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Akce v Polouvsí

D tský den v Blahutovicích, 3. 6. 2017

Zájezd se seniory, 15. 6. 2017

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.
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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. 8. 2017
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ
ZE 41. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 4. 4. 2017 OD 16.00 HOD.
schvaluje program 41. schůze RO

příloha č. 2

schvaluje slevu ve výši 3 měsíčních nájmů za podlahovou plochu provozovny v Jeseníku nad Odrou 256 z důvodu zavedení EET
schvaluje slevu ve výši 100 % nájemného z bytu za období od 20. 10. 2016 do 31. 3.
2017 z důvodu nemožnosti užívání bytu
schvaluje navýšení platby na úhradu nákladů na zajištění ostatní dopravní obslužnosti
v okrese Nový Jičín ze stávajících 47, Kč na občana na 51,50 Kč
schvaluje Smlouvu o dílo s REALKA-Rubíček s.r.o., Masarykovo nám. 9, 767 01 Kroměříž na zpracování přípravné projektové dokumentace a činností souvisejících pro
návrh stavby vodního díla Poldr Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava na realizaci projektu Rekonstrukce MK na pozemcích p.č. 1121 a 1136 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava evidenční
číslo 00227/2016/RRC ze dne 18. 2. 2016 na prodloužení doby realizace projektu
Cyklostezka Jeseník nad Odrou v rámci programu Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2015
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby
Cyklostezka Jeseník nad Odrou s DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Blahutovice ze dne 22. 3. 2017
bere na vědomí zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 16. 3. 2017
schvaluje pacht pozemku p.č. 279/6 v k.ú. Blahutovice se společností AGRO JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234
schvaluje pronájem části pozemku p.č. 44 v k.ú. Hůrka
schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické
energie s Městem Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
neschvaluje finanční příspěvek Domovu Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní
1128/41, 741 01 Nový Jičín
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schvaluje dar ve výši 3 800, Kč Společnosti přátel Poodří, z.s., Oblá 11, 709 00 Ostrava Mariánské Hory na vydávání časopisu POODŘÍ
schvaluje dar ve výši 5 000, Kč společnosti DĚCKO, o.p.s., Komenského 64, 741 01
Nový Jičín
bere na vědomí informace o postupu prací na rekonstrukci Kulturního domu v Polouvsí
schvaluje Smlouvu o organizování veřejné služby č. TNJ-VS-3/2017 s Úřadem práce
České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
doporučuje ZO vstup do Euroregionu Silesia
schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Novojičínsko západ s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
bere na vědomí novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., platnou od 1. 1. 2017
týkající se stanovení školských obvodů základních a mateřských škol
bere na vědomí předložený návrh Územní studie zastavitelné plochy Z1 v Jeseníku
nad Odrou
ukládá starostovi zpracovat projektovou dokumentaci víceúčelového hřiště v Jeseníku
nad Odrou v lokalitě za školou
schvaluje Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu
č. NJ/133/n/2017/Pu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2017 s DEMSTAV group, s.r.o.,
Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice díla Chodník podél sil III/04810, Jeseník nad Odrou

USNESENÍ
ZE 42. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 9. 5. 2017 OD 16.00 HOD.
schvaluje program 42. schůze RO

příloha č. 2

schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018891 Blahutovice, Blažková, p.č. 154, NNv, NNk
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy číslo 00297976_01_zoz_2008ak8a o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00
Praha 4
ukládá starostovi jednat o směně části nemovitosti v majetku obce (část kavárny)za
část nemovitosti v majetku LXM (sklady)
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ukládá starostovi jednat o případném navýšení příspěvku na provozování Pošty Partnera pozvat zástupce České Pošty na nejbližší jednání ZO
neschvaluje finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
schvaluje Příkazní smlouvu s ASA expert, a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00
Ostrava zakázky Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad
Odrou
neschvaluje finanční příspěvek Domovu Odry, příspěvkové organizaci, Hranická
410/56, 742 35 Odry
schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NJA-V-15/2017 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 020/98 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na vybudování vodovodní přípojky na pozemku p.č. 152/1 v k.ú. Blahutovice
schvaluje finanční příspěvek 1500,- Kč Základní škole Nový Jičín, příspěvková organizace, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín na pořádání školní akademie u příležitosti
130. výročí založení školy
ukládá předat ZO Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh
neschvaluje finanční dar Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,
739 53 Třanovice 250
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti chůze a jízdy na části pozemků p.č. 795/1
a 989/66 v k.ú. Jeseník nad Odrou dle GP č. 769-30/2017 vyhotovený Ing. Pavlem
Nippertem ve prospěch pozemku p.č. 989/64
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
ukládá starostovi předat ZO odkoupení části pozemků p.č. 593/3 a 594/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 634/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje poskytnutí dotace z Programu na podporu zájmových činností v roce 2017
dle přílohy č. 3
schvaluje Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017
loha č. 4

10/2017

pří-
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schvaluje Smlouvu o účinkování s RedHead Music s.r.o., Tusarova 791/31, 170 00
Praha 7 Holešovice zastupující Light a Love na Slavnostech obce
schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení s Universal Music s.r.o., Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6 zastupující DEBBI s kapelou na Slavnostech obce
schvaluje Smlouvu o účinkování s Mgr. Davidem Němečkem, Kachlíkova 5, 635 00
Brno zastupujícím AG FLEK na Slavnostech obce
schvaluje žádost obce na pořízení změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou ve
smyslu 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořízení změny územního
plánu bude pro obec Jeseník nad Odrou zajišťovat Městský úřad Nový Jičín, odbor
územního plánování a stavebního řádu
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro právo chůze
a jízdy na pozemek parc. č. 184/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.3.2017 s DEMSTAV group, s.r.o.,
Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice díla Chodník podél sil III/04810, Jeseník nad Odrou
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2017 s VYKI TOOLS GROUP
s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín na Stavební úpravy kulturního domu
v Polouvsí dokončení .

USNESENÍ
Z 12. SCH ZE ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 6. 6. 2017 OD 16.00 HOD.
schvaluje zhlédnutí krátkého referátu o pozemkových úpravách soukromého zemědělce Ing. Pešouta v Senátu ČR
schvaluje doplněný program 12. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatele zápisu z dnešní schůze pana Adama Románka
určuje ověřovatele zápisu z dnešní schůze pana Karla Sládečka
schvaluje Zápis z 11. schůze zastupitelstva obce
neschvaluje partnerství s Českou poštou v rámci programu Pošta Partner
schvaluje plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v Obci
Jeseník nad Odrou
schvaluje nové uspořádání obecních pozemků v rámci Komplexních pozemkových
úprav v Obci Jeseník nad Odrou
bere na vědomí činnost rady za předchozí období (usnesení č. 40, 41 a 42)
bere na vědomí Zápis ze 14. Schůze finančního výboru

Jesenický zpravodaj 3 / 2017

5

souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016, a to bez výhrad
schvaluje účetní uzávěrku obce sestavenou k 31. 12. 2016
bere na vědomí hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 30. 4. 2017
schvaluje doplněné Rozpočtové opatření č. 3/2017
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 641/2 o výměře 381 m2 v k.ú. Jeseník nad
Odrou za 26.670,00 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 634/1 (dle GP parc. č. 634/10, výměra 243
m2) v k. ú. Jeseník nad Odrou za 24.300,00 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje odkoupení části pozemků parc. č. 593/3 a 594/3 (dle GP výměra 243 m2)
v k. ú. Jeseník nad Odrou za 24.300,00 Kč + náklady spojené s převodem
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 135/2 (dle GP parc. č. 135/8 o výměře 82 m2)
v k. ú. Hůrka za 8.200,00 Kč + náklady spojené s převodem
ukládá Miroslavu Jurčákovi zpracovat vysvěrkování lesního porostu parc. č. 985/2
vlastníka pana Hapáka a předložit ZO přesný odhad hodnoty pozemku
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČO 70884561
schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Novojičínsko západ s Moravskoslezským krajem, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické
energie s Městem Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČO 00298221
rozhodlo o uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Oprava komunikací v Mikroregionu Odersko mezi městem Odry, se sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ: 00298221, obcí Heřmanice u Oder
se sídlem Heřmanice u Oder 47, PSČ 742 35, IČ: 00600750, obcí Jakubčovice nad
Odrou se sídlem Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, IČ: 00600750, obcí
Jeseník nad Odrou, se sídlem Jeseník nad Odrou 256, 742 33, IČ: 00297976, obcí
Luboměř, se sídlem Luboměř 93, 742 35, IČ: 00298158 a městysem Spálov, se sídlem
Spálov 62, 742 37, IČ: 00298387, dle předloženého návrhu
schvaluje pana Libora Macháče určeným zastupitelem ve věcech pořízení změny č. 1
Územního plánu Jeseník nad Odrou
ukládá osadnímu výboru v Hůrce předložit RO návrh opatření případné výstavby zařízení (nádrže) a ukládá místostarostovi do dalšího zastupitelstva předložit finanční
návrh a předložit legislativní řešení případné výstavby
ukládá starostovi jednat o možnosti zřídit věcné břemeno pozemku parc. č. 1004 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
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UPOZORN NÍ
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V JESENÍKU NAD ODROU
Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou bude v pátek 7. 7. 2017 pro veřejnost uzavřen, z důvodu
čerpání řádných dovolených. Dále bude uzavřen od pondělí 7. 8. do pátku 11. 8. 2017.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBOČEK V HŮRCE, POLOUVSÍ
A BLAHUTOVICÍCH V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou a její pobočky budou v období letních prázdnin uzavřeny.

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

POSLEDNÍ VÝZVA PRO NEPLATI E!!!!!
POPLATEK ZA ODPAD
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který byl
splatný 31. 3. 2017, že mají poslední možnost zaplatit v částce 450,– Kč.
Občané, kteří doposud nezaplatili, budou mít poplatek navýšen o 300 % na osobu.
To znamená 1350,- Kč za jeden poplatek + náklady.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně OÚ nebo na účet obce 1760110389/0800 u České
spořitelny Nový Jičín. Variabilní symbol (bude sdělen telefonicky na čísle 558 846 932 nebo
emailem krenovska@jeseniknadodrou.cz), konstantní symbol 1318, spec. symbol 1337.
Pokud i tehdy dlužníci nesplní svoji poplatkovou povinnost, vydá obecní úřad dle zák.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění vedlejších předpisů, dle 178 odst.5 exekuční příkaz,
u kterého se započítávají exekuční náklady 500,– Kč na každý platový výměr.
Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby:
a) srážkami ze mzdy (např. z důchodů, podpory z ÚP, nemocenských dávek, z dávek státní
soc. podpory: soc. příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, apod.)
b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
c) přikázáním jiné peněžité pohledávky
d) postižením jiných majetkových práv
e) prodejem movitých věcí
f) prodejem nemovitostí
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POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psů byl splatný 31. 3. 2017. Dlužníci, kteří doposud nezaplatili, mají opět možnost uhradit poplatek v částce 200,– Kč, poté bude navýšen o 300%. Pokud nebude zaplacen, bude vymáhán exekučně, stejně jako poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Poplatek se platí na účet 176010389/0800 (variabilní symbol sdělen telefonicky na čísle
558 846 932 nebo emailem krenovska@jeseniknadodrou.cz), konstantní symbol 1318,
speciický symbol 1340 nebo v pokladně obecního úřadu.
Majitelé, kteří již psa nevlastní, musí tuto skutečnost písemně ohlásit na obecním
úřadu. Při pořízení psa se musí přihlásit a majitel si vyzvedne známku.

P IHLÁŠENÍ K ODB RU HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
V případě zájmu o odběr hlášení místního rozhlasu emailem nebo SMS zprávou se můžete
přihlásit těmito způsoby:
1. Přes internet na www.jeseniknadodrou.hlasenirozhlasu.cz klikněte na tlačítko Odebírat
hlášení a zaregistrujte se.
2. Přes Facebook na Facebooku vyhledejte Obec Jeseník nad Odrou a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.
3. SMS zprávou ve tvaru JESENIKNO JMENO PRIJMENI E-MAIL na číslo 774 724 136,
(EMAIL není povinný, zadejte ho pouze v případě, pokud chcete dostávat informace tímto způsobem)
Pokud potřebujete poradit, obraťte se na pracovníky Obecního úřadu nebo na některý
z těchto kontaktů obec@jeseniknadodrou.cz, info@hlasenirozhlasu.cz.

MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
ŠKOLKOVÁ ŠLAPAČKA
1. června se slaví MEZINÁRODNÍ DEN
DĚTÍ. Letos jsme tento den oslavili pěším
výletem stezkou do Hrabětic. Za slunečného počasí s batůžky na zádech a dobrou náladou jsme se vydali na cestu. Byla
to cesta za poznáním míst, kde žijeme.
Velkou motivací byl pro děti hrabětický
poklad , který děti při našem zastavení
na hřišti objevily. Dětem se ale, jak už to
tak tradičně bývá, přece jen nejvíce líbilo
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svačinkování . Cestou zpět jsme si zpívali do kroku, obdivovali jsme krásnou krajinu, poznávali faunu, lóru a občas jsme zamávali projíždějícím vláčkům.
Dětem se netradiční oslava jejich dne moc líbila. Viděly jsme to na jejich rozzářených očích
a spokojených úsměvech. Cestu zvládli všichni zúčastnění, i ti nejmenší, bez potíží. Myslíte, že
děti bolely nožičky nebo že se nesly na rukou? Kdepak! Dětem to šlapalo tak, že ani my, paní
učitelky, jsme jim nestačily. Byly jsme velmi příjemně překvapeny, jak se k sobě děti během
cesty velmi pěkně a empaticky chovaly. Zdatnější pomáhaly nést batůžky svým kamarádům,
vzájemně se povzbuzovaly a pomáhaly si. Pobavila nás výbava některých dětí. Jedna holčička
vyrazila s batůžkem na kolečkách, druhá zase pokládala za nezbytné přibalit si hřebínek se
zrcátkem, jiný chlapeček se vydal na výlet s voňavkou a dokonce jsme v jednom batůžku
objevily dezinfekci pro všechny případy.
Při naší šlapačce jsme se přesvědčili o pravdivosti rčení všude dobře, doma nejlíp . Jsme
rádi, že ty pravé poklady a krásy nacházíme právě tam, kde žijeme. Našim Beruškám
a Sluníčkům přejeme hlavně zdraví a ať jsou všechny děti šťastné.
Na závěr bychom ještě rády poděkovaly paní Majkusové, která nám připravila na hrabětickém
hřišti občerstvení a velmi nám tím výlet zpříjemnila.
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VÝLET NA ZÁMEK HRADEC NAD MORAVICÍ
Dne 6. června se celá naše mateřská škola vypravila autobusem na výlet na zámek Hradec
nad Moravicí, kde jsme zhlédli pohádku Princ Bajaja a princezna. Celou pohádkou nás provázel veselý šašek. Pro děti bylo největším zážitkem, když se neohrožený princ oblékl do
skutečné zbroje, nasedl na opravdového koně a vydal se bojovat proti drakovi. Jak už to
v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo, princ si vzal princeznu za ženu a na závěr pohádky uspořádali velkou hostinu. Po skončení pohádky si děti mohly vyzkoušet např. umlít obilí,

10

Jesenický zpravodaj 3 / 2017

11

Jesenický zpravodaj 3 / 2017

rozlámat a vyčesat len, vyprat prádlo, zkusit si přilby a zbraně,
pro potěšení a pobavení dětí, ale také pro jejich poučení.

Pohádka tedy nebyla jen

Následovala svačina, na kterou se děti obzvlášť těšily. Společně jsme se usadili v trávě a děti
se pustily do dobrůtek, které jim maminky do batůžku nabalily. Po svačinkování jsme se vydali na prohlídku zámku s výkladem pro děti. Pomalu se přiblížil čas odjezdu. Společně jsme
se tedy rozloučili s paní průvodkyní a vydali se k autobusu. Pan řidič nás bezpečně dopravil
zpátky do mateřské školy, kde už na nás čekaly paní kuchařky s obědem. Jako upomínku na
výlet děti dostaly rolničku na krk, která jim udělala velkou radost. Jsme rády, že výlet proběhl
bez úrazů a dešťových kapiček a dětem se na zámku líbilo.
Pedagogický tým MŠ Jeseník n. O.

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
Po celý měsíc duben jsme si četli z pohádkové knížky
Říkání o víle Amálce , s příběhy
jsme si hráli, kreslili je. Stavěli jsme si rybníček, budovali klícku z vrbových prutů, hráli si na
vítr. Povídali jsme si o louce a o lese, které živočichy a rostliny zde najdeme. Na konci měsíce
jsme si z fotek a obrázků vytvořili veliký plakát koláž O Amálce , který nám zdobí školku.
V měsíci květnu jsme se dozvěděli
Odkud jsme se vzali? Seznámili jsme se s naší republikou, hlavním městem Prahou. Stavěli jsme si z kostek hrad i Karlův most, prohlíželi jsme
si encyklopedie a atlasy, vybarvovali naši vlajku. Také jsme si vyprávěli o vesnicích, ve kterých
děti bydlí Heřmanice, Blahutovice, Dub, Polouvsí, Jeseník n/O, Hůrka. Děti nám vyprávěly,
kam by nás vzaly a co by nám ukázaly hezkého a zajímavého. Zjistili jsme, že všude je krásně
a každý má někde své doma , kde je mu nejlépe.
V květnu jsme si také povídali o lidském životě. Přišla k nám maminka od Kristýnky a povídala
nám o těhotenství, o výbavičce pro miminko, co všechno musí mít pro miminko připravené
a zařízené. Pak nám maminka od Martínka a Viktorky přivezla ukázat opravdové miminko
Adámka a maminka od školkového kamaráda Šimonka dokonce miminka dvojčátka Štěpánka s Michalkou. Děti měly možnost vidět, jak se miminko přebaluje, obléká, češe, co papá
a jak dává najevo, když se mu něco nelíbí. Holčičky si do školky přinesly své oblíbené panenky
miminka i s oblečky, miminka jsme koupali, oblékali, přebalovali. Jedno dopoledne k nám
také přišla babička Eva od Rozinky a Kačenky, aby nám vyprávěla o svém dětství, jaké měla
hračky a na co si nejvíce hrála s kamarády ve školce. Přečetla nám pohádku O kohoutkovi
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a slepičce, která se nám moc líbila. Také jsme
si povídali o povolání rodičů, a čím by děti
chtěly být, až vyrostou. Vystupovali jsme na
Pohádkách pod dubem , s pohybovou improvizací pohádky Kubula a Kuba Kubikula.
Poslední měsíc před prázdninami byl pohádkový. Hlavním tématem byla ilmová pohádka Jak se budí princezny . Celá školka se
proměnila v zámek, kluci v prince a holčičky
v krásné princezny. Proto jsme také jeli na výlety na zámky velké děti do Hradce nad Moravicí
a malé děti do Nového Jičína. Zde jsme si prohlédli, a dozvěděli se, jak to na zámcích vypadalo
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a jak se zde žilo. Společně jsme pak jeli ještě na zámek do Kunína. Dětem se všechny výlety
moc líbily.
Před prázdninami jsme se také museli slavnostně rozloučit s dvěma předškoláky, kteří půjdou
v září do školy. Přejeme pěkné léto všem dětem i velkým.
paní učitelky Tereza a Anička

ZŠ
SPORTUJEME NA JA E
Žáci naší školy zahájili jarní kolo Císařské ligy v miniházené. Družstvo naší školy bylo
složeno jak z chlapců, tak z dívek: Matěj Ondryhal, Lukáš Vaculík, Jan Dohnal, Jakub
Maňák, Jakub Horák, Jana Jurčáková a Lucie Truongová. Všichni urputně bojovali o vítězství. Vyhráli jsme tři zápasy a jeden prohráli. O pořadí 1. a 2. místa však rozhodovaly
nastřílené body. To nás zařadilo na druhé místo. Stejného umístění jsme se dočkali i ve
druhém kole jarní soutěže.
Finále o Pohár starosty Nového Jičína se letos nezúčastníme, ale budeme se snažit příští
rok.
Jako každý rok jsme se také zúčastnili florbalového turnaje malotřídních škol v Bernarticích nad Odrou. Boje jsme svedli vyrovnané, ale přesto jsme skončili na 3. 4. místě.
V zápasech bojovali 2 dívky a 2 chlapci. Za naši školu bojovali: Jana Jurčáková, Amálka
Štecová a Lucka Truongová, za chlapce bojovali Lukáš Vaculík, Jan Dohnal a Matěj Ondryhal. Přivezli jsem si nejen diplom, ale i hezký míč do družiny.
Poslední sportovní akcí byly atletické závody ke dni dětí. Na školním hřišti jsme po nástupu byli rozděleni do dvou kategorií, mladší a starší žáci. Soutěžili jsme ve třech disciplínách, hodu, skoku do dálky a běhu na 50m nebo 60m. Po vyhodnocení výsledků byli
vítězové odměněni medailemi a diplomy, všichni dostali sladkou odměnu a drobný dárek
od sponzorů. Počasí se podařilo a pro legraci jsme si zaskákali v pytlích.

PRAXE VE ŠKOLNÍ DRUŽIN
Jsem studentkou střední pedagogické školy v Přerově, kde máme v rámci studia i povinnou praxi ve školních družinách nebo mateřských školách. Máme velkou výhodu, že
si místo své praxe můžeme vybrat, rozhodla jsem se tedy pro školní družinu při naší ZŠ.
Praxi jsem měla celý měsíc květen a byla jsem nadmíru spokojená. Vedení i pracovníci
školy mě s naprostou samozřejmostí seznámili nejen s budovou a vybavením školy, ale
hlavně s dětmi, které do školní družiny chodí. Děti mě moc mile překvapily, byly velice
ukázněné, měly chuť spolupracovat, hrát spoustu nových her a také vytvářet krásné
výrobky.
Tímto bych chtěla poděkovat paní vychovatelce Tereze Gulánové, která mě celou praxí
vedla, radila mi při výběru zájmových aktivit, vše potřebné mi vysvětlila. Naučila jsem
se od ní spoustu nových her a činností a v říjnu se těším znovu na další praxi v naší ŠD.
Dominika Juříčková
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D NÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽIN
Jaro nám ve ŠD uteklo velice rychle. Velikonoce jsme
oslavili krásnými výrobky
zajíčky, kuřátky, slepičkami. S paní Bokovou jsme
v dílnách s rodiči vyrobili
různými technikami nádherné kraslice.
Po
Velikonocích
jsme
s dětmi celý týden věnovali recyklování ke Dni ZEMĚ
vyráběli jsme z PET lahví,
vršků, igelitových tašek,
krabiček i ruliček od toaletního papíru. Musím děti
pochválit, protože měly
spoustu skvělých nápadů školu jsme si vyzdobili různými zvířátky, panáčky i vysněnými
domy.
Květen nám svou praxí zpříjemnila studentka SŠ pedagogické Dominika Juříčková, kterou jsme znali už z minulého roku, ovšem letos měla větší možnost se do dění ve ŠD
zapojit. Děti si tedy s Dominikou mohly vyrobit krásný májový strom z přírodnin, naučily
se spoustu nových didaktických her a poslední týden si také zopakovaly dopravní výchovu. Společně pro ostatní žáky připravili krátké divadelní představení ze šmoulí vesnice.
Tímto bych chtěla sl. Juříčkovou pochválit za svědomité plnění své praxe, za úžasný
přístup k dětem, za novou inspiraci a nápady pro zájmovou činnost.
S dětmi jsme také během prvních dvou květnových týdnů nacvičovali taneční vystoupení
Ať žijí duchové maminkám na besídku. Děti byly velice šikovné, zatancovaly výborně
patří jim za to velká pochvala!
A už je tady červen, léto se nám blíží a sluníčko se na nás usmívá. Sportujeme, hrajeme
míčové hry, kreslíme na beton a trávíme spoustu času venku. Ani se nenadějeme a budou tady prázdniny!
Tereza Gulánová
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
STAVĚNÍ MÁJE, KÁCENÍ MÁJE A JESENICKÁ ŠLAPAČKA
Stavění máje se konalo, z důvodu nepřízně
počasí, v náhradním
termínu v neděli 30.
dubna 2017. Májku
jsme jako každoročně společně s dětmi
a rodiči nazdobili,
a pomocí MERLA
postavili. Na hřišti byl
připraven tradiční táborák a ohniště, kde
si všichni mohli opéct
buřtíky. Letošní stavění máje bylo zpestřeno programem pro
děti, které si mohly
zasoutěžit a zatancovat s hodnými čarodějkami Kájou a Šárkou  a DJ Martinem.
Kácení se uskutečnilo v sobotu 27. května 2017. Zahrál DJ Machy.
Jesenická šlapačka, jejíž součástí bývá Pohádkový les, se konala v sobotu 3. června 2017
od 8.30 hodin a zúčastnilo se rekordně málo turistů (23). Vycházelo se z Jeseníku nad
Odrou a trasa vedla přes Hůrku, Polouvsí, Blahutovice a Hrabětice. Pohádkový les jsme
letos přesunuli do jesenického Řáholce. Probíhal od 10 do 12 hodin a pohádkovou trasu
si prošlo 56 dětí. Každé si za šikovnost a odvahu odneslo drobnou odměnu.

16

Jesenický zpravodaj 3 / 2017

Všichni účastníci šlapačky si mohli na závěr posedět na hřišti v Jeseníku nad Odrou.
Ráda bych poděkovala jesenické mládeži  za ochotu a pomoc při realizaci Pohádkového
lesa, jmenovitě Barči Šrubařové s Tomášem a sestřenicí Nelčou, Nelči Tirpákové, Esterce Vaculíkové, Aničce Peterkové, Barči Neubauerové a Páji Pomklové.
Poděkování patří i ostatním, kteří se na těchto třech akcích podíleli a také všem zúčastněným.
Za pořadatele Martina Šlosarová

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou se letos
opět zúčastnila Českého
dne proti rakovině.
V naší obci se prodalo
175 kytiček a odevzdali
jsme 4 488, Kč.
Děkujeme za pomoc při
organizaci sbírky v naší
obci Lucii Chudé a Petře
Proklové.
Martina Šlosarová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 27. května 2017 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
vítání občánků.
Do pamětní knihy bylo zapsáno těchto 13 dětí:
Panc Jiří

Tvarůžek Pavel

Dvorská Mia

Třísková Veronika Thea

Krotil Dominik

Kissová Veronika

Dorazil Matyáš

Hanáčková Veronika

Matysková Ema

Matysková Natálie

Šimíček Štěpán

Patala Matyáš

Binar Oliver

Petr Šnajdárek, KPOZ Jeseník nad Odrou

ZÁJEZD PASEKA – JIŘÍKOV – RÝMAŘOV
Ve čtvrtek 15. června 2017 se uskutečnil zájezd do Paseky u Šternberka, Jiříkova u Rýmařova
a do města Rýmařov. Zájezd organizovali zaměstnanci obce s místním klubem seniorů
a zúčastnilo se 41 osob.
V dopoledních hodinách jsme navštívili arboretum v Pasece u Šternberka, Makču Pikču. Arboretum se nachází v podhůří Nízkého Jeseníku na střední Moravě asi 25 km od Olomouce.
Stejně jako svahy nízkého Jeseníku je arboretum orientováno směrem na jihozápad a tím je
zajištěno unikátní klima, které chrání rostliny před mrazem v zimě.
Originální dílo je vytvořeno v místě skládky slévárenských písků a stavebních sutí s nádherným
výhledem do celého Hornomoravského úvalu. Prohlídková trasa mezi terasami ze suchých kamenných zídek je osázená sbírkou 3200 druhů rostlin. Shlédli jsme kvetoucí kaktusy, pěstované
přímo pod širým nebem, nádherné rozárium, terasové vřesoviště a další krásné rostliny.
Druhou zastávkou byla Pradědova galerie u Halouzků v Jiříkově u Rýmařova. Plocha celého
areálu se rozkládá na ploše 8 hektarů v areálu dančí farmy a je zde umístěna výstava ob-
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řích soch a Betlémů. Mezi hlavní dominanty galerie patří
bezesporu největší socha vládce Jeseníků Děda Praděda v ČR, která je 10,4 metrů vysoká a váží 15 tun. Další
významnou částí galerie je Betlém, který obsahuje přes
250 igur a neustále se rozrůstá. Byl vystaven u příležitosti
světového kongresu betlémářů v Hradci Králové, kde byl
oceněn titulem Největší Betlém na světě. Za třetí unikát
v galerii řezbáře Halouzka se považuje obří dřevěný obraz
Děda Praděda a jeho říše, který původně stál v kamenné
rozhledně na vrcholku Pradědu. Ta byla i s obrazem zničena. Obraz je vyřezán ze čtyřiadvaceti lipových kmenů, měří
2,2 m x 5 5 m a naleznete ho v jedné ze zastřešených částí expozice. Všechny tři zmíněné dominanty jsou zapsány
do české Guinessovy knihy rekordů.
Posledním místem, které jsme navštívili, bylo město Rýmařov. Prošli jsme
si Muzeum města Rýmařova se zajímavým výkladem o historii samotného muzea, historii města od
13. do 20. století, dále o geologii jižního Jesenicka
(část se nachází přímo v muzeu a část ve venkovní
expozici v lokalitě Hrádek), dolování na Rýmařovsku
a tradici výroby brokátu v místní textilce HEDVA.
Děkuji všem zúčastněným za příjemně strávený
den, svým kolegyním za doprovod a panu Josefu
Ruskovi z Hůrky za vzornou fotodokumentaci .
Martina Šlosarová
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POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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H RKA
STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V neděli 30. dubna v Hůrce u bývalé školy jsme pořádali tradiční stavění májky a pálení
čarodějnic s následným opékáním špekáčků. Předchozí dny jsme věnovali přípravě. Holky
vyrobily moderní čarodějnici a my jsme shodili, odkornili jedli, vyrobili věnec a připravili
táborák. V neděli jsme májku nazdobili a bez traktoru postavili. Náštěvníci nás potěšili svou
hojnou účastí, kostýmy čarodějnic a dobrou náladou. Počasí vyšlo i po propršeném celém
týdnu a vyhlášeném prvním stupni povodňové aktivity na řece Luha.

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTÍ SVÁTKU MATEK
Místní organizace KDU-ČSL v Hůrce pořádala v neděli 21. května sousedské posezení u příležitosti Svátku matek. Maminky si užily vystoupení místních dětí. Jako poděkování dostaly
maminky krásnou kytičku.
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O POHÁR STAROSTY SDH HŮRKA
V neděli 21. května od 13 hodin proběhla na koupališti soutěž mladých hasičů
v požárním sportu o putovní pohár starosty SDH v kategorii starších a mladších
žáků. Soutěžilo se v disciplíně požárním útoku dle směrnic Plamen a v běhu
jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev starších a 10 družstev
mladších. Pohár si odvezlo družstvo starších žáků z Děrného. Družstvo z Bernartic vyhrálo
v kategorii mladších žáků. Naše družstvo mladších žáků se umístilo na 3. místě se ztrátou
0,52 vteřin na prvního. V běhu jednotlivců na 60 m s překážkami byla z mladších nejrychlejší
Štěpánka Dubcová ze Starojické Lhoty a ze starších Robin Raška z Palačova. Na závěr si požární útok vyzkoušeli rodiče dětí našeho družstva .
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SMAŽENÍ VAJEC, KÁCENÍ MÁJKY, TÁBORÁK S OPÉKÁNÍM,
KYTAROVÝ VEČER
V sobotu 3. června se uskutečnila v areálu bývalé školy v Hůrce netradiční směsice kulturních
akcí. Smažení vajec, kácení májky, táborák s opékáním, soutěž o láhev slivovice a kytarový
večer. Slunečné počasí vylákalo spoustu lidí, kteří si užívali celé odpoledne až do pozdního
večera. Každý si přišel na své a v areálu bylo plno. Hasičům a Hospůdce u školy patří velký dík
za výtečné zvládnutí celé akce.
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POZVÁNKY DO H RKY
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – MUŽI, ŽENY
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 15. července 2017 od 21.30 hodin noční
hasičskou soutěž mužů a žen v požárním útoku.
Jeseník nad Odrou, areál TJ Slavoj

KRÁLIKÁRNA – NOHEJBALOVÝ TURNAJ DRUŽSTEV
V sobotu 29. července proběhne v areálu koupaliště, tradiční nohejbalový turnaj družstev.
Hůrka, areál koupaliště

PUTOVNÍ POHÁR MS HŮRKA
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 5. srpna od 9 hodin na střelnici za kopcem tradiční brokové střelby na asfaltové holuby. Přijďte se podívat a podpořit střelce. Srdečně zvou
myslivci.
Hůrka, střelnice za kopcem, bažantnice

UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ – 53. VÝROČÍ
V sobotu odpoledne 19. srpna, bude uctěna památka leteckého neštěstí v Hůrce, při kterém
v roce 1964 zahynulo 10 mužů.
Hůrka, památník u zastávky

HORECKÁ TRAKTORIÁDA A SOUTĚŽ V PITÍ TUPLÁKU PIVA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na sedmý ročník Horecké traktoriády, který
se uskuteční v sobotu 9. září v areálu koupaliště v Hůrce. Můžete se těšit na spanilou jízdu
a dovednostní soutěžní úkoly pro závodníky. Přijďte se podívat na traktorové klání, nebo
rovnou přijeďte soutěžit se svým strojem.
Hůrka, areál koupaliště
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POLOUVSÍ
I v poslední době se u nás zase děly věci. Tak za prvé nelze ponechat bez
povšimnutí, že polouveská pétanquová reprezentace přivezla další putovní pohár, tentokrát z Velikonočního turnaje v Heřmanicích. Tým ve složení
Radomír Hasan Vrzal, José Ondryhal a Lukáš Ondryhal nastoupili do turnaje s jasným odhodláním vyhrát a svůj záměr uvedli prostě ve skutečnost. Další dva naše
týmy byly důstojnými soupeři ostatním hráčům z pořádajících Heřmanic, z Dubu a ze Starojické Lhoty. A protože jsme byli na této akci i s davem našich fandů, tak jsme po turnaji prohlubovali družební přesvesnické dobré vztahy při klábosení a dokonce i tanci.
Další turnaj jsme pak v květnu uspořádali my u nás na hřišti Pod platany . Hostili jsme hráče
z Jeseníku, Heřmanic a dva týmy ze Zašové. Polouvsí reprezentovaly týmy tři. O občerstvení
bylo postaráno a hráči měli navíc po celou dobu zajištěn přísun Jirkových petanquových
bramboráků. A tak se celé odpoledne na třech drahách koulelo o106. Třetí skončili polouveští hráči, druhé místo patřilo jesenickým a vítězný pohár si nakonec odvezl na oplátku tým
z Heřmanic.
V sobotu 22. dubna jsme opět zvelebovali veřejné prostranství. Při jarní brigádičce se sešlo asi dvacet malých a velkých
sousedů. Hrabalo se, stříhalo se, sadilo
se, natíralo se, kopalo se, betonovalo se
... no a pak se plkalo, jedlo i pilo.
A hned další sobotu nastal čas pro stavění májky a slet čarodějnic. Májku přivlekli
z lesa muži s dětmi a čarodějnice si mohly zatím ladit košťata či polítat po vsi.
Než doletěly na hřiště, navštívily několik
občerstvovacích stanic. Naštěstí řízení
košťat zvládly všechny a k žádné nehodě
nedošlo. Po příletu se pustily do zdobení májky kdečím. Pak se již stavěla májka pěkně ručně
a mohlo dojít i na upálení čarodějnice. No a pak hodování, veselení, skotačení.
Také u nás se konala slavnost maminek. Sál KD nebyl stále v provozu, takže jsme si upravili
prostory školky na kulturní zařízení. Na úvod předvedly svůj program paní učitelky a děti
z naší školky. Po krátké přestávce pak nastoupil na podium slavný Polouveský příležitostný
jedinečný sbor. Nejen maminky měly tu čest shlédnout a vyslechnout uvážlivě vybrané příležitostné pásmo. Zpěváci bravurně zapěli čtyři náročné skladby a dokonce po dlouhém potlesku
a přemlouvání ještě jeden extra kus přidali. Také zde premiérově zazněla i dechová sekce. No
a po tomto krásném a zážitku se ještě posedělo a poklábosilo.
Hned následující den se pěvci vydali na koncertní šňůru. Nejprve zapěli v Zašové v rámci
prohlubování družby se Zašovským chrámovým sborem. Pochopitelně byl aplaus veliký a přemlouvání na přídavek, ale nedalo se nic dělat a muselo se jet dále. Následovalo totiž ještě
vystoupení v restauraci v Palačově. Po tomto náročném víkendovém programu si sboristé
(po pochvalných proslovech od manželek) doma odpočinuli, aby mohli hnedle začít zkoušet
na další festival týden Pohádek pod dubem (více o pohádkách jinde). No a tam toto
umělecké těleso bezesporu také nemohlo chybět. Pro tuto příležitost sbor pečlivě vybíral
vhodné pásmo. Dokonce se muselo konat i jedno speciální studijní zasedání v badatelně.
Výsledek ovšem stál zato. Umělci bez zaváhání uvedli premiéru polomuzikálu na téma ilmu

Jesenický zpravodaj 3 / 2017

25

Ať žijí duchové a všichni, kteří měli tu čest být přítomní této produkci, jistě ještě teď žasnou
nad skvělou úrovní sboru. Sbor se nyní na nějakou dobu zřejmě uloží k letnímu spánku, ale
nejásejte oni nikdy nespí ...
Na konci pohádkového týdne někteří tatíci přespali s dětmi na hřišti ve velikém stanu. Večer
usmažili kotel vaječiny, na snídani byla vánočka s marmeládou a kakajíčko. A to už byl dětský
den. Na hřišti byly připraveny tradiční i netradiční úkoly (lanovka, vzduchovka a kdovíco). Pro
zpestření v průběhu odpoledne přistály na příležitostném heliportu dva malé vrtulníky, pak
přijeli hasiči z Hůrky a malí hasiči zde provedli trénink na nedělní závody. Následovalo kácení
májky, to již bylo v provozu letní kino (zpočátku ve stanu, po setmění pak pod širým nebem)
s klasickou promítačkou.
Rď

Facebook: „Sousedé Polouvsí“ a „Školka Polouvsí“
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POHÁDKY POD DUBEM
Od 29. května do 2. června 2017 proběhly v Polouvsí na hřišti pod krásnými vzrostlými duby již poosmé POHÁDKY POD DUBEM. Bylo nádherné počasí, za které je třeba
někam nahoru poděkovat, děkujeme i těm dubům, že nás ochránily svými vzrostlými větvemi a převeliké díky patří všem účinkujícím:
panu starostovi Mgr. Tomáši Machýčkovi za tři velmi poučné pohádky
slečně Amálce Kotoučové za krásné houslení
slečně Evi Neuwirthové za krásné obrázky
dětem a paním učitelkám Terezce a Aničce z MŠ Polouvsí za kouzelné vystoupení
panu faráři Mgr. Stanislavovi Stanečkovi za krásnou pohádku o zebře
panu hospodskému Staňovi Luňákovi za vzpomínku na Astrid Lindgrenovou
Radimovi Valoškovi za promítání na legendárním stroji DIAX
paní Maňasové za pohádku čtenou s láskou
zpěvné formaci PPPJS (polouveský příležitostný pohádkově jedinečný sbor) za vtažení do starých časů Marcelovi, Pepovi, Radimovi, Zděndovi, Davidkovi, Hasanovi a Lubošovi
paní Gabriele A. Žitníkové za autorskou pohádku z knihy Příběhy pastýřky a osmidennímu
jehňátku Sisi, že to krásně uleželo :-)
slečně Móně Býčkové za kouzelnou pohádku i se zpěvem
Radimovi Valoškovi za strašidláckou pohádku na spaní ve stanu
Jirkovi Gráikovi za svěží rozcvičku Pět polouvsanů
moc děkujeme i všem kdo se podíleli a pomáhali, především:
panu Bohumilu Volkovi za zvučení
paní Aleně Cábové za zajištění pribiňáků
rodinám Valoškových, Gráikových, Ruskových,
Ondryhalových za nošení, vození, stavění,...
Díky všem dospělákům, kteří donesli
něco k zakousnutí a pitivo, ale hlavně
díky všem dětem, které udělaly nádhernou atmosféru, dokázaly poslouchat a dívat se, těšily se a smály a daly
nám dospělým pocit, že je dokážeme
zaujmout pohádkami.
Darča Rusková Neuwirthová
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BLAHUTOVICE
DĚTSKÝ DEN V BLAHUTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice dne 3. června 2017 pořádal Dětský den v areálu hřiště v Blahutovicích. Děti měly připraveny bohatý program. Od půl
třetí probíhala registrace dětí do soutěží, kde si mohly děti vyzkoušet osm
disciplín: skákání v pytli, hod gumákem, hod míčkem na cíl, chůze po kladině, poznávání
neznámých předmětů, střelbu ze vzduchovky a chůze po trase s míčky na lžících. Byl
připraven bohatý doprovodný program malování na obličej, balónkový klaun, soutěž
v přetahované a nakonec nafukovací skluzavka. Osadní výbor připravil pro děti i dospělé
bohaté občerstvení, novinkou byl stánek s cukrovou vatou, na které si pošmákli nejen
děti. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, a také přátelům a kamarádům osadního výboru, kteří neváhali přiložit ruku k dílu. Počasí nám tentokrát přálo
a doufáme, že se všem akce velmi líbila.
Iveta Jančálková, OV Blahutovice
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SPORT
TABULKY A VÝSLEDKY KOPANÉ 2016/2017
I. B TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ
1. Jistebník
2. Starý Jičín
3. Jeseník n.O.
4. Spálov
5. Fryčovice
6. Odry
7. Ostravice
8. Fulnek
9. Kopřivnice
10. Tichá
11. Mořkov
12. Vlčovice
13. Kateřinice
14. Kozlovice

70:25
60:35
51:40
71:44
58:52
50:47
58:45
62:48
56:40
28:35
34:47
32:59
32:73
26:98

56
45
45
43
43
42
41
40
39
30
27
25
19
11

94:23
54:11
41:30
34:40
55:43
36:46
8:129

32
29
18
17
14
9
1

OS ŽÁCI
1. Bravantice
2. Děrné
3. Jeseník n.O.
4. Vražné
5. Spálov
7. Kujavy
8. Heřmanice

Sezóna 2016/2017 byla pro náš Jesenický fotbal velmi úspěšná. Přípravka pod vedením trenérů Martin Pivoňka, Roman Ferda a Libor Bőhm skončila v tabulce na prvním místě, bohužel
oiciální tabulky v této kategorii nevycházejí, ale při přepočtu výsledků jsou naše nejmenší
fotbalové naděje vítězové Okresní soutěže starší přípravky!
Žáci pod vedením trenéra Richarda Maňáka skončili třetí a muži pod vedením trenéra Tibora
Takáče obsadili historicky nejlepší umístění v krajské soutěži.
Chtěl bych toto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům, vedoucím družstev, asistentům,
rodičům, fanouškům, funkcionářům a údržbářům hřiště za všechno, co pro náš JESENICKÝ
FOTBAL dělají, a věřím, že se na JESENICKÉM FOTBALE potkáme i v nové sezóně 2017/2018.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY!

Libor Macháč, předseda TJ Slavoj
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RŮZNÉ
INFORMACE POLICIE R
ZAČALA MOTORKÁŘSKÁ SEZóNA
S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích stále více motocyklistů, kteří se vydávají po dlouhé pauze na pohodové projížďky, které se však mohou
velmi rychle změnit v minimálně hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří
jsou v případě nárazu chráněni deformační zónou, je motocyklista chráněn pouze ochrannou
přilbou a několika milimetry oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce je tedy mnohem
zranitelnější než řidič auta.
Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji však motocyklisté doplácí na chyby a nepozornost ostatních účastníků silničního provozu.
Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná „schválnost“ či nepozornost může vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy mladého, lidského života…
Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je klíčem
k úspěchu. Jezdec na motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte
a problémům raději předcházejte. Na jízdu je potřeba se soustředit, nikdy nejezděte, pokud
se na to necítíte.
Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou funkčnost brzd). Zabere to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku
můžete spolehnout. Během prvních kilometrů je dobré své motorce a gumám dopřát, aby
se ohřály na správnou provozní teplotu. Není třeba připomínat, že alkohol ani jiné návykové
látky ovlivňující koncentraci k řízení nepatří!
Základní bezpečnostní pravidla:
dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního provozu většinou neumí odhadnout vaši rychlost,
pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, kombinéza, rukavice
a moto boty), mnohdy vám může zachránit život, přes kombinézu je dobré navléci relexní
šle či vestu
základní podmínka je předvídat svou bezpečnost máte především ve svých rukou,
nikdy nemáte 100 % přednost vždy je zapotřebí počítat s tím, že vás může někdo na
silnici ohrozit, byť máte podle předpisů přednost,
neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mějte neustále přehled
o všech a o všem,
udržujte bezpečný odstup,
v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte konec a nemáte přehled, co se v nich děje,
nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce brzdících aut, nikdy
nevíte, proč brzdí, co je před nimi,
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nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.
A ještě jedna dobrá rada nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na vhodnější
dobu...

por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař

BEZPEČNĚ DOMA, VENKU I U VODY – PRÁZDNINY PLNÉ POHODY
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volené dny pro děti, které je mohou trávit
také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému
prožití tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi,
které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup
k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již
standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za
dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na
sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy
přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat například u hřiště
nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít
na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmosti by mělo
být již také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob. Pro všechny děti,
ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou,
alkoholem či cigaretami. Rodiče by měly být ze strany dětí vždy informovány o tom, co mají
v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měli děti měnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých dětech.
Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly a to ani v přítomnosti jen o několik málo
let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost.
Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy měli bychom si
být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly
by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání
silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se
doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.
Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je
v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Od-
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bourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte tedy
s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě
naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát
komisař

D TI A LÉTO
Prázdniny
a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem
určit pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se
pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které
jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé:
oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,
nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejů apod.),
oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod.,
kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti
důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání
do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou
příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky
nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma.
Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout
klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
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Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů,
požárů a jiných mimořádných událostí.

PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOM JSOU
V SOU ASNÉ DOB VELMI VÝHODNÉ
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité,
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také
zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro
řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu
výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné
době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
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Podporováno je jak
zateplení obvodových
stěn nebo výměna
oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje
vytápění nebo fotovoltaických kolektorů.
V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru
podpory pro žadatele
a tedy zateplit bytový dům je v současné
výzvě ještě výhodnější.
Zároveň je možné
říci, že podpora je
výhodná pro všechny typy bytových
domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také
na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání
žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).

Autor: Miroslav Krob
Fotograie: archív MMR
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E-shop tisku

ANGLIČTINA V JESENÍKU NAD ODROU
Od září 2017 se v Jeseníku nad Odrou
opět budou konat kurzy angličtiny pro veřejnost.
Máte-li zájem, pište prosím na
efka.stefka@centrum.cz
anebo volejte na číslo 775 877 401
Na všechny zájemce se těší lektorka Mgr. Eva Štefková

PRODEJ ČOV STAINLESS CLEANER
Prodám použitou
ČOV STAINLESS CLEANER SC4 – nerezová ČOV pro 4 osoby.
Tel.: 737 488 239, Suchdol nad Odrou
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