí. Mezi kmeny stromů se schovávala temnota a chlad. První z lovců se usadil v místech
bývalého statku Wittenhof, mezi Jeseníkem a Polouvsím. Druhá osada začala vznikat v prostoru dnešních Hrabětic a třetí lovec vyrazil až vzhůru do kopců, směrem k Veselí.
Citace z knihy „Byla jednou jedna vesnice“

Hermann Mendel kočárek tlačící

Hrabětický erb

Legendu o třech lovcích lze vnímat rovněž jako symbolické ztvárnění národnostního konceptu dějin utvářeného vzájemným soupeřením germánského a slovenského etnika. Nikdo
si nevšiml, že cesta do pekel je vysypána květinami a začátek konce má nádech triumfu. Německou vesnici čeká posledních šest let života, na jehož konci zůstane zklamání a bolest.
„V oněch květnových dnech na sklonku války pomalu mizela obec Grafendorf z místních
map. Odcházely dějiny tohoto místa ve vzpomínkách posledních obyvatel této vesnice.“
Byla jednou jedna vesnice je název knihy, kterou se nám podařilo po několika letech
spolu s obcí Jeseník n.O. vydat. Vypráví o příchodu prvních německých kolonistů do Hrabětic a dává nám ucelený obraz života vesničanů až do doby konce 2. světové války. Vypráví
rovněž o vztahu hrabětických k majetku a půdě a respektu k Hrabětickému lesu a okolní
krajině.
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Je jedna vesnice – Hrabětice
Do vesnice se začínají vracet zapomenuté tradice. Společná zodpovědnost k životnímu prostoru a snaha o nalezení a pojmenování toho co je pravdivé a z čeho si můžeme vzít příklad
a ponaučení.
Hrabětický rok 2012 byl velmi pestrý a zajímavý na událost
Kácení a stavění májky. Tradiční hrabětická událost. Svoji návštěvou nás potěšil starosta
obce a pan farář. Jsme rádi, že mohli ochutnat vynikající Hrabětickou 13 a jiné místní speciality. Poděkování patří naším „hraběnkám“ za přípravy místních specialit a mužům za postavenou a uhlídanou májku a zdárnou přípravu této události. Paní Davidové jsme předali dar při
příležitosti jejího životního jubilea 80. let.
Vesnice roku – modrá stuha. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomuto ocenění, kterou
Jeseník n. O. dostal v roce 2012. Mohli jsme prezentovat nás život ve vesnici, naší kronikou.
Jsme rádi, že Grafendorf bier – místní specialita Petra Horečky porotu i obyvatele Jeseníku
n.O., příjemně překvapila.
Oprava božích muk a točny. Za významného přispění obce Jeseník n.O. se nám podařilo
opravit naší točnu „Hrabětický kruháč“.
Opravená boží muka nesou nový nápis v mramorové desce. Byl postaven dřevěný dubový
oplůtek a kolem něho jsme vysadili 88. růží.
Dne 28.9.2012 byla vysvěcena panem farářem Stanečkou dřevěná zvonička. Na upraveném terénu v okolí točny bylo zasazeno několik trvalek, keřů a bylinek. V den mše sv. Václava,
byla vysazena Lípa přátelství a porozumění spolu s německými rodáky. Je zde i malé jezírko.
Příjezd německých rodáků: Ve večerních hodinách ve čtvrtek 27.9. k nám dorazil p.
G.H. Mendl spolu s bratrancem. Druhý den přiletěla letadlem 10. členná skupina rodáků
s příbuznými. Váže se k tomu veselá historka, kde známá od H. G. Mendla si spletla naše
Hrabětice s Hraběticemi na jižní Moravě a tudíž měla den zpoždění. Nakonec našla ty „pravé“. První cesta rodáků vedla samozřejmě do rodných Hrabětic, následovala cesta do Nového
Jičína . V Jeseníků n.O. si prohlédli kostel a školu, do které chodili pěšky z Hrabětic

Vysazení lípy přátelství a porozumění

V odpoledním rozpoložení
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Svatováclavské hody: Touto událostí začal nádherný víkend, který vyvrcholil
oslavou 200. let hájovny. Mši sloužil p.
farář Mgr. Stanečka.
Přítomní byly jak čeští obyvatelé a rodáci, tak poprvé v historii i němečtí hosté. Jelikož tuto tradici založili hrabětičtí
až po válce, byly němečtí rodáci touto
tradicí velmi potěšeni.Cesta po mši vedla k opravené hrabětické točně, kde se
nám všem rozprostřel čarovný pohled
na naši nádhernou krajinu. Vysvěcením
zvoničky a údery zvonu tuto nádhernou
Vysvěcení dřevěné zvoničky P. Ladislavem Stanečkou, Mgr.
atmosféru jen umocnily. Spolu s rodáky
jsme vysadili již zmiňovanou Lípu Přátelství a porozumění. Myslím si, že by se mělo odpouštět
a chtít odpouštět a porozumět. Opravené boží muka s novou deskou a textem je toho důkazem. Společným vysazením našeho národního stromu je rovněž aktem usmíření. Následovalo
menší pohoštění v našem srubu. Němečtí přátelé měly obavy z místní slivovice – končila v ten
den prohibice, ovšem dokonalá němčina a vynikající trnka p. Miroslava Adamce po chvíli
vzala za své. Připraveno bylo opravdu velkolepé občerstvení. Bylo příjemné pozorovat jak si
rodáci tuto atmosféru užívají a jak jsou šťastní, že jejich vesnička žije.
Hrabětická hájenka – 200. let
Původní hájovna byla starší než samotné Hrabětice a byla dřevěná.
List vrchního hejtmana a regenta dietrichsteinských statků Fr. Ratzera informoval hranické
úředníky o nevyhovujícím stavu dřevěné hájovny a navrhnul jim zděnou novostavbu. Počátkem léta 1812 se hájovna začala stavět. Podařilo se najít i původní projektovou dokumentaci
novostavby hájovny. Do dnešní doby se hrabětická stavba dochovala v autentické podobě
vyjma výplní a korunní římsy – v roce 1938 dostala hájenka nový krov. Původní krov byl jedlový a smrkový. Dochovaný je jeden původní jedlový krov. Nechali jsme vyhotovit rodokmen
hájovny.
Hrabětická hájovna byla vždy symbolem vesničky, hranického a hrabětického polesí a tak
významné výročí si žádalo důstojnou a pořádnu slávu.
Atmosférou oslav žila opravdu celá vesnice. Bylo milé vědět i vidět , jak nám místní lidé
sami nabídli pomoc při přípravách této události. Byli jsme rádi, že naše pozvání přijali skoro
všichni hrabětičtí, čeští rodáci, starostové okolních obcí, naši přátelé a kamarádi.
Samotné oslavy vypukly v sobotu 29. 9. v odpoledních hodinách. Pro děti byly připraveny dovádivé hry. Projížďka na koních po hrabětickém panství byla příjemným počinem.
V odpoledních hodinách nás poctila svoji návštěvou hraběnka z Dietrichsteina s družinou.
Spolu se svými poddanými mohla okusit hrabětické místní speciality. Hrabětické pečivo, koláče prostých hrabětických žen, klobásníky divoženek, pečená husa paní hajné, divočák se
šípkovou a zelím, guláš ze srnce uloveného na hrabětickém katastru, pečená kolena, žebra,
pštrosí steaky.Vynikající točený Bernard a pálenka z ovoce z místních sadů náladu příjemně
uvolňovala.
Ve večerních hodinách za doprovodu lesního rohu jme křtili knihu Byla jednou jedna vesnice. Přes den ani kapka, při samotném křtu knihy nám příjemně začalo mrholit. Znamení?
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Vesničku chrání hrabětický les

Atmosféra byla úžasná. Němečtí rodáci s rodinami mohli čile komunikovat, neboť jsme
měli čtyři zdatné překladatele. Bylo příjemné vidět jak se hrabětičtí a další hosté baví. U příležitosti 200. let hájovny byla Vojtou Pavlíkem z Hůrky vyhotovena dřevěná plaketa s dančím
parohem a kresbou hájenky. Tuto upomínku a vzpomínku na oslavy jsme darovali německým
rodákům. Čas rychle plynul. Němečtí rodáci s rodinami se kolem 22.00 hod. rozloučili. Oslavy
hájovny pokračovaly až do nedělního odpoledne.
Touto cestou bych chtěl poděkovat spolu s manželkou za věcné i peněžité dary. Chtěli
bychom nesmírně poděkovat všem hrabětickým, kteří nám velmi pomohli, bez kterých by se
tato oslava nikdy nekonala. Německým hostům rovněž patří díky za dary a přijetí pozvání.
Jejich radost z vesničky, z nás, byla vidět při každém jejich pohledu. Měli radost, že zde mohli
strávit příjemné 3 dny a odcházeli s pocitem, že tato vesnička určitě nezanikne. Děkujeme
i autorovi nové knihy Zdeňku Orlitovi, který se bohužel oslav nemohl účastnit.
Díky německému staviteli H.P. Joendlovi , německé preciznosti, a pánům
z Dietrichsteina, až je to k neuvěření, se dochovala hájovna do dneška. Je
pro nás výzvou a posláním tuto nádheru hýčkat a ošetřovat. V budoucnu
čekají hájovnu zásadní změny , které by měli přispět k tomu, aby se dožila
další 200. let.

Věnování plakety vyrobené p. Vojtěchem Pavlíkem
německým rodákům

Křest knihy „Byla jednou jedna vesnice“
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Hrabětičtí

Mikulášská zábava
a konec roku
I letos zavítal do Hrabětic čert s Mikulášem. Paní Vlasta Horáčková a s Monikou Adamcovou
vyparádily náš srub. Předali jsme dárkový koš p. Buczynské u příležitosti životního jubilea. Letos nás nebylo moc, zato jsme si to parádně užili. Konec roku není v Hraběticích nějak zažitý
a nikterak se neslaví.
Rok 2012 byl v Hraběticích ve znamení oslav 200. let hájovny. Chtěl bych ještě jednou
poděkovat osadnímu výboru a všem hrabětickým za pomoc a práci , kterou pro vesničku
v loňském roce udělali. Za ochotu a čas při oslavách naší hájenky jim patří velké dík. Děkujeme vedení obce Jeseník n.O., za poskytnutí finanční podpory při vydání naší knihy a za vše co
zde bylo a bude ještě vybudováno.
Přerušením několika generační kontinuity byla v létě roku 1946 uzavřena jedna z dlouhých kapitol naplněná událostmi a životními osudy obyvatel patnácti selských usedlostí. Na
konci jednoho příběhu však mnohdy stojí
začátek dalšího a do novodobé historie se
začaly psát první řádky nové kapitoly. Mimo
jiné vypráví o příchodu nových obyvatel,
proměnách způsobu života i zdejší krajiny.
V posledních letech však stále více o hledání zašlých tradic, způsobů jak je uchopit
a adoptovat v současnosti.
Jsem rád a hrdý na to, že zde můžu žít
s mojí rodinou a spolu s obyvateli Hrabětic
obnovovat a utvářet zajímavé tradice a zvyky.
Jurčák Miroslav, předseda OV Hrabětice

Budoucnost Hrabětic
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Činnost Sboru dobrovolných
hasičů v Hůrce
Sbor čítá 92 registrovaných členů, tzn. mužů, žen a mladých hasičů. Zásahovou
jednotku (JSDH) 5. kategorie s místní působností, kterou zřizuje obec Jeseník nad
Odrou, tvoří 18 členů. Dále pak soutěžní družstva mužů, žen a dvě družstva mladých hasičů.
V uplynulém roce jsme tradičně pořádali 2 pohárové soutěže. Soutěž mladých hasičů proběhla v květnu v areálu koupaliště, soutěžilo se v požárním útoku. Zúčastnilo se 10 družstev
starších a 11 družstev mladších žáků. Červencová mužská a ženská soutěž se také uskutečnila v areálu koupaliště. V tomto případě jsme vytvořili vlastní pravidla pro trať. Voda se sála
z kádě třemi savicemi. Hadice se musely natáhnout kolem dvou kulatých balíků slámy. Mužů
startovalo 13 družstev a žen 7 družstev. Soutěže se zúčastnilo i druhé družstvo mužů z Hůrky,
které soutěžilo s historickou požární stříkačkou PS 8.

Jiné pořádané akce a naše účast
Sbor organizuje nejrůznější kulturní a společenské akce v obci a zúčastňuje se akcí v jiných
obcích. Abychom udrželi pěknou tradici uctění památky sv. Floriána, patrona hasičů, účastníme se oslav na Starém Jičíně a Vlčnově, v “ústředí” okrsku, pod který patříme.
Každý rok se koná výroční valná hromada okrsku Starý Jičín, která se letos bude konat
v sále KD ve Starojické Lhotě. Novinkou z minulého roku je traktoriáda, která je hodně populární. K pořádání nás přivedla skutečnost, že v sousední Starojické Lhotě tuto akci již druhým
rokem nepořádají. Zatím jsme traktoriádu organizovali hlavně pro místní borce, ale příště…
kdo ví. S pořádáním akce chceme pokračovat, ale docela zápasíme s místem konání. Dokud
je sucho fotbalové hřiště moc neponičíme… to nám letos i minule zatím vyšlo.
Už se stalo tradicí, že hasiči sbírají železo. Tento rok jsme sběr kovového odpadu uskutečnili jednou. Sběr vždy probíhá v době, kdy jsou výhodnější ceny odkupu kovů. Necháte odpad
před domem nebo jej dovezete k nedaleké bývalé sodovkárně. Peníze jdou zpět do činnosti
sboru – třeba do organizace táboru pro žáky, darů to tombol, nebo na techniku. Novinkou
pro letošní rok bude sběr starého vysloužilého elektrozařízení.

Dlouhodobá spolupráce s jinými spolky
V únoru uskutečňují Cvičenky z Hůrky sportovní zábavu. Hasiči se zde účastnili spíše jako
technický patron. Zrodila se i nová iniciativa horeckých maminek v pořádání akcí pro děti,
jako podzimní lampiónový průvod nebo mikulášská besídka. Také se pravidelně setkávají ve
tvůrčím a pohybovém kroužku.
S osadním výborem jsme uspořádali na jaře stavění májky s pálením čarodějnic a také kácení májky s táborákem, tentokráte počasí vyšlo skvěle, účast byla hojná. Členové osadního
výboru jsou z většinou hasiči, proto se práce členů na organizaci akcí prolínají s těmi hasičskými. S myslivci přímo nepořádáme akce, ale vzájemně si pomáháme.

Brigády, odborné přípravy
Většinou před nějakou akcí nebo po ní pořádáme brigády. Je nás sice 92, ale dlouhodobě
aktivních jen kolem 20. Tím bychom apelovali hlavně na mladší, aby nedělali špatné jméno
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sboru svou neúčastí. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout, že účast a aktivita členů na
soutěžích našich družstev je dobrá. Členové zásahové jednotky (JSDH) se zúčastňují školení
v Jánských koupelích, na kterých získávají odborné zkušenosti.

Propagace
Propagaci se hodně věnujeme a díky ní jsme snad napomohli k modré stuze, kterou obec Jeseník nad Odrou získala za společenský život v obci. Na webových stránkách
www.sdhhurka.cz zveřejňujeme pozvánky, fotky a videa nejen akcí našeho sboru. Pořizujeme i vlastní fotografie z akcí, občas něco natočíme.

Jednotka SDH
V loňském roce jsme byli povoláni k 5 výjezdům a zajišťovali technickou pomoc.

Nový starosta a výbor SDH
Na prosincové výroční členské schůzi byl zvolen nový starosta a v lednu třináctičlenný výbor
sboru. Starostou se stal Lukáš Janovský. Jeho prvním zástupcem Ladislav Segeťa ml., který
převzal i funkci kronikáře. Druhým zástupcem je Daniel Glogar. Hospodářem (pokladníkem)
se stal Marek Segeťa. Velitelem sboru je Tomáš Sládeček, jeho zástupci jsou Pavel Vahalík
a Radim Glogar. Vedoucími mládeže jsou Radislav Pantůček s Petrem Cabanem. Vedoucí žen
pak Renáta Pantůčková. Strojník a řidič zásahového vozu je Pavel Dorazil a Jiří Kachel. Alena
Rusková a Dušan Kachel přijali funkci revizorů.
Jedním z úkolů nového starosty a velitele jednotky bude motivovat členy sboru k aktivní
činnosti a zajistit JSDH nové zásahové vozidlo za dosluhující Avii A31 z roku 1984. I když se
nám daří dojíždět k požárům jako první, bez vody a techniky hasit nejde.

O Nejlepší horeckou pálenku a Vepřové hody
V sobotu 19. ledna 2013 proběhla v sále bývalé školy v Hůrce soutěž O Nejlepší horeckou
pálenku a Vepřové hody. V trochu jiném složení než minulý rok zasedla sedmičlenná
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hodnotící komise, která od 10 hodin hodnotila jednotlivé přihlášené soutěžní vzorky.
Letos se jich sešlo pouze devatenáct. Ihned po skončení degustace byly sečteny body od
každého z porotců. V pravé poledne došlo k vyhlášení a obdarováni vítězů. Na prvním místě
se umístila pálenka od Jany Glogarové, druhá byla od Dana Glogara a třetí od Pavla Šuffnera.
Všechno to byly slivovice. Rádi bychom poděkovali obci Jeseník nad Odrou, panu Petru Dorazilovi a paní Janě Glogarové za hodnotné ceny obdarovaným soutěžícím.
Myslivecké sdružení přichystalo pro návštěvníky vepřové hody, kde mohli všichni ochutnat
i zakoupit výrobky z domácí zabijačky ze dvou prasat. Zájem byl velký. Ještě před plánovanou hodinou prodeje se vytvořila řada nedočkavých občanů. Pořadatelé byli řádně připravení
a bohatá nabídka vepřových výrobků uspokojila všechny mlsné jazýčky.

Dětský
maškarní ples
Pěkné odpoledne zažily děti
v Hůrce na svém již tradičním maškarním plese, který
se konal v neděli 3. 2. 2013.
Sešlo se více jak 40 masek,
na které čekala bohatá tombola, tanečky a soutěže. Nikdo neodešel s prázdnou.
Vyhodnoceny byly nejenom
všechny pěkné masky, ale
i obrázky, které děti kreslily.
Velký dík patří všem pořadatelům.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Polouvsí
Po nějaké době vám přinášíme zase nějaké zprávičky z naší školičky.
Znovu navštěvujeme keramický kroužek v Novém Jičíně – Fokusu.
V novém školním roce přišlo do naší školky 11 nových dětí, které jsme
přivítali v krásně opravené budově. V zahradě všechny překvapily nové průlezky, které se nám moc líbí a s radostí je využíváme. Ještě v září jsme pozvali rodiče na štrúdl
a při té příležitosti jsme stihli i vyrobit „podzimáčky“, které bylo možno vidět i na Podzimním
jarmarku v Jeseníku n. O.
Přišel říjen a to je čas pouštění draků. Proto jsme i my vytáhli uschované létající příšery
a trošku jsme je za pomoci rodičů provětrali. K podzimu patří i brambory, a tak jsme nelenili a pustili jsme se do smažení bramboráků, které rychle provoněly celou školku a přilehlé
okolí.
Ale to už je tady prosinec a do školky přišli Čert s Mikulášem, kterým jsme zazpívali či zarecitovali a pak samozřejmě dostali i odměnu. Nebojte se, nikdo do pekla neputoval. Potom
jsme pozvali rodiče na besídku plnou krásných básníček, písniček a pohybových her, které
jsme se naučili za uplynulé čtyři měsíce.
V lednu nastal čas postarat se o ptáčky. Vyrobili jsme si z šišek krmítka, povídali si o zimě
a připravovali jsme se k zápisu do školy – letos nám odchází 8 školáků, a tak jim přejeme
u zápisu hodně štěstí a ať se jim ve škole moc líbí.
Druhý týden v únoru máme ve školce maškarní karneval s tombolou, na který se moc
těšíme.
Přejeme hezký zbytek zimy.
P.S. V budově školky se nachází také knihovna, kde lze také uhradit obecní poplatky za svoz odpadů či za psy.
(facebook: Sousedé Polouvsí)

DESKOVKY a PÉTANQUE v Polouvsí
S končícím zimním časem se naplní i čas tohoto ročníku
deskovek v Polouvsí. Posledním dnem, kdy si můžete
zahrát nezávazně, je 17. březen. Další neděli (24. 3.)
se již totiž koná závěrečný turnaj, který začíná
v 15:00 hodin. Přijďte v předstihu, ať se stačíte zaregistrovat.
No, a protože bychom se v neděli nudili, tak se v době letního
času pro změnu zase scházíme na hřišti, kde
se věnujeme také hře (nikoli sportu). Tato hra
se nazývá Pétanque a je vhodná pro všechny
věkové kategorie. Nepotřebuje nic, jen přijít
(pokud jinak nedáte, je vhodné nějaké občerstvení dle vlastního uvážení), pomůcky
máme a vše vám vysvětlíme. Scházíme se v neděli za příznivého počasí
okolo 16:00 hodin.
(facebook: Sousedé Polouvsí)
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SPORT – TJ Slavoj, Spolky
Nejen o vánocích se sportovalo
Tělovýchovná jednota Slavoj v Jeseníku nad Odrou jako každoročně připravila během vánočních svátků dvě sportovní akce, které přilákaly řadu místních a vzdálenějších sportovních
aktérů a jejich fanoušků.

14. ročník Štěpánského turnaje ve stolním tenise
neregistrovaných
Nadšenci u zelených stolů se potkali již tradičně 26.12.2012 a sešlo se celkem 34 hráčů,
z toho 25 dospělých a 9 dětí. Svá utkání muži sehráli ve třech skupinách (2x8 a 1x9) a mládež
v jedné. Poté již následovaly vyřazovací boje, z nichž vzešlo výsledné pořadí:
KATEGORIE MUŽŮ:
1. místo Jan Hrabovský, Nový Jičín
2. místo Martin Pivoňka, Jeseník nad Odrou
3. místo Zdeněk Lakomý, Odry
4. místo Jiří Petr, Odry

KATEGORIE ŽÁKŮ:
1. místo Marek Staněk, Jeseník nad Odrou
2. místo Pavel Böhm, Blahutovice
3. místo Petr Kratochvíl, Jeseník nad Odrou
4. místo Petr Hrňa, Jeseník nad Odrou

14. ročník Tříkrálového turnaje v nohejbale
Tříkrálový turnaj v nohejbale trojic se konal v sobotu 5.1.2013. Celkem 12 družstev poskládaných jen z místních hráčů předvedlo více než padesáti divákům krásu i náročnost tohoto
rekreačního sportu. Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých postoupili první čtyři do osmičlenného takzvaného pavouka, a začal vyřazovací nekompromisní sportovní boj. K vidění byly jak
jednoduché a nekončící výměny až po profesionálně zahrané i zakončené hry. Po celodenním
vyčerpávajícím klání na palubovce zdejší sportovní haly i v klubovně plné dobrot, jídla a pití
se večer dospělo k vyhlášení těchto výsledků:
1. místo VOPICE – Jan Gloáň, Lukáš Bartoň, Zdeněk Palička
2. místo BIZONI – Petr Goláň, Martin Goláň, Vlastimil Dimidenko
3. místo P3 – Petr Fusek, Petr Hrňa, Richard Huňka
4. místo Abstinenti - Josef Ondryhal, Tomáš Ondryhal, Jakub Fusek, Lumír Vičan
Rovněž byli oceněni a odměněni jednotlivci, nejstarší hráč turnaje byl Ivan Hrančík, nejlepší
smečař Jan Goláň a nejlepším hráčem turnaje se stal Petr Goláň.
Na závěr mi dovolte poděkovat manželům Gazdovým, kteří se o nás starali, abychom nezahládli, nebo neměli žízeň  a také všem zúčastněným, sponzorům, pořadatelům a už nyní
se těšíme na další ročník obou turnajů.
Sportu zdar a stolnímu tenisu a nohejbalu zvlášť!			

Libor Macháč
Předseda TJ Slavoj
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III. Sportovní ples TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Jeseník nad Odrou pořádala 2. února III. Sportovní ples. Téměř zaplněný sál napovídal, že ples začíná být „tradiční“. K tanci a poslechu nám ve velkém sále hrála
kapela B-band, v malém sále místní DJ MACHY a skvělé taneční vystoupení předvedly děvčata
z Tanečního klubu Studénka. V top cenách hlavní toboly byl víkendový pobyt v novém hotelu
Sport art centrum Prostřední Bečva, jízdní kolo, vysavač, tlaková myčka a další skvělé ceny. Všem
výhercům blahopřejeme a těm, co náhodou nic nevyhráli (snad takoví nebyli ) přejeme hodně
štěstí na dalším sportovním plese. V baru plném jídla a pití se o nás starali rodiče našich fotbalových žáků a další příznivci tělovýchovné jednoty. Výborně jsme se v rytmu hudby bavili až do ranních hodin, za to moc děkujeme sponzorům, pořadatelům a zúčastněným, kteří svou „útratou“
přispěli na zakoupení bezpečných hliníkových branek pro naše nejmenší fotbalisty.
Za rok na Sportovním plese se na Vás moc těšíme .
Za TJ Slavoj, Libor Macháč, předseda.

Sponzoři III. sportovního plesu 2. 2. 2013
ADEN LP
Jana Macháčová ml.
AGRO JESENICKO a.s.
Machula Vlastimil
Červený Martin
Maňák Richard
DJ Machy
MUDr. Marek Radovan
Dorazil Pavel
MAS Regionu Poodří
Dorazil Petr
Maxner Jiří
Ing. Fárek Petr
Mucala Jindřich
Gazdovi Vratislav a Pavla
MS Hubert
Hasiči Hůrka
Obec Jeseník nad Odrou
Hopjáková Dagmar
Paličková Marie
Javora Drahomír
Pavlík Josef

Jorpalidisová Andrea
Peterkovi Bronislav a Martina
Jurčák Miroslav
Prokl Roman
Kocourková Ludmila
Růsek Václav
Kotoučovi Martin a Zuzana
Rybáři Blahutovice
Ing. Kovář Josef
Rybářské družstvo Jeseník nad Odrou
Král Ladislav
SPORTART CENTRUM Prostřední Bečva
Langer Antonín
Staňková Taťána
Leskovjan Radek – UAX
TJ SLAVOJ Jeseník nad Odrou
Luňáková Karla
STAVBAŘ – výrobní družstvo
Luňák Stanislav
Tomčák Radek
Jana a Libor Macháčovi
Bajerová Ludmila

ROZPIS KOPANÉ – JARO 2013
Krajská soutěž I.B třída - muži
kolo
16.
17.
18.
19.
20.

den
NE
NE
NE
NE
SO

dat.
24.03.
31.03.
07.04.
14.04.
20.04.

čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

soupeř
Jeseník n.O. – Lichnov
Starý Jičín– Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Vlčovice
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Veřovice – Jeseník n.O.

pozn.
Nejede autobus

Odjezd autobusu v 14.30

22

kolo
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.
14.
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den
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

dat.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
01.06.
09.06.
16.06.

čas
16:00
10:00
16:30
17:00
17:00
17.00
17:00
17:00

soupeř
Jeseník n.O. – Libhošť
Nový Jičín B – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kozlovice
Odry – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kopřivnice
Jakubčovice n.O. – Jeseník n.O.
Kateřinice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bordovice

pozn.
Nejede autobus
Nejede autobus
Odjezd autobusu v 15.45
Odjezd autobusu v 15.30

Okresní přebor dorostenci
18.
19.
20.
21.
17.
22.
23.
24.
25.
26.
15.
14.
16.

SO
SO
SO
SO
ST
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

06.04.
13.04.
20.04.
27.04.
01.05.
04.05.
11.05.
18.05.
25.05.
01.06.
08.06.
15.06.
22.06.

15:30
16:00
13:30
16:00
14:00
10:00
16:30
14:30
17:00
14:45
14:30
17:00
17:00

Jeseník n.O. – Kunín
Jeseník n.O. – Rybí
Veřovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
Starý Jičín – Jeseník n.O.
Kateřinice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Petřvald n.M.
Jakubčovice n.O. – Jeseník n.O.
Trojanovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Mořkov
Jeseník n.O. – Štramberk

13:30
14:00
13:30

Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Příbor – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
VOLNO
Jeseník n.O. – Fulnek
Jeseník n.O. – Mořkov
Kateřinice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Jakubčovice n.O.
Štramberk – Jeseník n.O.
Starý Jičín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Studénka

Odjezd os.aut. v 12.15
Odjezd os.aut. v 13.00
Odjezd os.aut. v 08.45
Odjezd os.aut. v 13.00
Odjezd os.aut. v 13.30
Odjezd os.aut. v 13.00

Okresní přebor žáci
17.
18.
19.
20.
16.
21.
22.
12.
13.
15.
14.

NE
SO
NE
NE
ST
NE
NE
NE
SO
NE
NE

14.04.
20.04.
28.04.
05.05.
08.05.
12.05.
19.05.
26.05.
01.06.
09.06.
16.06.

10:00
14:00
10:00
14:30
10:00
10:00
14:30

Odjezd os.aut. v 13.00

Odjezd os.aut. v 09.00
Odjezd os.aut. v 09.00
Odjezd os.aut. v 09.00

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
ČT
PÁ
PÁ

26.04.
03.05.
09.05.
17.05.
23.05.
31.05.
07.06.

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

Jeseník n.O. – Kujavy
Jeseník n.O. – Bílovec B
VOLNO
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Tísek – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bartošovice
Pustějov – Jeseník n.O.

Informace o možných změnách naleznete na www.ofisport.cz

Odjezd os.aut. v 15.30
Odjezd os.aut. v 16.00
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
SRAZ SPOLUŽÁKŮ
Čas běží jako bláznivý... to mne napadá hlavně teď, kdy píší o našem setkání spolužáků. Jsme
totiž téměř nejstarší jeseničtí a první pováleční rodáci. Jsme ročník 1946. Listopadové setkání
v roce 2012 bylo pro nás zvláštní tím, že v tomto roce uplynulo šedesát let od našeho nástupu
do první třídy základní školy v Jeseníku nad Odrou.
Velmi nás potěšila ochota současné paní ředitelky Mgr. Libuše Maxnerové, která nám
umožnila návštěvu školy, ve které jsme začínali naše školní léta. Navštívili jsme třídy, ve kterých jsme se učili. Byli dokonce i takoví, kteří si vzpoměli, kde tehdy klečívali.
Průběh setkání pokračoval v příjemném prostředí pohostinství „na dědině“, které nám
vytvořil kolektiv pana Jorpalidise. Vzpomínalo se na první „čaje o páté“, vyrušování při promítání filmů v sále aj.
Poznámka:
Omlouvám se účastníkům setkání, kterým jsem slíbila, že v nejbližším čísle Jesenického zpravodaje vyjde zpráva o našem setkání. Zpoždění bylo způsobeno neochotou redakce přijmout
10. 12. 2012, což byl den uzávěrky, text zprávy do posledního čísla zpravodaje v loňském
roce.
Za spolužáky Štěpánka Hanzlíková

VYJÁDŘENÍ REDAKCE:
Vzhledem k tomu, že jsme chtěli, aby Zpravodaj č. 6 byl do všech domácností naší obce doručen před vánočními svátky, byli jsme nuceni odeslat materiály do tisku do 10. prosince 2012
a proto jsme již nemohli přijmout v daném okamžiku výše uvedený článek. Tímto se autorům
článku omlouváme a věříme, že i v tomto čísle najde své adresáty.

Koncert „Jak chutná Francie“
V březnu loňského roku zněly sálem Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou francouzské
šansony. Na koncert pražských umělců – zpěvačky Evy Kriz-Lifkové a vynikajícího hudebníka
a klavíristy pana Milana Dvořáka - přišla řada našich spoluobčanů a hostů z okolí. Koncert se
líbil a slíbili jsme si, že se s nimi setkáme za rok znovu. A ta doba právě nastává. Naši přátelé přijedou s novým programem a přivezou si hosta – francouzského akordeonistu. Hudba
a zpěv budou protkány povídáním, a jak napovídá název, můžeme počítat také s ochutnávkou francouzských specialit. Připravena budou i francouzská vína.
Vstupenky budou opět v předprodeji u paní Dagmar Hopjákové, a to už od pátku
1. března 2013. Koncert se uskuteční v pátek 15. března 2013 v 19:00 hodin.
Postavíme více stolů a židlí, a vstupenky budeme prodávat s místenkou.
Přijďte se dobře pobavit a přiveďte s sebou i své známé.
Těšíme se na Vás.

Za všechny, kteří se na přípravách koncertu podílejí
Marie Heraltová
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RŮZNÉ
Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském
kraji za nové automatické.
Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje
v této době jeden z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody.
Nyní je nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000 Kč na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické v Moravskoslezském kraji.
Využijte servis služeb, které v rámci této dotace nabízíme.

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době jeden z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody ve své nemovitosti. Obsluha automatických kotlů
spočívá pouze v doplňování paliva do zásobníku jednou za tři dny a ve vysypání popela.
Zásobníky jsou umístěny převážně mimo kotel, ze kterého je palivo dopravováno šnekovým podavačem až k hořáku kotle. Automatické kotle jsou řízeny jednotkami, podle kterých
přikládají takové množství paliva, kolik je potřeba.
Automatický kotel má v návodu uveden doporučený druh paliva, které v něm lze spalovat dle normy ČSN EN 303-5. Vytápění tuhými palivy je minimálně o polovinu levnější než
vytápění plynem.
Kotle na tuhá paliva spalující černé, hnědé uhlí a koks provozovány v Moravskoslezském
kraji jsou nejčastěji 1. a 2. emisní třídy a často jsou již na pokraji své životnosti. Počet těchto
starých a neekologických kotlů je odhadován na 55 000 kusů.
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Legislativa
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již platné legislativě v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost pravidelných
revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky. Na dodržování tohoto
zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady a budou vymáhat eventuální
finanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje podmínky pro
jeho další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotle nahradit novým kotlem,
který bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen finanční pokutou až do výše
20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva
o výkonu od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy.

Dotace
I z tohoto důvodu je nyní nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000 Kč v rámci 3.
výzvy dotačního programu na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické
v Moravskoslezském kraji, které byla vyhlášena 1. 11. 2012 s koncem příjmu žádosti buď 28.
6. 2013, nebo v den vyčerpání počtu 1 000 dotací. Využijte servis služeb, které v rámci této
dotace nabízíme.

WESTERN KLUB o.s. ve spolupráci s Městysem Suchdol nad Odrou
vyhlašuje již

4. ročník dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA
DĚTÍ na téma Koňská pošta Pony Express.
Tato celorepubliková soutěž se vyhlašuje v měsíci únoru a školy, školky i jednotlivci posílají soutěžní obrázky do 30. dubna. Finále soutěže a výstava dětských prací se uskuteční na
WESTERNOVÉM DĚTSKÉM DNU s bohatým programem 8. 6. 2013 od 13 hodin v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou. Ve finále budou vyhlášeny a odměněny cca 50 dětských.
Budou zde uděleny i Zvláštní ceny od sponzorů dětské soutěže.
O co se bude soutěžit: Super Notebook s barevným displejem, stavebnice LEGO, IGRAČKY, výtvarné potřeby, knihy, společenské hry, mobil s fotoaparátem, digitální fotoaparát,
E-book čtečka, kreslicí tablet, sady pastelek a barev, sportovní náčiní a spousta další cen.
Pro všechny dětské účastníky jsou připraveny dárky, jako např. Časopisy a pohlednice od
vydavatelství časopisu Koně & hříbata, vstupenky do Šiklova mlýna, pohlednice Pony Expressu, stavebnice a další dárky od sponzorů.
Více o soutěži a přihláška ke staženi na www.westernklub.cz
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INZERCE

Máš rád(a) hudbu, chceš hrát na kytaru
a zvládnout brzy zahrát písničku?
Pokud ano, rád Tě uvidím v

KURZU EFEKTIVNÍ HRY NA KYTARU
v Jeseníku nad Odrou,
ale můžeme se domluvit i na individuální výuce

Více info a přihláška:
www.jakubjaluvka.webnode.cz
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Tiskněte
jednoduše!

T
R
A
T
S
.
3
.
5
1

www.tiskdo1000.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK N. O.
VELIKONOČNÍ POŘADY BOHOSLUŽEB 2013
Ne 24. 3. v 7.30 hod.

Květná (pašijová) neděle
– možnost žehnání ratolestí (začíná Svatý týden)

Po 25. 3. od 14.30 - 16.30 hod.	Možnost přijmout svátost smíření
(zpověď)
– cizí zpovědník
Čt 28. 3. v 17.30 hod.

Zelený čtvrtek

Pá 29. 3. v 17.30 hod.

Obřady Velkého pátku
(den přísného pustu od masa)

So 30. 3. v 18.30 hod.

v Suchdole nad Odrou Velikonoční vigilie
– (vzít si sebou svíčky)

Ne 31. 3. v 7.30 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
– (možnost přinést pokrmy k požehnání)

Po 1. 4. v 7.30 hod.

Pondělí v oktávu velikonočním

Jan Kaliba

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Hudba: Petr Dvorník
Režie: Václav Lautner
Výprava: Eva Peřinová
V dramatizaci populární knihy pro děti jsou zpracovány tři příběhy pejska a kočičky:
Jak myli podlahu, O panence, která tence plakala a Jak pejsek a kočička dělali dort.
Humorně zpracované představení má ve zpětné vazbě působit na rozvoj dětského chápání
etiky mezilidských vztahů, podněcovat fantazii a estetické cítění.
Pohádka je určena dětem od 3 – 8 let.

KULTURNÍ DŮM JESENÍK NAD ODROU
9. dubna 2013 v 10.00 hodin
VSTUPNÉ: 40,– Kč
v případě zájmu volejte OÚ Jeseník nad Odrou, Bc. Zuzana Závorková: 558 846 938
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XIX. Obecní ples

Pochování basy

