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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: Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Bc. Zuzana Závorková
zavorkova@jeseniknadodrou.cz
Ilona Sládečková
Vodovod a kanalizace:
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Technické služby:
Karel Staněk
Seperační dvůr:
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)
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
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Vážení spoluobčané,
v měsíci červenci byly oznámeny výsledky hodnocení soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice 2014. Jak si můžete přečíst v následujícím
dopise, prezentace proběhla velice úspěšně,
komisi život v naší obci zaujal a ohodnotila
rozvoj naší vesnice oceněním vynikající kvality.
Vítěznou obcí se stala maďarská obec Tihany,
rozkládající se na březích Balatonu. Vedle vítěze jsme se do nejvyšší kategorie dostali spolu
s jedenácti obcemi, dalším jedenácti účastníkům bude udělena Evropská cena obnovy venkova za zvláštní výkony ve vícero oblastech. Pět
obcí se bude radovat z Evropské ceny obnovy venkova v jednotlivých oblastech rozvoje obce.
Text hodnocení si můžete přečíst na našich webových stránkách http://jeseniknadodrou.cz/

Vážení spoluobčané,
dosáhli jsme v této soutěži společně takřka nejvyšší mety a dovolte mi Vám všem poděkovat
za spolupráci, aktivní zapojení do příprav i samotných prezentací celého průběhu soutěže,
ale také za spoustu aktivit, kterými se zapojujete do společného dění v obci a tím zlepšujete
místo pro život.
Tomáš Machýček

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VESNICE 2014
Vážený pane starosto!
Jak jsme Vás informovali již na začátku července, soutěž o Evropskou cenu
obnovy vesnice 2014 je rozhodnuta. Účastnilo se jí 29 evropských států, zemí, regionů a každá nominovala jednoho účastníka. Velmi rozdílné
výchozí situace a především neskutečně vysoká úroveň kroků vedoucích
k obnově vesnice a rozvoji venkova v dotčených vesnicích a obcích postavily mezinárodní porotu před nesmírně obtížný úkol, jehož se zmocnila
s vědomím velké zodpovědnosti a vysokou věcnou kompetencí.
Ráda bych Vás uvědomila, že Vaše obec zanechala nanejvýš pozitivní dojem, a je proto oceněna „Evropskou cenou obnovy vesnice za ucelený, intenzivní a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vyznačující se vynikající kvalitou“. Můžete se proto rovněž pyšnit titulem „Evropský vicemistr“!
Srdečně Vám gratulujeme! K tomuto vynikajícímu výkonu a velkolepému

2

Jesenický zpravodaj 4 / 2014

úspěchu přijměte gratulaci rovněž ze strany předsedy Evropské pracovní
společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, zemského hejtmana Dr.
Erwina Prölla, Dolní Rakousko.
Rozsáhlé představení hodnocení bude zveřejněno v publikaci k udílení Evropských cen
obnovy vesnice, která Vám bude předána v rámci udělení ceny.
Každý účastník má, poté co byl přizván k účasti jako ten nejlepší z každé země, důvod
k radosti a oslavě, neboť porota dospěla během svého hodnocení k závěru, že absolutně není
žádný poražený, a že si tentokrát každý projekt zasloužil zvážení udělení ocenění.
11. – 13. září 2014 se bude konat udílení vyznamenání v rámci slavnostního aktu, jehož
doprovodný rámec budou představovat prohlídky vesnice, Open Space program s porotou,
večerní setkání vesnických spolků z více než 30 evropských regionů, výstava soutěžních projektů a třídenní vesnická slavnost s velkým počtem kulturních a kulinářských specialit. Pořadatelem je vítěz Evropské ceny obnovy vesnice 2012, obec Vals v Graubünden, Švýcarsko.
Již se velmi těším na seznámení s Vámi a Vašimi spolubojovníky v září ve Vals!
Se srdečnými pozdravy
Theres Friewald-Hofbauer
Jednatelka

USNESENÍ
]VFKŗ]H5DG\REFH-HVHQ¿NQDG2GURX
NRQDQ»GQHRGKRGYNDQFHO´ōLVWDURVW\
• schvaluje program 60. schůze RO
• schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 163 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje pronájem částí pozemků parcela číslo 412 a 417/1 v k. ú. Hůrka
• schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo
982707-1233/2011 2011 s Českou poštou s. p., region severní Morava, Poštovní 1368/20,
728 60 Ostrava 1
• bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o přidělení zakázky uchazeči MOREAU
AGRI, spol. s r.o., 615 00 Brno – Židenice, Nopova 70, IČ: 49449699, jehož nabídka byla
vyhodnocena podle zadaného kritéria jako nabídka s nejnižší cenou
• schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s Energie2, a.s., odštěpný závod
Křenová 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín na odběrné místo 742 33 Jeseník nad Odrou
338, IČ: 28874773
• schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s EP ENERGY TRADING s. r. o.,
se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 27386643
• schvaluje peněžitý dar Destinačnímu managementu TO Poodří – Moravské Kravařsko, o.
p.s. ve výši 19.360 Kč
• schvaluje Smlouvu o dílo s fa Miroslav Martinát, Polouvsí na opravu krovů a zateplení
půdních prostor v MŠ Polouvsí
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USNESENÍ
]VFKŗ]H5DG\REFH-HVHQ¿NQDG2GURX
NRQDQ»GQHRGKRGYNDQFHO´ōLVWDURVW\
• schvaluje program 61. schůze RO
• schvaluje Kupní smlouvu na pořízení kolového traktoru Landini REX 80F s ﬁrmou MOREAU AGRI, spol. s r.o., 615 00 Brno – Židenice, Nopova 70, IČ: 49449699
• schvaluje prodloužení servisní smlouvy CODEXIS o 36 měsíců s ﬁrmou ATLAS consulting
spol. s r. o.
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce bývalého statku Jeseník nad
Odrou“ s ﬁrmou PELA CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje dodatek č. 1 akce „Oprava místních komunikací v Jeseníku nad Odrou“ s ﬁrmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620
00 Brno, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
• schvaluje Smlouvy o pronájmu hrobových míst č. 22 – 32/2014
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. NJA-VN-83/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
• bere ba vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Úřadem práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek
• schvaluje Smlouvu o dílo na „Zpracování dokumentace BOZP“ fa Extéria, s.r.o., Hradní
27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• schvaluje Smlouvu o dílo na „Plán připravenosti obce Jeseník nad Odrou na mimořádné
události a krizové situace“ s APRO Silesia, s.r.o., Družstevní 311/15, 747 05 Opava-Malé
Hoštice
• bere na vědomí Akceptování žádosti ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí – Protipovodňová opatření obce Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 1140/9 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi předat ZO k projednání prodej pozemku parcela číslo 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí restaurátorský průzkum sochy Sv. Jana Nepomuckého v Jeseníku nad
Odrou
• schvaluje vyúčtování ztráty dopravců z provozování ostatní dopravní obslužnosti za rok
2013 a ponechání zůstatku částky na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014
• schvaluje Smlouvu č. 706/PR/NJ/2013 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou „Výstavba chodníku v obci Hůrka“ se Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
• bere na vědomí vyhodnocení soutěže Evropské ceny obnovy venkova 2014
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• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a právu provést stavbu
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a právu provést stavbu
• schvaluje výpověď z nájmu bytu Jeseník nad Odrou 303
• schvaluje pronájem bytu Jeseník nad Odrou 303

+2632'$Ō(1í2%&(.
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy
18,768.970,00 Kč
Nedaňové příjmy
6,015.800,00 Kč
Kapitálové příjmy
1,000.000,00 Kč
Přijaté transfery po kons.
4,479.139,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 30,263.909,00 Kč

10,848.089,51 Kč
3,710.886,71 Kč
839.016,00 Kč
1,423.519,00 Kč
16,821.511,22 Kč

57,80 %
61,69 %
83,90 %
31,78 %
55,58 %

Běžné výdaje po kons.
20,813.000,00 Kč
Kapitálové výdaje
12,971.075,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 33,784.075,00 Kč

11,307.265,22 Kč
1,459.688,77 Kč
12,766.953,99 Kč

54,33 %
11,25 %
37,79 %

Zapojení zůstatků na BÚ
Úvěr na hasičské auto
Splátky dlouhod. úvěrů
Přenesená daň. pov. DPH
FINANCOVÁNÍ

–3,272.444,02 Kč
0,00 Kč
-804.083,89 Kč
21.970,68 Kč
–4,054.557,23 Kč

–225,01 %

1,454.376,00 Kč
4,000.000,00 Kč
–1,934.210,00 Kč
3,520.166,00 Kč

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatky na účtech fondů
Zůstatky na bankovních účtech celkem
Zůstatek úvěru na kanalizaci

41,57 %
–115,18 %

4,504.490,90 Kč
222.330,86 Kč
4,726.821,76 Kč
19,072.429,41 Kč
Mgr. René Štec

AKTUALITY ZE STAVEBNÍHO DENÍKU
• V měsíci srpnu proběhla kolaudace stavební akce „Zateplení budovy
zdravotního střediska č.p. 171 v Jeseníku nad Odrou“. Objekt se celkově zateplil, byla opravena střecha, budova dostala novou fasádu.
• Během letních prázdnin byla zateplena a opravena půda mateřské školy v Polouvsí.
• Byl opraven kamenný latinský kříž z roku 1905 u polní cesty za obcí vpravo od silnice
na Hůrku.
Tyto akce byly ﬁnancovány z obecních prostředků.
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• Další etapou také pokračovaly stavební práce na rekonstrukci druhé části budovy bývalého
statku vedle areálu AGRA. Nyní je již budova zrekonstruována celá a je zde zázemí pro veškerou techniku obce. Nachází se zde garáž a dílny, sklady, šatny se sociálním zázemím pro
pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce. Budova je vytápěna teplem z bioplynové
stanice. Objekt je k dispozici všem spolkům a zájmovým sdružením pro svou činnost.

Tato akce je spoluﬁnancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotace
za obdržený titul Vesnice roku 2013. Z tohoto ﬁnančního zdroje jsou také ﬁnancovány opravy poškozených částí místních komunikací v Blahutovicích, Hůrce a Jeseníku nad Odrou.
• Stále ještě probíhá revitalizace prostranství kolem kostela, kde jsou prováděny terénní úpravy, je zpevňována plocha pro parkování, jsou opravovány chodníky a schodiště před kostelem. Bude provedena výsadba a zatravnění prostranství. Tuto akci spoluﬁnancuje farnost
Jeseník nad Odrou v rámci projektu SZIF prostřednictvím MAS Poodří. Z tohoto programu
je obcí spoluﬁnancována i oprava kaple v Hraběticích. Termín
ukončení těchto akcí je plánován do konce září.
Od září budete potkávat v obci nový traktor LANDINI REX 80F. Tuto techniku se obec
rozhodla pořídit z důvodu velkého množství
obhospodařovaných ploch v katastru. Současný traktor je již nedostačující, poruchovost
narůstá a s tím i náklady na údržbu.
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• Na konci měsíce září se dočkají konečně nového auta hasiči z Hůrky. Nyní je naplňována
smlouva s dodavatelem, který kompletuje cisternovou automobilovou stříkačku MAN.
Tato technika je pořizována z obecních prostředků.
Martina Peterková

OZNÁMENÍ
o době a místě konání řádných voleb do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Jeseník nad Odrou podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.

Oznamuje:
Hlasování v řádných volbách do zastupitelstva obce a do senátu Parlamentu České republiky proběhne
dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 11. 10. 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu PČR proběhne v následujícím víkendu a to:
dne 17. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 18.10.2014
od 08.00 hodin do 14.00 hodin, hlasovací lístky obdrží voliči ve
volebních místnostech.
Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby do zastupitelstva obce, které se
uskuteční v říjnu 2014, je Obecní úřad Jeseník nad Odrou.
1. Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v klubovně kulturního domu, Jeseník nad Odrou
č. p. 159
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Jeseníku nad Odrou a Hrabětice
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v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově SVČ (bývalá MŠ) Hůrka č. p. 42
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Hůrce
v okrsku č. 3
je pro hlasování v budově Kulturního domu v Polouvsí č. p. 96
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Polouvsí
v okrsku č. 4
je místnost pro hlasování v budově kulturního domu v Blahutovicích č. p. 35
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Blahutovicích
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
3. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
V Jeseníku nad Odrou dne 14. 08. 2014
Mgr. Tomáš Machýček
starosta

SOUPIS REALIZOVANÝCH AKCÍ 2010 – 2014
Rok

Název dotačního
programu

Realizovaná akce

2010

RRMSK – Výstavba
komunikace v Jeseníkut

Výstavba komunikace
v Jeseníku nad Odrou

2010

MMR – odstranení následku
povodní 2009

2010

Celkové
náklady
v tis. Kč

Dotační
prostředky
v tis. Kč

29 250

12 017

Inv. dotace – Výstavba
mostu v Jeseníku nad Odrou

619

619

Ministerstvo zemědělství

Obnova ČOV v Hůrce

880

704

2010

MMR – odstranění následků
povodní 2009

Neinv.dotace – odstranění
následků povodní

38 736

38 736

2010

SZIF–realizace místní
rozvojové strategie

Příjezdová komunikace ke
sportovnímu areálu

1 453

1 092

2010

OPŽP–výsadba polních cest

Výsadba polních cest
Hrabětice–Vražné

1 559

1 477
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Celkové
náklady
v tis. Kč

Dotační
prostředky
v tis. Kč

Rok

Název dotačního
programu

Realizovaná akce

2010

MŽP – Podpora obnovy
funkce krajiny

Záchrana hrabětické jedle

120

100

2010

MPSV – aktivní politika
zaměstnanosti – OP

Aktivní politika
zaměstnanosti

969

969

2010

MSK – dotace na
hospodaření v lesích

Hospodaření v lesích

96

96

2011

MMR–podpora v oblasti
bydlení

4 bytové jednotky
(Blahutovice 2, Jeseník zdr.
stř. 2)

3 488

2 400

2011

MMR – odstranění následků
povodní 2009

Úřad + centrum obce

28 139

21 298

2011

MSK–POV

Centrum společenského
vyžití Blahutovice

1 546

600

2011

OPŽP – podpora zlepšování
VH infrastruktury

Projekt kanalizace a ČOV
obce Jeseník nad

83 815

62 557

2011

MMR – IOP

Zpracování územního plánu

553

470

2011

SFŽP – ZELENÁ STUHA

Úprava veřejných
prostranství

399

399

2011

MPSV – aktivní politika
zaměstnanosti – OP

Aktivní politika
zaměstnanosti

435

435

2011

MMR – odstranění
povodňových škod 2010

Lávka přes Odru

1 476

594

2011

MK – rozvoj inf.sítě
veřejných knihoven

Modernizace obecní
knihovny – Blahtovice,
Hůrka, Polouvsí, Jeseník nad
Odrou

226

133

2011

Oprava místních komunikací
v Blahutovicích, Jeseníku

220

0

2011

Ochranné sítě v Hůrce na
hřišti

35

0

2011

Doplnění inventáře
kulturních domů

500

0

2011

Nákup dodávky – Fiat
Ducato

107

0

9
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Rok

Název dotačního
programu

Realizovaná akce
Kamerový systém v centru
obce

2011

Celkové
náklady
v tis. Kč

Dotační
prostředky
v tis. Kč

525

0

1 214

400

82

50

6 472

3 383

2012

MMR – POV

Místo setkávání – MŠ
v Polouvsí

2012

MK (obnova kulturní
památky – prostřednictvím
obce s rozšířenou
působností)

Kaple sv. Anny v Hůrce –
termosanace krovu,nátěr
dřevěných prvků

2012

RR MSK – Rozvoj venkova

Mateřská škola Jeseník
nad Odrou – celková
rekonstrukce

2012

MMR – zlepšení
infrastruktury

3TI Jeseník nad Odrou
– zasíťování 3 st. pozemků
v Polouvsí

341

150

2012

Projekt – chodník Hůrka

106

0

2012

Prodloužení vodovodu
Jeseník

240

0

2012

Výměna oken BD
Blahutovice

200

0

2012

Nákup sekačky

120

0

2012

Nová bytová jednotka v DPS
+ oprava stupaček

155

0

Čištění dešťové kanalizace
po povodni

648

648

2012

Zateplení stropu
a dobudování zázemí sport.
rekreač. areálu

394

0

2012

Oprava bytové jednotky
a kotelny v DPS

190

0

2012

Oprava kaple sv. Martina
v Polouvsí

78

0

2012

Chodník u KD Blahutovice

52

0

2012

Zateplení stropu KD Jeseník

145

0

Hospodaření v lesích

41

0

Boží muka v Hraběticích

20

0

2012

2012
2012

MSK – dotace z FSEU

MSK – hospodaření v lesích

10
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Celkové
náklady
v tis. Kč

Dotační
prostředky
v tis. Kč

Název dotačního
programu

Realizovaná akce

2013

Podpora obnovy a rozvoje
venkova – MODRÁ STUHA

Stavební úpravy a zateplení
objektu MŠ Jeseník nad
Odrou, rekonstrukce EE ve
ŠJ, klimatizace, sociálky,
rekonstrukce kotelny,
přípojky vody

2 293

600

2013

Programy podpory bydlení
pro rok 2013

B.j. 7 PB – VB Jeseník nad
Odrou čp.67

6 789

3 850

2013

SZIF – Program rozvoje
venkova ČR

Víceúčelové zařízení
– zlepšení občanské
vybavenosti v Jeseníku nad
Odrou – technické služby

1 740

1 305

2013

MPSV – aktivní politika
zaměstnanosti – OP

Aktivní politika
zaměstnanosti

1 483

1 673

2014

SZIF – Program rozvoje
venkova ČR

Obnova kaple Hrabětice

372

335

2014

Podpora obnovy a rozvoje
venkova – ZLATÁ STUHA

Oprava části budovy
bývalého statku v Jeseníku
nad Odrou – technické
služby

1 764

1 000

2014

Podpora obnovy a rozvoje
venkova – ZLATÁ STUHA

Oprava místních komunikací
v Blahutovicích, Hůrce,
Jeseníku nad Odrou

1 333

1 000

500

0

Rok

2014

Veřejné osvětlení u MŠ
+ hřbitov v Jeseníku nad
Odrou

2014

Zateplení budovy
zdravotního střediska
v Jeseníku nad Odrou

1 761

0

2014

Pořízení CAS pro SDH
Hůrka

3 657

0

2014

Pořízení kolového traktoru

1 204

0

2014

Oprava krovů a zateplení
půdy v MŠ Polouvsí

106

0

2014

Projektová dokumentace na
akci Lávka u Machulů

90

2014

Projektová dokumentace na
akci Most u Hasalů

220

11
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Rok

Název dotačního
programu

Realizovaná akce

2014

Operační program životního
prostředí

Protipovodňová opatření
obce Jeseník nad Odrou
– zlepšení systému
povodňové služby

SOUČET

Celkové
náklady
v tis. Kč

Dotační
prostředky
v tis. Kč

3 548

3 193

232 504

162 283

6%ħ51(%(=3(ĕ1°+2$.8629°+22'3$'8
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového
komunálního odpadu (ledničky, televizory, pračky, pneu. os. automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu 27. 9. 2014. Kontejnery
budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený
odpad uložit.
Přistavené kontejnery:
– Jeseník nad Odrou 08:00 – 09:00
– Hůrka
09:10 – 10:00
– Polouvsí
10:15 – 11:00

– Blahutovice
– Hrabětice
– Dolní Mlýn

11:15 – 12:00
08:00 – 08:20
08:30 – 08:50

%/$+23Ō(-(0(1$,0-8%,/$17Ŗ0
V měsíci červenci a srpnu oslavili své významné jubileum tito
naši spoluobčané:
Polách Jan
Koňařík Alois
Klvaňa Antonín
Sváček Břetislav
Bláhová Anežka

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou

Ondruch Vladimír
Polášková Františka
Jurajda František
Martinát Josef

Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Polouvsí
Polouvsí

9=9$9<=1$0(1$10¢ê.Ŗ0
Vyzýváme děti, které ukončily letošní školní rok na prvním stupni se samými jedničkami
a na druhém stupni se samými jedničkami nebo vyznamenáním, a nezúčastnily se slavnostního předávání knih se starostou obce, aby si knihu vyzvedly na podatelně Obecního úřadu
v Jeseníku nad Odrou do 30. září 2014.
Bc. Zuzana Závorková
Kulturní referentka

12
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KULTURA (Proběhlé akce)
6/$912672%&(-(6(1í.1$'2'528
V sobotu 16. srpna 2014 se již tradičně konala slavnost naší obce. Letos nás počasí zkoušelo
a hrálo si s námi, nakonec však všechno dobře dopadlo, vykukovalo na nás sluníčko a i tentokrát se vše vydařilo.
Oslavy zahájila Krojovaná dechová hudba SOKOLKA a folklórní soubor HANÝSEK ze Šakvic. K vidění byla také technika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
jednotky Nový Jičín a ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Slavnosti obce svou
účastí dále obohatily také děti Sboru dobrovolných hasičů Hůrka, které nám předvedly ve
dvou vstupech ukázku požárního sportu. Večerní program odstartovala kapela Armády České republiky SWING DIXIE. Návštěvníci se sice už nemohli dočkat až na prkna, co znamenají
svět, vstoupí KATARINA KNECHTOVÁ s kapelou, ale mezitím mohli všichni přítomní obdivovat zdánlivě jednoduchou disciplínu akrobacii na tyči zvanou „POLE DANCE“. Ovšem zdání
klame. Děvčata byla jedním slovem úžasná a dokonale sehraná. Poté všichni už netrpělivě
čekali až se na pódiu objeví Katarína. Svým vystoupením vytvořila skvělou náladu a roztančila všechny přítomné. Slavnostní atmosféru večera umocnil ohňostroj ﬁrmy PYRO MORAVIA, s.r.o. Kapela KABÁT revival band a APAČI v původní sestavě zakončili program úžasnou
směsicí svých energií nabitých skladeb a roztančené publikum udrželi v dobré náladě až do
ranních hodin.
V neděli se konala tradiční pouť se mší svatou a sv. požehnáním v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům a také sponzorům, kteří podporují společenské a kulturní dění v naší obci. Bez této podpory by tato akce nemohla proběhnout v takovém rozsahu. Díky vám bylo na dobrovolném vstupném vybráno 24.603,– Kč a tato částka
bude poskytnuta „Na obnovu chaty LIBUŠÍN na Pustevnách“.

SPONZOŘI OBECNÍCH SLAVNOSTÍ:
HERYÁN Reconstructions s. r. o.
Dušan Dorazil
STAVBAŘ výrobní družstvo
Ing. Jarmila Novosadová
MUDr. Josef Šrámek
RELCOM s. r. o.
Martin a Zuzana Kotoučovi
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Karla Luňáková
Roman Škuca
Ing. Petr Blažek
Instalatérství Pešák - Jančík
PEMAT TRADING s. r. o.
PELA CZ, a. s.
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Mgr. Tomáš Machýček

UNIMA-KA s. r. o.
IMFsoft, s. r. o.
Ludmila Bajerová
Jana a Libor Macháčovi
Kyselka Jeseník nad Odrou s. r. o.
Porgest, a. s.
ING corporation spol. s r. o.
Josef Pavlík
Roman Prokl
ADEN LP s. r. o.
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Emílie Králová
Pavel Tulej a Jana Mužíková
LesFree, s. r. o.
MUDr. Radovan Marek
Ing. Jaroslav Brodský
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7851$-90$/°.23$1°
28. 6. 2014
Již tradičního 9. ročníku turnaje v malé kopané družstev se letos zúčastnilo 30 družstev.
Výsledné pořadí:
1. SK HRANICE
2. K1 JESENÍK NAD ODROU
3. DREAM TEAMSNO
4. ABSTINENTI
Další rozdaná ocenění:
Nejlepší střelec: Milan Šrom, K1 JESENÍK NAD ODROU
Nejlepší brankář: Jakub Tomečka, SK HRANICE
Nejlepší hráč:
Jakub Marek, SK HRANICE

13

14

Jesenický zpravodaj 4 / 2014

Jesenický zpravodaj 4 / 2014



Děkuji všem sponzorům i těm, kteří se podíleli na náročné organizaci akce.
Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách obce a FB.
Libor Macháč
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=ê-(='3526(1,25<1$)2/./ñ51í)(67,9$/
'2675ê¢1,&(
V sobotu 28. 6. 2014 se konal zájezd pro seniory do krásného jihomoravského města Strážnice a už jsme se nemohli dočkat, až vyrazíme. Předpověď slibovala krásné počasí a my si celý
den jak se patří, užili.
Měli jsme naplánovaný pestrý program a celou dobu panovala vynikající nálada. V 6.30
hodin jsme se všichni sešli u obecního úřadu, proběhly počty všech účastníků zájezdu a to
bylo, podotýkám - první sčítání z mnoha dalších, které nás ten den ještě čekalo. Nikdo nechyběl a mohli jsme vyrazit.

První naše stanoviště bylo přístaviště ve Veselí nad Moravou, kde jsme se měli nalodit
a vychutnat si dvouhodinovou plavbu do Strážnice. Naše čekání na loď, která s námi měla
vyplouvat v 10.00 hodin, máme spojené s takovou hezkou úsměvnou příhodou.
Protože jsme přijeli poněkud dříve, řekla jsem všem přítomným, ať se jdou pokochat přírodou do blízkého parku a já mezitím zajdu koupit se svou asistentkou Andrejkou lodní
lístky. Jenže když jsme dorazili do pokladny, pán byl tak zmatený, že už jsme konečně tady
(spletl si nás s jinou skupinou - ) a hnal nás na loď s tím, že za chvíli vyplouváme, ať se to
stihne. Takže jsme začaly všechny rychle svolávat, že tedy vyplujeme dříve a jaké bylo naše
překvapení, když jsme už byli skoro všichni na lodi? Pán nás zase vyzval k tomu, abychom loď
opustili a hodinku si počkali, že si nás popletl
s jinou skupinou. Takže probíhalo nalodění,
vylodění, počítání, kafíčko a za hodinku zase
nalodění -. Naštěstí to všichni vzali sportovně a než připlula skutečně naše loď, mohli
jsme si dát kafíčko, oplatek a poklábosit.
V 10.00 hodin jsme tedy pak vypluli a každý si užíval plavbu po svém. Někteří seděli na
palubě, opalovali se a kochali krajinou a druzí
zase seděli v podpalubí, hostili se navzájem
tím, co dům dal, a pěli různé písně a došlo
i na to, že si skočili taneček.
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Ve 12.00 hodin jsme dopluli do Strážnice, kde nás čekal již pan řidič a těm, kteří si chtěli
odložit přebytečné věci do autobusu je ochotně odnesl. Je pravda, že věcí bylo poněkud více,
tak někteří z nás šli s panem řidičem. Pro některé to bylo řekněme daleko, tak sem tam padla
nějaká připomínka, ale myslím, že všichni jsme to bez újmy přežili.
Rychle jsme se vrátili a v restauraci SKANZEN si dali typický oběd pro české turisty - – vývar s nudlemi a řízek s bramborami. Všem nám chutnalo a už nebránilo nic tomu, abychom
se vydali vstříc folklórnímu festivalu, který zde právě ten den probíhal. Byl rozdělen do mnoha
různých oblastí a myslím, že každý z nás si tady našel, to co jej zaujalo nejvíce. V 18.00 hodin
jsme se dohodli, že se se Strážnicí rozloučíme a pojedeme domů – udělali jsme si ještě nakonec společné foto a vyrazili zpátky.
Po cestě si všichni vyprávěli zážitky a odnášeli si příjemný pocit ze společně stráveného dne. Pevně věřím, že se výlet všem líbil a každý si odnesl nejednu krásnou vzpomínku
na Strážnici.
Bc. Zuzana Závorková
Kulturní referentka

OSADNÍ VÝBORY
0<6/,9(&.°2'32/('1(
V sobotu 21. června proběhlo v areálu bývalé školy tradiční Myslivecké odpoledne. Počasí celý den pořadatelům přálo a vůně zvěřinových specialit přilákala nejenom místní občany, ale i návštěvníky z okolních obcí. Připravený
doprovodný program nenechal nikoho v klidu. Byla představena různá plemena loveckých psů, s ukázkou psí agility se předvedli AgiDivoši a s loveckými signály myslivečtí trubači. Pro děti byla připravena střelba ze vzduchovky
a jízda na poníkovi. V sále byla připravena výstava fotograﬁí spolku a loveckých trofejí, která
byla již dříve prezentována v Jeseníku nad Odrou v rámci soutěže Evropská vesnice roku.

V podvečer byla vyhlášena bohatá tombola, kde byl první cenou celý kus srnce. Do pozdních
nočních hodin hrál k poslechu a tanci Milan Býček. Myslivecké sdružení Hůrka děkuje všem
zúčastněným za výbornou atmosféru.
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Sponzoři tomboly:
Petr Dorazil, Dušan Kachel, Ivo Kachel, Dušan Dorazil, Jiří Hanousek, Krotil s.r.o., Cvičenky,
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, Daniel a Jana Glogarovi, Osadní výbor, Pavel Šuffner, Dana
Peterová, Restaurace u školy, členové Mysliveckého sdružení Hůrka

26/$9</(7=$/2¢(1í6'++Ŗ5.$
V pátek 18. července pořádal Sbor dobrovolných hasičů Hůrka v areálu bývalé
školy za přítomnosti řady hostů slavnostní členskou schůzi. Po uvítacím proslovu a seznámením s historií sboru byli oceněni zasloužilí členové sboru za
věrnost a za příkladnou práci. Po slavnostní večeři následovala volná zábava.
V sobotu 19. července oslavil sbor 105 let založení SDH programem s námětovým cvičením. Naši hasiči se po vyhlášení ﬁngovaného požáru budovy na horeckém
kopci a příjezdu hasičských jednotek okrsku provedli dopravu vody z koupaliště na horecký

kopec a uhašení požáru. Vše dopadlo na výbornou. Doprava vody trvala pouhých deset minut a sehranost jednotek okrsku Starý Jičín byla dokonalá.
Pro děti byl na hřišti připraven skákací hrad a vzduchomechanická pěna. Pro členy zásahových družstev i družstev hostů byla pořádána pivní štafeta. Vítězství si odnesli hasiči ze
Starojické Lhoty. Od 20.00 hodin hrála k poslechu a tanci skupina Apači.

20
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Znovu ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili tyto oslavy a také přispěli
na dovybavení nové cisternové automobilové stříkačky.
Sponzoři akce:
Obec Jeseník nad Odrou, Bono auto a.s., Agro Jesenicko a.s., Pemat Trading s.r.o., Alsyko
security, s.r.o., Pneuservis Hanzelka s.r.o., Petr Dorazil - zemědělství, Ladislav Segeťa – pojišťovnictví, Dušan kachel – klempířství, Dušan Dorazil – zednictví, obkladačství, Pavel Šuffner
– klempířství, Jiří Hanousek – stavební ﬁrma, Dana Peterová – obchod, Jana Macháčová –
obchod, Václav Hasal – zemědělství, Josef Pavlík – kominictví, Ludmila Kocourková – pálenice, restaurace, Roman Prokl – autodoprava, Miroslav Jurčák – Lesy Beskydy, Bohumil Volek
– média, Aleš Pavlík – žaluzie, Dagmar Hopjáková – obchod, Karla Luňáková – restaurace,
Sdružení Bendig Kotalová – služby v PO, Jaroslav Langer – kamenictví, Jiří Novotný – výškové
práce, Ludmila Bajerová – řeznictví, MUDr. Josef Šrámek – praktický lékař, MUDr. Radovan
Marek – gyn. ordinace, Nikol Korčáková – pojištění, Rodan Pudík – ﬁnanční služby, Tomáš
Míček – sklenářství, Eliška Pospíšilová – Relax Dotep.

9/(70/$'&++$6,ĕŖ
Naši mladí hasiči vyrazili 21. července na výlet do Zoologické zahrady Olomouc. Pod vedením svých instruktorů Renáty a Radislava Pantůčkových odjeli
vlakem na celodenní výpravu, na kterém si užili spoustu zábavy. Všem zúčastněným se zdařilý den moc líbil.

12+(-%$/297851$V sobotu 2. srpna proběhl na asfaltovém hřišti v areálu koupaliště v Hůrce již 7. ročník nohejbalového turnaje. Do turnaje se přihlásilo 7
týmů po třech hráčích, kteří se během slunečného dne utkali v nelítostných soubojích u sítě.
Všem zúčastněným hráčům, pořadatelům, ale
i divákům zbývá poděkovat za dobrou atmosféru a sportovní podívanou.
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V sobotu odpoledne 2. srpna se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem,
soutěž O putovní pohár Mysliveckého sdružení Hůrka v brokové střelbě na
asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích. Střeleb se zúčastnilo
32. střelců. O půl páté se konal rozstřel soutěžících se stejným počtem zásahů. Vyhrál Josef Pecha, druhé místo obsadil Josef Hanzelka, třetí Petr Urban, čtvrtý Emil
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Balcar a páté Petr Pantůček. Celkové vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bažantnice. Po
oﬁciálním ukončení soutěže trubačem, následovala volná zábava. K zakousnutí byl připraven
výborný srnčí guláš.

32=9ê1.$'2+Ŗ5.<
Horecká traktoriáda
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 20. září 2014 od 13. 00 hodin v areálu
koupaliště v Hůrce již čtvrtý ročník soutěže horeckých postrků a traktorů. Přijďte povzbudit
soutěžící a prožít příjemné odpoledne. Srdečně zvou hasiči.

Hůrka, areál koupaliště

Brokové střelby
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu odpoledne 28. září 2014 za kopcem na střelnici
soutěž v brokové střelbě na asfaltové terče. Přijďte povzbudit naše střelce v soutěži. Občerstvení zajištěno.

Hůrka, střelnice za kopcem

Požehnání nového hasičského vozidla
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás dovoluje pozvat v sobotu 11. října 2014 od 14.00
hodin na slavnostní požehnání nové cisternové automobilové stříkačky na podvozku Man.

Hůrka, areál školy, kaple sv. Anny

Hodová zábava
Restaurace u školy srdečně zve na Hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 18. října
2014 v prostorách sálu školy a pohostinství u školy od 20.00 hodin. K poslechu a tanci bude
hrát živá hudba. Srdečně zvou pořadatelé.

Hůrka, areál školy

Podzimní lampionový průvod obcí
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka bude pořádat ve vhodný podzimní den lampionový průvod obcí nejen pro děti. Trasa obcí povede přes koupaliště do areálu bývalé školy,
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kde bude připraveno občerstvení a táborový oheň. Aktuální termín akce bude včas upřesněn
na vývěsce a na webových stránkách.

Hůrka, areál školy

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

Hůrka, obec

Turnaj ve stolním tenise
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v měsíci listopadu v sále bývalé školy
v Hůrce turnaj ve stolním tenise. Aktuální termín akce bude včas upřesněn na vývěsce a na
webových stránkách.

Hůrka, obec
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POLOUVESKÝ DEN
V sobotu 9. srpna jsme uspořádali v Polouvsí tradiční letní akci. Odpoledne
v turnaji poměřily své síly fotbalové týmy okolních obcí s místními. Dohrávalo
se bohužel již za deště a zvítězili nakonec fotbalisté z Dubu, před Blahutovicemi, třetí skončili místní Polouveští a čtvrté místo patří týmu z Hůrky. Souběžně probíhalo za
mezinárodní účasti klání v petanque, kterého se zúčastnilo sedm dvojic. Zvítězil jesenický tým

„Ronys“, před zahraničním „Belgi“. Třetí místo obsadil tým „Ostravak“. Nutno dodat, že pro
průtrž mračen nebylo sehráno ﬁnále a výsledek byl stanoven na základě aktuálních výsledků. Průtrž pak pokračovala více než hodinu a vytvořila zajímavou bahenní kulisu celé akce.
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Také tudíž neproběhlo plánované podvečerní
„koňské představení“. Přítomní se před deštěm schovali do stanu a statečně využívali
pohostinství „Občerstvení U Draka“. Naštěstí okolo osmé již bylo po všem a mohla začít
večerní zábava s „Apači“, která pokračovala
ještě dlouho po půlnoci.
Závěrem nelze jinak, než opět všem organizátorům a pomocníkům poděkovat.
Facebook: „Sousedé Polouvsí“
a „Školka Polouvsí“
Radim Valošek – předseda OV Polouvsí
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SPORT
52=3,6.23$1°z32'=,0
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
01.

den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

dat.
17.08.
24.08.
31.08.
07.09.
14.09.
21.09.
27.09.
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.
02.11.
09.11.

čas
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14.00
14:00

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

pozn.
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 14.30
nejede autobus
nejede autobus
odjezd autobusu v 12.30
odjezd autobusu v 12.30

Okresní přebor dorostenci
kolo
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
01.

den
NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE

dat.
17.08.
24.08.
31.08.
06.09.
13.09.
21.09.
27.09.
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.

čas
14:00
14:00
16:30
16:00
13:00
13:00
12:30
12:00
12:00
12:00

soupeř
Jeseník n. O. – Libhošť
VOLNO
Jeseník n. O. – Jistebník
Kateřinice – Jeseník n. O.
Lichnov – Jeseník n. O.
Jeseník n. O. – Veřovice
Suchdol – Jeseník n. O.
Jeseník n. O. – Starý Jičín
Bartošovice – Jeseník n. O.
Jeseník n. O. – Troj.Bystré
Vlčovice – Jeseník n. O.

pozn.

odjezd os.aut. v 15.15
odjezd os.aut. v 15.15
odjezd os.aut. v 12.45
odjezd os.aut. v 11.00
odjezd os.aut. v 10.45

Okresní soutěž žáci
kolo
04.
05.
06.
07.
01.
08.
09.

den
NE
NE
NE
NE
ST
NE
SO

dat.
31.08.
07.09.
14.09.
21.09.
24.09.
28.09.
04.10.

čas
10:00
14:00
13:00
16:30
10:00
13:30

soupeř
Jeseník n. O. – Vel. Albrechtice
Hladké Životice – Jeseník n. O.
Spálov – Jeseník n. O.
VOLNO
Jeseník n. O. – Spálov
Jeseník n. O. – Jistebník
Vel. Albrechtice – Jeseník n. O.

pozn.
odjezd os.aut. v 13.00
odjezd os.aut. v 12.00

odjezd os.aut. v 12.30
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kolo
10.
02.
03.

den
NE
NE
NE

dat.
12.10.
19.10.
26.10.

čas
10:00
10:00

soupeř
Jeseník n. O. – Hladké Životice
VOLNO
Jistebník – Jeseník n. O.

pozn.

odjezd os.aut. v 09.00

Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo
01.
02.
03.
09.
04.
05.
06.
07.
08.

den
PÁ
PÁ
PÁ
ÚT
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ

dat.
05.09.
12.09.
19.09.
23.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.

čas
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00

soupeř
Jakubčovice – Jeseník n.O
Jeseník n. O. – Kujavy
Libhošť – Jeseník n. O.
Jeseník n. O.– Kateřinice
Jeseník n. O. – Příbor
Pustějov – Jeseník n. O.
Suchdol – Jeseník n. O.
Jeseník n. O. – Olbramice
VOLNO

pozn.
odjezd os.aut. v 15.30
odjezd os.aut. v 15.30
odjezd os.aut. v 15.30
odjezd os.aut. v 15.30
odjezd os.aut. v 15.30

Změny najdete na www.oﬁsport.cz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
32'ħ.29ê1í=$'$5<35236<=õ78/.8
Chtěla bych velice poděkovat jak za sebe tak za pejsky z útulku za granule, piškoty, konzervy,
pamlsky a hračky. Společně jsme dokázali nasbírat asi 12 pytlů granulí, 15 konzerv a nespočet pamlsků, piškotů a jiných lahůdek pro psy.
Do sbírky přispěly například děti z Polouveské školky které přes rok sbíraly papír a za ušetřené peníze nakoupily dva velké pytle granulí – za to Vám velice děkuji. Dále přispělo mnoho
dalších místních občanů a podnikatelů, ale také například milovníci psů z Nového Jičína.
Předání těchto pamlsků proběhlo 24. 6. 2014
Nejprve jsme navštívili útulek Odry-Loučky, kde na nás čekalo 9 krásných pejsků, kteří se rvali
o každé pohlazení, naši pozornost a piškot. Zde nám majitelka řekla, jak se každý pejsek do útul-
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ku dostal, jaký je povahou a jak dlouho už v útulku je. Poté jsme pokračovali do útulku v Kopřivnici, kde na nás čekalo pouze 5 pejsků a ostatní byli na vycházkách (z celkového počtu 25
psů) takže jsme byli rádi, že se denně tito útulkáčci z Kopřivnice dostanou alespoň na chvíli ven.
Samozřejmě i vy můžete kdykoli jít s pejsky na procházku, v Odrách je to po domluvě
s majitelkou a v Kopřivnici je útulek denně otevřen od 17 – 18,30 hod.
Ještě jednou bych Vám všem chtěla velice poděkovat!
Jana Macháčová ml.

-(6(1,&.5(&(37êŌ
Vážení spoluobčané,
pokud znáte nějaký dobrý osvědčený recept, se kterým uděláte svým blízkým zaručeně radost, pošlete nám ho a my ho rádi zveřejníme.
Tyto recepty jsou od p. Marušky Heraltové,
která je se svou sehranou kuchařskou partou připravila jako součást pohoštění pro účastníky
prezentací naší obce v rámci soutěže Vesnice
roku.

Medové řezy
Těsto:
27 dkg mletého cukru
4 vejce
4 lžíce tekutého medu
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10 dkg másla
2 malé lžičky sody bikarbony
65 dkg hladké mouky (někdy i více, až se těsto nelepí)
Cukr, vejce, med a máslo mícháme v plechové míse nad parou (asi 10 minut, nepatrně zhoustne),
pak přidáme sodu a dále chvíli mícháme. Až zhoustne sundáme z páry a vmícháme mouku. Hmota musí být vláčná a tvárná, dohněteme rukou na válu. Pokud je těsto příliš řídké, přidáme ještě trochu mouky. Těsto rozdělíme na čtyři stejné díly a ještě za tepla každý díl rozválíme na jeden vymaštěný plech. (Já si každý díl rozdělím napůl a z každého dílku vyválím placku – šíře 1/2
plechu a délka na délku plechu, tyto placky přenesu na plech a rukama doťapkám na celý plech.)
Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 180 – 200 °C. Troubu hlídáme, je to upečené dorůžova velmi brzy
a dočerna za chvíli (a to je už průšvih). Ještě horké na plechu nožem podélně rozdělíme na 4 stejné pásky.
(Po vychladnutí placka ztvrdne.) Z každého plechu (ze čtyř pásků) slepíme jeden řez.

Krém: 1 a ½ másla, 10 dkg mletého cukru a 1 vanilkový cukr třeme do pěny, pak postupně vmícháme
vychladlý vanilkový pudink, uvařený podle návodu. Můžeme přidat trošku rumové tresti.

Postup: Spodní pásek lehce potřeme rumem a poté krémem. Přiložíme další pásek, který rumem
potřeme vydatněji, pak potřeme rybízovou marmeládou, další pásek opět vydatně potřeme rumem a krémem, nahoru uložíme poslední pásek, který rumem potřeme lehce na spodní stranu. Zbytkem krému
obmažeme boky jednotlivých řezů. Hladkou horní plochu řezu polijeme čokoládovou polevou.

Čokoládová poleva:
8 dkg ztuženého 100 % tuku a 8 dkg másla
16 dkg mletého cukru
2 lžíce mléka a 2 lžíce kakaa (prosít přes sítko)
Mícháme v kastrolku ve vařící vodní lázni. Až se tuk skoro rozpustil sundáme z plotny, stále mícháme a za
chvilku, až poleva začne trošku tuhnout nalijeme a natřeme na jednotlivé řezy. Poleva je dobrá i na dorty,
při krájení nepraská, jako se to stává u polevy z čokolády na vaření. Zásadní rada: Rumem nešetřit!! Kolik
je akorát, poznáte časem. Není to složité, chce to cvik – opakovat, trénovat.

Plněné rohlíčky, slané či sladké
Těsto:
1 kg polohrubé mouky, 3 dcl oleje
1malá lžička soli (když mají být slané, tak trochu více)
4 lžičky cukru, kostička droždí – 42 g
½ l mléka – raději zpočátku trochu méně a dle potřeby přidat
1 vejce – rozšlehat na potření
Droždí necháme rozpustit ve vlažném mléce s trochou cukru. Zaděláme těsto, nenecháváme vykynout.
Rozdělíme na 8 dílů, každý díl rozválíme na kolo o průměru 20 – 25 cm a rozkrojíme na 8 stejných klínků.
Není třeba podsypávat, nelepí se, je mastné od oleje. Na širší konec dáme náplň, při zatáčení zahneme
rožky dovnitř, aby náplň nevytekla.

Náplně:
– na slané je na kilovou dávku potřeba 40 dkg salámu Herkules a 40 dkg sýru Niva nebo se může dát
šunka, tvrdý sýr, měkký sýr, houbová vaječina, anglická slanina apod. potřeme rozkvedlaným vejcem
a můžeme sypat solí, kmínem, semínky,...
– na sladké: jablko.ořechová náplň, upravený tvaroh, nebo mák, povidla, marmeláda, čokoláda, kousky
ovoce ap.
namažeme vajíčkem a sypeme krystalem, mákem, ...
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32'ħ.29ê1í
Chtěli bychom tímto poděkovat za zprostředkování zájezdu
pro seniory na Baťův kanál a do Strážnice.
Děkujeme také slečně Zuzce Závorkové, která se o nás vzorně starala
po celou dobu zájezdu
Děkují účastníci zájezdu -.

RŮZNÉ – PŘÍSPĚVKY Z OKOLÍ
9(/.ê9ê/.$$/(*,21êŌ,1292-,ĕí16.$
9%2-,=$9=1,.ĕ(6.26/29(16.$
Pod tímto názvem byla v Muzeu Novojičínska ve čtvrtek 22. 5. 2014 otevřena
hlavní výstava letošního roku. Na vernisáži které se zúčastnilo přes sto účastníků
a významných hostů se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů Václava Langra
a Bohumila Vlacha Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československá.
Vernisáži v odpoledních hodinách předcházel vzpomínkový pietní akt u pomníku obětem
války na městském hřbitově.
Těmito významnými iniciativami chce Novojičínská
jednota Čs. obce legionářské, OV Českého svazu bojovníků za svobodu, město
Nový Jičín a Muzeum Novojičínska v rámci projektu
Legie 100 připomenout
nadcházející sté výročí
událostí, které před sto
lety výrazně ovlivnily
a změnily svět. Koncem
července 2014 uplyne 100 let
od vypuknutí 1. světové války.
Velké války, která přinesla nesmírné utrpení lidí na celém světě, více než 10 milionů obětí, 20 milionů raněných a obrovské
materiální škody. Poselství této války nesmí být zapomenuto. V srpnu 2014 si připomeneme sté výročí vzniku Čs. Legii, jejichž zásluhou jsme při skončení války patřili k vítězným
mocnostem. Naši legionáři získali svými bojovými úspěchy ve světě velké uznání a respekt
a výrazně přispěli ke vzniku Československa. Události, které patři k nejvýznamnějším v naši
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novodobé historii, přesto jsou našimi občany zejména mladou generaci velmi málo známy.
Zvýšit pozornost veřejnosti těmto událostem a přispět k rozšíření jejich znalosti si dali za cíl
organizátoři výstavy a doprovodných akci. Současně těmito iniciativami chtějí dát podněty
k jejich následování i v jiných městech a regiónech. Tyto myšlenky se prolínaly ve vystoupeních
všech řečníků.
Vernisáž zahájila ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková. Připomněla, že s myšlenkou uspořádat výstavy k 100. výročí vzniku 1. SV a Legii přišli členové OV ČSBS a ČsOL
již před 4 léty. První výstava proběhla ve Fulneku již v březnu 2012, pak následovaly výstavy
v Kopřivnici a v únoru 2013 ve Frenštátě. O všechny výstavy byl nebývalý zájem a věří, že
tomu tak bude i u této výstavy. Hlavně chtěli organizátoři oslovit školní mládež a k tomu
uzpůsobili termín výstavy od května až do 7. září. Vyzvala zástupce školských instituci a rodiče, aby toho využili a přivedli své žáky a děti na výstavu.
Na její slova navázal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Připomněl odpolední pietní
akt u Pomníku obětí válek, na němž bylo poměrně hodně školáků a řekl, že věří, že je přitáhne i tato výstava. Poukázal na neskutečnou brutalitu Velké války a na strašlivé věci, které se
děly. Musí o nich vědět i naše děti, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Vyzvedl vysokou
úroveň výstavy a publikace poděkoval autorům za úsilí a prospěšnou práci.
Několik zajímavosti o Velké válce sdělil účastníkům vernisáže historik muzea Jan Číp, který
je spolu s Eduardem Piterkou spoluautorem výstavy. Mimo jiné objasnil, že název Velká válka
pochází z Francie, protože se jim zdála být velká svým rozsahem a délkou. Mysleli, že už
žádná taková velká nebude. Přesto za krátkou dobu 20. let přišla ještě větší a strašnější. Tak
je museli začít číslovat.
V další časti vernisáže tajemník novojičínské jednoty
obce legionářské představil
přítomným 2. část publikace Legionáři Novojičínská v boji za vznik Československa. Zdůraznil, že
vznikla na základě podnětů
čtenářů původní publikace,
kteří v ní nenašli svého předka nebo známého. K původním 1114 legionářům tak
autoři dohledali dalších 240
legionářů a proto se rozhodli
vytvořit tuto 2. část. Rovněž
tato bude bezplatně darována městům a obcím, jejich knihovnám a školským zařízením ve
stejném počtu výtisků jako původní 1. část, aby tak tvořily ucelený celek. Ostatním institucím
a občanům, kteří 1.čast získali jiným způsobem bude druhá část vydána na jejich vyžádání
dohodnutým způsobem. Poté se uskutečnil křest, který za řízení tajemníka jednoty ČsOL
provedli autoři publikace, starosta města a zástupci ČSBS a ČsOL.
Po tomto slavnostním aktu byla autorům výstavy a publikace a některým organizátorům
předána ocenění ČSBS a ČsOL. Tím byla výstava oﬁciálně zahájena. Autoři výstavy a organizátoři věří že vzbudí zájem občanů a doporučují její shlédnutí.
Tajemník jednoty Čs. obce legionářské Ing. Alois Petroš
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Mapa sociálně vyloučených lokalit
Velké terénní šetření ve více než dvou stovkách vytipovaných obcí v ČR má za
úkol sledovat, jaká je tam míra sociálního vyloučení a s čím se lidé musí vyrovnávat. Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro ministerstvo práce a sociálních věcí provádí společnost GAC. Problematika chudoby
a sociálního vyloučení se týká nejen menšin, ale také jisté části majoritní populace. Intenzivní šetření proběhne v reprezentativním výběru 205 obcí tak, aby
výzkum postihl celou škálu obcí co do jejich velikosti, geograﬁckého rozmístění
v jednotlivých krajích či počtu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Respondenty budou představitelé samosprávy, úředníci sociálních odborů či úřadů
práce, poskytovatelé sociální pomoci, zástupci škol a společenských organizací,
policisté a samotní obyvatelé.
Více informací naleznete zde
http://www.mpsv.cz/cs/18598

Veletrh FSDays 2014 začíná už za měsíc
Významná událost v oboru bezpečnosti Mezinárodní veletrh Prague Fire & Security Days 2014 se uskuteční ve dnech 16. – 20. září 2014 v PVA EXPO Praha
v Letňanech. Bude se opět konat souběžně s největším a nejnavštěvovanějším
stavebním veletrhem FOR ARCH 2014. Tato skutečnost přináší ojedinělé oborové propojení bezpečnosti se stavebnictvím, celý komplex veletrhů každoročně
navštíví více než 70 000 návštěvníků. V letošním roce je jediným odborným
veletrhem s bezpečnostní a protipožární tematikou v ČR. Veletrh FSDays 2014
opětovně získal záštitu ministra vnitra a odborníci z Ministerstva vnitra a Policie
ČR se také aktivně zúčastní veletrhu i doprovodného programu.
Více informací naleznete zde
http://www.mvcr.cz/clanek/veletrh-prague-fire-security-days
2014-zacina-uz-za-mesic.aspx
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Řídím – piju nealko pivo 2014
Policie ČR ve spolupráci se svazem pivovarů a sladoven organizuje od 27. června 2014 do 1. září 2014 již počtvrté akci s názvem ,,Řídím, piju nealko pivo“.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizika dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu. Zapojeni jsou policisté
z dopravní služby, z preventivně informačního oddělení jednotlivých krajských
ředitelství policie a promotérky a promotéři Českého svazu pivovarů a sladoven.
Při silničních kontrolách jsou řidiči za nepožití alkoholu před jízdou odměňováni
alkotesterem, nealkoholickým pivem a kartičkou, která obsahuje orientační informace o odbourávání alkoholu v krvi.
Více informací naleznete zde
http://www.policie.cz/clanek/ridim-piju-nealko-pivo-2014.aspx

Projekt Stop násilí ve vztazích
Diakonie ČCE ve spolupráci s Tavola Valdese a za ﬁnanční podpory Otto per
Mille realizuje projekt Stop násilí ve vztazích. V rámci SOS centra krizové pomoci
poskytuje lidem, kteří mají problémy s agresí ve vztazích, program párové terapie. Tento program vychází z přesvědčení, že násilné formy chování a špatné
komunikační vzorce se mohou změnit. Program je vhodný pro partnery, mezi
kterými dochází k tzv. „situačnímu partnerskému násilí“. Při něm není hlavním
cílem moc a kontrola nad partnerkou, ale eskalují hádky, ponižování, urážky
a fyzické napadání, nedošlo však ještě k vážnému narušení vztahu a oba mají
zájem na dalším společném soužití. Terapie bývá prevencí rozvoje závažnějších
forem domácího násilí a transgeneračního přenosu špatných komunikačních
vzorců.
Více informací naleznete zde
http://www.skp.diakonie.cz/projekty/stop-nasili-ve-vztazich

Policie apeluje – bezpečnost na hudebních festivalech
S větším počtem lidí roste riziko krádeží, závažnějších i násilných trestných činů.
Policie České republiky každoročně připravuje bezpečnostní opatření na kulturních a sportovních akcích. Podílí se na nich uniformovaná i neuniformovaná policie ve spolupráci s městskou policií, případně bezpečnostní agenturou
a pořadateli. Policie apeluje, aby návštěvníci dbali na svou bezpečnost, věnovali
pozornost svým věcem a předešli tak krádežím. Pachatelé odcizují zejména věci,
které se dají rychle zpeněžit, např. mobilní telefony, šperky, peněženky s hotovostí, ale i platební karty. Policisté dosud dohlédli na čtyřiašedesát velkých
festivalů a v srpnu a září budou na dalších pětapadesáti akcích.
Více informací naleznete zde
http://www.policie.cz/clanek/bezpecnostni-opatreni-na-hudebnich-festivalech.aspx

Aby léto bylo bez požárů
V létě hasiči likvidují nejvíce požárů. Mají také nadprůměrný počet technických
zásahů – u nehod, úniků nebezpečných látek, práce na vodě, otevírání uzavřených prostor, odstraňování překážek, likvidace nebezpečného hmyzu apod.
Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na
polích od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod. Dodržujte preventivní rady a doporučení
k zabezpečení majetku před požáry a k ochraně zdraví vašeho i vašich dětí.
Více informací naleznete zde
http://www.hzscr.cz/clanek/aby-leto-bylo-bez-pozaru.aspx
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Uzavření České pošty
v Jeseníku nad Odrou
Oznamujeme občanům, že pobočka České pošty
v Jeseníku nad Odrou bude v níže uvedeném termínu

23. 9. 2014

z důvodu školení uzavřena.

INZERCE
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