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Mistři ČR mladších žáků ve volejbale – Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm

Obraz Amálie Štecové
Vyletěla holubička ze skály
se umístil ve 12. ročníku
výtvarné soutěže
„Malovaná písnička“
v krajském kole ve
II. kategorii na 3. místě.

Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2015

Akce v Polouvsí, květen – červen 2015

Dětský den
v Blahutovicích,
6. 6. 2015

OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU
www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
Neúřední den

13:00 – 17:00
13:00 – 14:30
13:00 – 17:00		
13:00 – 14:30

Starosta obce:

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Místostarosta obce:
Libor Macháč
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
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)

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. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 10. 8. 2015
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ
z 10. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 28. 4. 2015 od 16.00 H
• schvaluje program 10. schůze RO
• schvaluje pronájem nebytových prostor Polouvsí 96
• schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 701/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. Října 117, 702 18 Ostrava v maximální výši 2,170. tis. Kč na realizaci akce
Demolice nadjezdu v km 228,824 trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou
• schvaluje jmenování předsedy a dalších členů konkursní komise pro posuzování uchazečů
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
• ukládá starostovi připravit výběrové řízení a oslovit tři firmy na dodavatele zemního plynu
• schvaluje Smlouvu se Zdravotním střediskem na dohled nad zdravím zaměstnanců Obce
Jeseník nad Odrou
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. NJA-VF-6/2015 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7
• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
• ukládá starostovi připravit podmínky dotace na znovu zavčelení katastrů obce Jeseník nad
Odrou
• schvaluje záměr pronájmu sportoviště (kurty) a nebytových prostor umístěných na pozemcích parc. č. 116/19 a části pozemků parc. č. 116/4 a 116/12 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření s auditorem
• schvaluje zpracování projektové dokumentace chodníku na pozemcích parcela číslo
1180/1, 1180/2 a 981/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou, rozšíření komunikace na pozemcích
parcela číslo 981/1, 981/2, 981/3, 870, 879/1
• a 879/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou, studii parterů bytových domů v k.ú. Jeseník nad Odrou
a studii odkanalizování a úpravy povrchu komunikace horní ulice v k.ú. Polouvsí firmou J&J
STUDIO INŽENÝRSK0 SÍTĚ s.r.o., Chelčického 27, 747 05 Opava 5
• bere na vědomí Zápis z 3. schůze Finančního výboru ZO Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí Výroční zpráva za rok 2014 společnosti ASOMPO, a.s., 742 72 Životice
u Nového Jičína 194
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• ukládá starostovi jednat s KÚ Moravskoslezského kraje o zlepšení dopravní obslužnosti
obce – návrhu jízdních řádů drážní dopravy na období 2015/2016 v úseku Studénka –
Hranice na Moravě
• ukládá místostarostovi prošetřit žádost o vybudování zpomalovacího retardéru na místní
komunikaci parcela číslo 789 v k.ú. Jeseníku nad Odrou
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních, propagačních materiálů č.
982707-2842/2012 s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
• bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu
• schvaluje pronájem obecního bytu
• neschvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo 1057/13 a 434/3 v k.ú. Jeseník nad
Odrou
• ukládá starostovi oslovit 5 fa výběrového řízení akce Výstavba chodníku v obci Hůrka
• schvaluje zadávací dokumentaci akce Výstavba chodníku v obci Hůrka
• schvaluje Smlouvu o dílo na restaurování pískovcové polychromované sochy Sv. Jana Nepomuckého na vícedílném podstavci v Jeseníku nad Odrou

USNESENÍ
z 11. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 26. 5. 2015 od 16.00 H
• schvaluje program 11. schůze RO
• doporučuje ZO schválit dar ZO ČSV Jeseník nad Odrou do výše 100 000,- Kč na znovu
zavčelení katastrů obce Jeseník nad Odrou
• schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 240/6
• schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 300/5
• schvaluje Smlouvu o nájmu rodinného domu č. p. 303
• schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 240/1
• schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 240/9
• schvaluje povodňový plán obce zpracovaný fa ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55, 639 00
Brno Štýřice
• ukládá starostovi předat ZO zrušení předkupního práva u místních komunikací
• schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
• schvaluje Smlouvy o pronájmu hrobových míst č. 36-41/2014 a 1-25/2015
• neschvaluje žádost o finanční příspěvek společnosti SONS ČR, oblastní pobočka Nový Jičín, Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
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• schvaluje Smlouvu číslo 2015/67 o provedení uměleckého vystoupení
• schvaluje Smlouvu o zabezpečení koncertního vystoupení hudební skupiny Banda del Caffe na Slavnosti obce Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí záznam o kontrole válečného hrobu, pietního místa zpracovaný Městským
úřadem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 139/2, 139/3, 140 a části pozemku parc. č.
243/1 za části pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 228/1 a 240 v k. ú. Polouvsí
• bere na vědomí Zápis Osadního výboru Polouvsí ze dne 6.5.2015
• bere na vědomí Zápis Osadního výboru Hrabětice ze dne 10.4.2015
• bere na vědomí informaci Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 67 o uzavření mateřské školy v době letních
prázdnin
• bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIT-326/15-T Základní školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 33 Jeseník nad Odrou 58
• ukládá starostovi zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 989/94 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje pronájem pozemku parcela číslo 36/1 v k.ú. Hrabětice nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o dílo na TDI akce Výstavba chodníku v obci Hůrka
• schvaluje Smlouvu o pronájmu sportoviště (tenisových kurtů) a nebytových prostor umístěných na pozemcích parcela číslo 116/19 a části pozemků parcela číslo 116/4 a 116/12
v k.ú. Jeseník nad Odrou s Tenis Clubem Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí Zápis Komise životního prostředí RO Jeseník nad Odrou ze dne 25.5.2015
• ukládá starostovi předat ZO návrh studie rozhledny v Blahutovicích zpracovanou fa ATRIS
s.r.o., Prokopa Velikého 699/5, 703 00 Ostrava
• schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu na Slavnosti obce Jeseník nad Odrou

USNESENÍ
ZE 4. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 17. 6. 2015 OD 17.00 HOD.
• schvaluje program 4. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Adama Románka
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Karla Glogara
• schvaluje zápis z 3. schůze zastupitelstva obce
• bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (schůze č. 8, 9, 10 a 11)
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• bere na vědomí Zápis z 3. a 4. schůze finančního výboru – příloha č. 1
• souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2014, a to bez výhrad – příloha č. 2
• schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2014 – příloha č. 3
• bere na vědomí hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 31. 5. 2015
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015 – příloha č. 4
• schvaluje finanční dar Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Jeseník nad Odrou
• schvaluje prodej pozemků parc. č. 36/1 s výhradou předkupního práva za cenu 200 Kč/m2
+ náklady spojené s převodem a parc. č. 37/1 za cenu 25 Kč/m2 + náklady spojené s převodem v k. ú. Hrabětice nad Odrou
• schvaluje prodej části pozemku parc. č. 755 v k. ú. Jeseník nad Odrou 742 33 Jeseník nad
Odrou 204 za cenu 250 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 180/1 v k. ú. Polouvsí s výhradou překupního práva do
doby kolaudace rodinného domu za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/136 v k. ú. Jeseník nad Odrou s výhradou překupního práva do doby kolaudace rodinného domu za cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené
s převodem
• schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/141 v k. ú. Jeseník nad Odrou s výhradou překupního práva do doby kolaudace rodinného domu za cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené
s převodem
• schvaluje směnu pozemků parc. č. 139/2, 193/3, 140 a část 243/1 za části pozemků parc.
č. 228/1 a 240 v k. ú. Polouvsí
• schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku s Regionem Poodří, se
sídlem Bartošovice č. p. 1
• zrušuje předkupní právo Obce Jeseník nad Odrou u místních komunikací – příloha č. 5
• ukládá starostovi jednat s pozemkovým úřadem o dopracování plánu společných opatření
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi nechat dopracovat finanční analýzu obou variant projektů rozhledny
v Blahutovicích
• bere na vědomí zápis z 2. schůze kontrolního výboru – příloha č. 6
• bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 22. 12.
2014 – příloha č. 7
• schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ve výši 30.000 Kč
• schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu ve výši 50.000 Kč
• schvaluje p. Lumíra Kuchaříka jako člena pracovní skupiny pro přípravu Strategického
plánu obce Jeseník nad Odrou na léta 2015-2024
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Aktuality ze stavebního deníku
Po získání dotačních prostředků budou
započaty v následujících měsících tyto
následující akce:
 
Restaurování pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého – bude celkově obnovena památka
včetně betonové podesty. Restaurátorský průzkum byl proveden v červnu 2014. Socha
bude odvezena do ateliéru restaurátora, kde bude probíhat restaurátorský proces. Nejdříve proběhne etapa čištění, odstranění nepůvodních barevných vrstev, fixace, konsolidace
kamenného materiálu (zpevnění struktury kamene, který zamezí jeho dalšímu rozpadu),
doplnění chybějících částí, barevná rekonstrukce povrchu a závěrečná povrchová úprava.
Oprava je spolufinancována programem Ministerstva kultury Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Restaurátorské práce bude provádět
MgA. Jakub Gajda, Ph.D., akademický sochař a restaurátor. Renovace by měla být ukončena v prosinci tohoto roku.
 V
ýstavba chodníku v Hůrce – chodník bude umístěn v prostoru stávající komunikace
III/0489, procházející obcí Jeseník nad Odrou – Hůrka, střídavě po obou stranách komunikace. Celková délka osy je 1,085 km. Součástí stavby chodníku budou tři přechody pro
chodce a dvě autobusové zastávky, dále pak dopravní značení. Chodník bude zpevněn

Realizace akcí – řešená lokalita chodník Hůrka
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zámkovou dlažbou. Spolu se samotnou výstavbou budou dále realizovány tyto související
stavební práce:
–
–
–
–

oprava stávající jednotné kanalizace
přeložka vodovodu SmVaK
osvětlení přechodu pro chodce
přeložka nadzemního vedení Télefonica 02.

V
současné době dobíhají lhůty výběrového řízení a akce by měla být započata v měsíci
červenci a měla by být ukončena do konce měsíce října.
V
ážení spoluobčané, tato stavební akce do určité míry omezí provoz v naší místní
části Hůrka. Prosíme Vás o opatrnost, ohleduplnost, trpělivost a shovívavost J.
S místními občany proběhne před započetím akce veřejné projednávání, kde budou upozorněni na zvýšená rizika a omezení.
A
kce bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.
 
Obnova zahrady Mateřské školy v Jeseníku nad Odrou – poskytnutá dotace z programu
Státního fondu životního prostředí umožní proměnit stávající nevyhovující prostory okolo
mateřské školy na zahradu v přírodním stylu. Budou nainstalovány herní prvky z čistě přírodních materiálů, pískoviště, vyvýšené záhony sloužící k výchově dětí v oblasti ekologie
a pěstitelství, ohniště, lavičky, zpevněné plochy, zahradní domek, aj.…. Realizace bude
probíhat převážně v období letních prázdnin a měsíci září. V současné době probíhá příprava výběrového řízení.
O realizaci akcí Vás budeme informovat v dalších číslech zpravodaje.
Martina Peterková

 UPOZORNĚNÍ
Provoz čistírny odpadních vod
Obec Jeseník nad Odrou již pátým rokem provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Cena za stočné je daleko nižší, než u společnosti SMVaK Ostrava. Tato cena je daná provozem a náklady s ním spojenými.
V přečerpávacích stanicích a čističce se objevují různé předměty jako hadry, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, kelímky a další. Tyto předměty se zachytí
na lopatkách čerpadel, které se tím stávají nefunkční, ucpávají zpětné klapky nebo výtlačná
potrubí, zvyšuje se zátěž čerpadel a tím odběr elektřiny a náklady na údržbu. A důsledek?
NAVÝŠENÍ CENY ZA STOČNÉ!
Důrazně žádáme občany, aby do WC a kanálů nevhazovali nic, co poškozuje, zatěžuje a prodražuje provoz čistírny odpadních vod!!!
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 UPOZORNĚNÍ
Uzavření Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou bude v době od 10. do 14. 8. 2015 pro veřejnost uzavřen,
z důvodu čerpání řádných dovolených.

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.

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ
ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 79 televizí, 17 monitorů a 452,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 79 televizí, 17 monitorů a 452,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 25,76 MWh elektřiny, 1 055,93 litrů ropy, 116,66 m3 vody a 1,14 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,00 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 22,53 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci květnu a červnu oslavili své významné jubileum tito naši spoluobčané:
Eliška Válková
Jaroslav Staněk
Bohumil Urban
Marta Zemanová
Antonín Románek
Václav Šimíček
Květoslava Foretová

MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
DEN MATEK
V neděli 10. května jsme
oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi
připravili krátká vystoupení.
Děti ze třídy „Berušek“ vystoupily pro maminky s částí
nazvanou „Trpaslíci“ a děti
ze třídy „Sluníček“ měly pro
maminky nachystané vystoupení s panenkami a s balonky. Také děti z kroužku angličtiny se předvedly s krátkou
ukázkou. Doufáme, že jsme
všem, a to nejenom maminkám, udělali svým vystoupením radost a všichni si to
společně s námi, jak se patří,
užili.

Jeseník nad Odrou
Hůrka
Hrabětice
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Hrabětice
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VÝLET VLAKEM
Dne 13. května jsme se ráno sešli v MŠ s batůžky na zádech a základní výletní výbavou.
Vyrazili jsme na výlet vlakem do Nového Jičína. Pro někoho běžná věc, pro mnohé děti však
nevšední zážitek. Už jen to čekání na nádraží a pozorování projíždějících vlaků. Nastupování,
vystupování i samotná cesta byla pro děti velkou zábavou. A co teprve, když nám ochotný
pan strojvedoucí ukázal, jak to vypadá uvnitř lokomotivy? Ve městě jsme absolvovali malou
procházku po náměstí a rychle zpět na nádraží. Do školky jsme se vrátili unavení z cestování,
ale šťastní a spokojení, že se nám výlet vydařil.

LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA
… téma blízké nám všem, téma, kterému jsme věnovali ve třídě SLUNÍČEK hodně pozornosti.
Pojmy „MAMINKA, TATÍNEK, LÁSKA, ŠTĚSTÍ …“ rozvážou každý jazýček a zahřejí všechna
srdíčka. Děti rády vypráví o svých rodinách, zvlášť, když si mohly ve školce uspořádat výstavku rodinných fotografií. Jeden týden jsme také věnovali miminkům, dokonce nás navštívily
maminky paní Majkusová s dvouměsíční Kačenkou a paní Býčková s Tedíkem. Děti je nešetřily všetečnými otázkami a maminky trpělivě odpovídaly. Kačenka s Tedíkem předvedli svým
starším kamarádům co už všechno dovedou. Určitě se jim u nás líbilo, protože vůbec neplakali. Nakonec jsme miminka téměř uspali pěknou ukolébavkou. Chtěli bychom touto cestou
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poděkovat maminkám za ochotu a milý přístup. Pěkný týden jsme zakončili v sobotu 23.5.
na obecním úřadě při příležitosti VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, kde jsme malým kamarádům zazpívali
a zatancovali v tradičních krojích.

DĚTSKÝ DEN V MŠ

Při příležitosti oslavy Dne dětí jsme v naší MŠ uspořádali soutěžní dopoledne. Na zahradě
všechny děti čekalo hned několik sportovních disciplín: skákání v pytli, jízda slalomem na
koloběžkách, závody na chodítkách a také se strefovaly míčem do brány. Odměnou jim byly
chladivé nanuky, do kterých se děti s chutí hned pustily. Poděkování patří paní Vlasákové,
která pro všechny dětičky k příležitosti Dne dětí, napekla krásné perníčky.
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PŘIJELI K NÁM HASIČI
Ve školce se dostatečně věnujeme preventivní výchově, která se dotýká různých oblastí našeho života. Důležité je, aby děti věděly jak se správně zachovat v situacích, které můžou
nastat. Proto jsme dne 3.6. uspořádaly cvičný požární poplach. Úkolem paní učitelek bylo co
nejdříve a bezpečně vyvést děti z „hořící“ budovy. Zvládli jsme to v rekordním čase a dokonce
nám přijeli na pomoc i opravdoví hasiči z Hůrky. Děti se tak blíže seznámily s jejich profesí,
prozkoumaly celé hasičské auto, vyzkoušely si hasičské obleky. Nejvíc se jim však líbilo, že si
mohly zastříkat z opravdové hasičské hadice. Naše poděkování patří p. Glogarovi a p. Sládečkovi. Děti byly z jejich návštěvy nadšené. Dovolíme si tvrdit, že mezi nimi roste nejeden
budoucí hasič.

HONBA ZA POKLADEM
Dne 4.6. se celá školka vypravila na pěší výlet po Jeseníku a jeho okolí. Malé děti, s malými
nožičkami, se vypravily k Jesenické kyselce. Protože v Jeseníku bydlí „Studánková víla“, vydaly se děti za ní pro vodu. Nebyla to ale jednoduchá cesta. Děti musely splnit hned několik
těžkých úkolů – poznávaly rostliny, stromy a zvířata žijící u vody, skákaly jako žabičky, … Ale
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nejtěžší úkol je teprve čekal – najít „Studánkovou vílu a vyprosit si od ní dobrou vodičku.
Za hezkou písničku o vodě děti nakonec dostaly nejenom osvěžující minerálku, ale i sladký
poklad. Starší děti se vypravily do přilehlé části naší obce, do Hrabětic, kde na ně čekal ukrytý
poklad. Po cestě jsme potkali spoustu zvířátek – prasátka, kozičky, koně. Také jsme poznávali
květiny, které rostou kolem cesty. V Hraběticích na hřišti jsme posvačili, děti si zaskákaly na
trampolíně a pohoupaly se na houpačkách a potom se vydaly po cestě za pokladem, který
byl dobře ukrytý, protože dětem dlouho trvalo než jej objevily. V truhličce na ně čekala nejen
sladká odměna, ale také mušličky pro štěstí. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za to,
jak cestu zvládly. Už se těšíme, až se znovu někam s batůžky na zádech vypravíme.

KONCERT PAVLA NOVÁKA ml.
Dne 9. června jsme se vypravili do místního kulturního domu, abychom shlédli vystoupení
Pavla Nováka ml. Děti si poslechly spoustu písniček např. Budliky, Japonská myší polka, Nejsme přece čuňata, Jak se máme chovat, Pro slepičí kvoč … Největší úspěch sklidila píseň Naše
máma, kterou děti dobře znají z MŠ a tak se nejenom celým sálem, ale jistě i po naší vesničce
ozýval text této známé písně. Děti si nejenom zazpívaly, zatleskaly do rytmu, ale také zatančily. Z koncertu jsme si odnesly nejenom příjemný zážitek, ale také fotografie samotného
Pavla Nováka.

ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
V měsíci květnu jsme uspořádali pro maminky oslavu „Dne matek“. V sále KD v Polouvsí děti
maminkám, tetám i babičkám předvedly pásmo písniček a tanečků. Nedělní odpoledne se
moc povedlo.
V rámci tématu „Tady bydlím“ jsme se společně s dětmi projeli autobusem a navštívili jsme
vesnice, odkud děti pochází. Prohlédli jsme si Heřmanice, Dub a Blahutovice, kde nám děti
ukázaly, své domečky. Na výletě v Blahutovicích jsme se podívali i k rybníku. Děti zde nakreslily obrázky a ty jsme poslali do soutěže. V soutěži jsme vyhráli krásné druhé místo.
Samozřejmě jsme ve školce oslavili také „Den dětí“. Navštívila nás princezna, která na bále
poztrácela korále, a děti jí je splněním úkolů pomáhaly znovu navléci. Za odměnu si děti
odnesly sladkosti.
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V červnu jsme navštívili koncert Pavla Nováka v Jeseníku nad Odrou. Dětem se moc líbil, zatančily i zazpívaly si veselé písničky.
Předškoláci si jeli prohlédnout svou budoucí školu na Starém Jičíně. Všichni už se do školy
moc těší.
Také jsme se s předškoláky rozloučili, zazpívali a zarecitovali nám básničky a písničky, které
se naučili v mateřské škole. Pak byli slavnostně pasováni na školáky. Dostali na rozloučenou
pohádkové knížky a pracovní sešity.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Tereza Valošková, Anna Trnčáková, Karla Maková

Jesenický zpravodaj 3 / 2015

15

ZŠ
Dopravní soutěž
Ve čtvrtek 7. května se naše škola zúčastnila dopravní soutěže. Konala se v Odrách. Soutěžili
Sára Langerová a Jan Horák ze čtvrtého ročníku a Lucie Kadlčíková a Martin Pivoňka z pátého
ročníku ve čtyřech disciplínách. V první jsme museli projet jízdu zručnosti ta se nám docela
povedla. Potom jsme šli psát do učebny testy, které se psaly na počítačích. Jako třetí jsme
jezdili městem, ve které jsme nedopadli nejlépe. Jako poslední jsme šli na zdravovědu, kde
nás paní zkoušela, co bychom udělali v různých životně ohrožujících situacích. Zdravověda se
nám povedla. V celé soutěži jsme skončili na 5. místě. Nebylo to nejhorší, ale ani nejlepší. Za
odměnu jsme stejně jeli s paní ředitelkou do cukrárny J.
Lucie Kadlčíková

hrabětická stezka 2015
V sobotu 6. 6. 2015 se uskutečnil Den dětí pro žáky jesenické školy. Sdružení rodičů připravilo dětem závod nazvaný Hrabětická stezka a ukončení školního roku s páťáky. Ve 13:00 h.
jsme se všichni sešli u školy v Jeseníku nad Odrou a šli pěšky do Hrabětic. Pro nás děti byly
připraveny soutěže, orientační závod a překvapení. Závod měl 6 zajímavých stanovišť, kde se
musely plnit úkoly. Nejtěžší byla střelba ze vzduchovky. Pro děti byly nachystané super odměny a spousta dobrot. Všichni si pochutnali na skvělé vaječině a špekáčcích. Při slavnostním
ukončení pan Prokl pasoval žáky 5. ročníku na budoucí šesťáky. Na závěr se zpívalo při kytaře.
Bylo hodně legrace a hlavně všechno bezva!
Za všechny – Martin Pivoňka

miniházená
V pátek 29. 5. 2015 se škola ZŠ Jeseník nad Odrou zúčastnila turnaje v miniházené v Novém
Jičíně v hale ABC. Bylo tam 5 týmů: Libhošť, Závišice1, Závišice2, Jeseník nad Odrou a Bernartice. Umístili jsme se na 2. místě. Všechny týmy předvedly dobré výkony. Všichni jsme dostali
medaile a diplomy. Postupujeme do semifinále a tam se rozhodne, kdo se dostane do finále.
Už se těšíme na další turnaj.
Jan Kamas

vystoupení pavla nováka
V úterý 9. 6. 2015 se konalo v Kulturním domě v Jeseníku nad Odrou vystoupení zpěváka
Pavla Nováka. Přijelo i přišlo mnoho dětí ze škol i školek z okolí naší obce. Na začátku nás
přivítal mixem písniček a projekcí se vzpomínkou na tatínka, potom jsme s ním zpívali a tancovali. Velice nás to bavilo. Na konci jsme dostali fotografie a možnost si zakoupit CD a DVD
s texty. Paní ředitelka je koupila pro školu do hudební výchovy. Vystoupení se nám líbilo. 
Lucie Kadlčíková
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Prevence
Do školy jsme pozvali paní lektorku prevence z nadace Faust. Její návštěvy ve škole byly 3 a ta
poslední byla nejzábavnější.
Hráli jsme hru ve čtyřech týmech. Když jsme stoupli na políčko s vykřičníkem nebo otazníkem,
dostali jsme otázku. Za každou zodpovězenou otázku jsme dostali body a mohli jsme si otočit
jednu kartičku. Z kartiček jsme skládali přísloví. Měli jsme otázky, například: co je to klíšťová
encefalitida, žloutenka, lymská borelióza, virus HIV, kožní nemoci. K otázkám jsme měli říct,
jak se přenáší. Za získané body jsme skládali přísloví. Náš tým vyhrál. Bylo to zajímavé a „hraním “ jsme se dozvěděli mnoho nového.
Eliška Proklová

Svátek matek
V neděli 10. května se v kulturním domě konal den matek.
Vystupovala tam mateřská školka a naše škola. Děti ze školky zpívaly a tančily. Byly oblečené jako trpaslíci. Po jejich vystoupení přednášela naše škola básničky. Po nás ještě jednou
vystupovali školáčci a měli představení s balónky. Na závěr zatančila škola na píseň Michaela
Jacksona. Všem se to moc líbilo.
Eliška Proklová

Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti 
v Odrách
V tomto školním roce jsme byli v Odrách již dvakrát. V pátek jsme s panem učitelem dopravní
výchovy s panem Zemanem v interaktivní učebně procvičovali křižovatky, dopravní značky
a pokyny policisty. Po výuce žáci 4. ročníku psali testy, aby mohli získat Průkaz cyklisty, ale
někteří test nenapsali. Potom začala praktická zkouška – jízda zručnosti. V této byli všichni
úspěšní. Žáci, kteří požadavky splnili, průkaz dostali a ti zbývající se musí snažit příští rok.
Všichni jsme trénovali jízdu podle příkazu dopravních značek a projíždění křižovatkami. Páťáci trénovali také jízdu zručnosti, protože 4 nejlepší budou reprezentovat školu 7. 5. 2015
v okrskovém kole právě v Odrách.
Klárka Gazdová

Dění ve ŠD
Jaro děti ve školní družině zahájily velikonočním vyráběním – tvořily zajíčky, ovečky, vajíčka
a další dekorace.
Některé děti se na začátku dubna přihlásily do výtvarné soutěže „Western a koně očima
dětí“, kterou pořádá westernový klub v Suchdole nad Odrou. Letošní téma bylo „Indiáni
a jejich tradice“. Přihlášené děti vyráběly chrastítka, lapače snů, malovaly indiánská obydlí
a totemy. Do semifinále soutěže postoupili Andrea Fusková, Jan Dohnal a Sára Langerová.
Přihlášené děti se také zúčastnily Westernového odpoledne v Suchdole n. O., kde se vyhlašovali finalisté a předávaly ceny. Sára Langerová se ve své kategorii umístila na 2. místě za
obrázek lapače snů a indiánské chrastítko vyrobené z pet-lahve. Pro děti byla také připravena
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indiánská stezka s hledáním pokladu, jízda na koni, lasování apod. Děti si tuto akci užily
a odcházely s pěknými odměnami.
Poslední týden v dubnu probíhal ve jménu Dne Země. Povídali jsme si o důležitosti třídění
odpadů, ochrany přírody, apod. Vyzkoušeli jsme si také recyklovat vršky od pet lahví. Děti
vyráběly obrázky na stěnu nebo si z vršku udělaly malé zvířátko.
Květen začal přípravami na besídku ke Dni
matek. Děti vyráběly maminkám přáníčka,
dárečky i kytičku a na besídce zatančily své
vystoupení „Strašidelná škola“.
Na konci měsíce nás pozvali rodiče Matěje
Ondryhala na návštěvu, kde nám pan Ondryhal ukázal plazy, které doma chovají. Mohli jsme vidět krajtu královskou, korálovku
a také chameleona. Matěj dětem ukázal své
činčily a králíka. Tímto bych chtěla moc poděkovat za pěknou ukázku a povídání o zvířatech a jejich zajímavostech.
Prázdniny se blíží, počasí nám přeje, takže
červen ve školní družině bude ve znamení
sportování a her na hřišti, malování na školním dvoře, turnaji v kuličkách, apod.
V červnu nás také čeká výlet do Hrabětické
hájenky, kde nám paní Jurčáková každoročně přichystá pěkné odpoledne s povídáním
o zvířatech, které doma chovají.
Tereza Gulánová
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Výtvarná soutěž 
„Malovaná písnička“
V Ostravě se konal 12. ročník výtvarné
soutěže „Malovaná písnička“. Amálie
Štecová ze třídy Mgr. Zdenky Fuskové,
postoupila do krajského kola a z 521
soutěžících se umístila na krásném třetím
místě ve II. kategorii (6 – 8 let). Kolorovaná
kresba tuší a anilinkami nese název „Vyletěla holubička ze skály“. Gratulujeme.

KULTURA (Proběhlé akce)
STAVĚNÍ MÁJE
Stavění máje proběhlo ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 18 hodin
v místním parčíku. Májku jsme krásně nazdobili, postavili a po té se
přesunuli do areálu TJ
Slavoj, kde byl připraven táborák s čarodějnicí a opékaly se buřty.
K tanci a poslechu hrál
DJ Machy.
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POHÁDKOVÝ LES, X. ROČNÍK JESENICKÉ ŠLAPAČKY 
A MÁJOVÁ ZÁBAVA
Tato akce se konala v sobotu 30. května 2015. Jesenická šlapačka odstartovala v půl 9 a vyrazilo celkem 34 účastníků. Součástí šlapačky bývá každý rok pohádkový les pro děti, který
byl připraven v areálu TJ Slavoj. Děti soutěžily v různých disciplínách a měli jsme pro ně připraveny sladké dobroty. Příští rok bychom chtěli připravit menší změnu celé této akce a také
pohádkový les přesunout zpátky do lesa J.
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Rádi bychom poděkovali „pohádkovým bytostem“, které nám pomáhaly: Barbora Šrubařová, Nela Tirpáková, Veronika Onderková, Vanda Machýčková, Daniela Štěpánová, Dominika
Hopjáková, Markéta Pivoňková, Daniela a Petra Šnajdárkových, Lenka Böhmová a Veronika
Bartoňová J.
Májku jsme letos nekáceli, protože tak za nás učinili jiní L. Večer proběhla májová zábava za
doprovodu kapely B-Band z Nového Jičína.

Zájezd do Kroměříže
Ve čtvrtek 28. května 2015 se uskutečnil Zájezd do Kroměříže, který uspořádali zaměstnanci
obce spolu s „místním klubem seniorů“. Zájem byl veliký, zúčastnilo se 47 osob.
Na programu byla komentovaná prohlídka Květné zahrady a rotundy, ve které je umístěno
Foucaltovo kyvadlo, prohlídka Arcibiskupského zámku, Zámeckých sklepů a malá ochutnávka arcibiskupských vín.
Prohlídky byly velmi zajímavé a výlet do Kroměříže je dobrý TIP nejen pro milovníky historie
(Květná zahrada byla v roce 1998 zapsána spolu s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským
zámkem na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO).

Poděkování

Martina Šlosarová

Účastníci zájezdu děkují za vzorné zajištění a organizaci celého programu paní Martině Šlosarové a jejímu doprovodu.

Za seniory a ostatní děkuje Marie Kelnarová
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Výsledky Pooderského koštování 2015
v Bartošovicích
 
se slivovicí se umístil pan Josef Ondryhal
na 4. místě (ze 13 vzorků)
 
s jabkovicí se umístil pan Radek Tomčák
na 6. místě (ze 13 vzorků)
Děkujeme za zastoupení naší obce v této soutěži.
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HRY BEZ VENKOVSKÝCH HRANIC
V sobotu 6. června 2015 se konal již 17. ročník „Her bez venkovských hranic“, které pořádala
obec Vražné. Soutěžilo se v různých disciplínách, jako např. opilý fotbalista, umělé oplodnění,
atd. Dohromady bylo disciplín 8. Počasí krásně vyšlo, celý den svítilo sluníčko a bylo teplo.
Naše družstvo se sice neumístilo na stupních vítězů, ale skončilo na krásném 5. místě z celkového počtu 14 soutěžících obcí a celou akci jsme
si opravdu užili. Vydařené
odpoledne bylo zakončeno taneční zábavou.
Poděkování patří těmto
účastníkům:
Radek Tomčák, Vlastimil
Dimidenko, Jiří Hopják,
Pavel David, Jana Macháčová, Klára Šrubařová, Kateřina Glogarová, Aneta
Pivoňková
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OSADNÍ VÝBORY
DĚTSKÝ DEN V BLAHUTOVICÍCH
Dne 6. 6. 2015 pořádal Osadní výbor Blahutovice dětský den a kácení máje, který se konal od
jedné hodiny v areálu dětského hřiště. Děti si mohly zasoutěžit v mnoha disciplínách (skákání
v pytli, v kuželkách, hod gumákem, střelba se vzduchovky, chytání rybiček atd.). Mnoho dětí
vyzkoušelo malování na obličej, zařádilo si na skákacím hradu a obrovský úspěch měl hasičský
vůz SDH Hůrka. V neposlední řadě proběhlo kácení májky a táborák, bylo připraveno
občerstvení jak pro děti i dospělé. Děkujeme
všem sponzorům, hasičům SDH Hůrka a Rybářskému spolku Blahutovice, kteří nejen finančně, ale i fyzicky podpořili tuto akci pro
děti. Věříme, že nebyla poslední!
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HŮRKA
Stavění májky a pálení čarodějnic
V sobotu 2. května se uskutečnilo v areálu bývalé
školy v Hůrce stavění májky a pálení čarodějnic.
Dopoledne proběhla příprava stromu. Připevnil
se věnec, který děvčata nazdobila stužkami z krepového papíru. Ženatí muži nachystali dřevo na
oheň pro čarodějnice a k opečení špekáčků.
Před pátou hodinou se májka postavila a v pět
hodin se zapálil táborák s čarodějnicemi. Letos
se čarodějnice upalovaly rovnou dvě. Děti měly
limonádu zdarma. Akce se vydařila, k čemuž přispělo krásné slunečné počasí.
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Oslavy sv. Floriána
Na Starém Jičíně tradičně proběhla 3. května 2015 oslava svátku svatého
Floriána. Před osmou hodinou se v kostele sv. Václava sloužila mše za
zesnulé hasiče. Po mši za doprovodu dechové hudby prošel slavnostní
průvod přes náměstí k hasičárně. Starosta okrsku poděkoval za účast
místním sborům na již šestadvacátém ročníku obnovené tradice. Po zaznění hymny České republiky následovalo pohoštění členů sboru v místní
hasičárně.
Členové SDH Hůrka také uctili památku tragicky zesnulých tří hasičů u křížku na silnici mezi
Hůrkou a Starým Jičínem. Smutná událost se odehrála 24. června 2006 při návratu z hasičské
soutěže ve Studénce. Druhá kytice pak vždy patří ke středovému kříži na hřbitově.
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Setkání u příležitosti Svátku matek
Místní organizace KDU-ČSL v Hůrce pořádala v neděli odpoledne 10. května 2015 sousedské
posezení u příležitosti Svátku matek. Naplněný sál si užil vystoupení dětí z mateřské školky
z Jeseníku nad Odrou a vystoupení místních mladých tanečnic.

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka získal jako jediný v kraji pozvánku, aby
reprezentoval hasiče a ohodnotil pivní novinku Velkopopovický Kozel
Florián. Této akce se zúčastnilo pouze 12 sborů z celé republiky. Kozel
Florián je limitovaná edice ležákového piva polotmavé barvy s lehkým
červeným karamelovým nádechem, která je věnovaná všem hasičům.
Na tento nelehký úkol byli vybráni ti nejzkušenější borci, kteří vyjeli v so-
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botu 16. května až do dalekých Velkých Popovic. Příjemným zpestřením dne, na kterém bylo
představeno nové pivo, byl bohatý celodenní program. Proběhla komentována exkurze pivovaru, řada soutěží a škola čepování piva. Náš sbor získal hezké celkové čtvrté místo v hodnocení všech soutěží a domů si přivezl poukaz na 50 litrový sud piva Florián.

Kácení májky s oslavou dne dětí
V sobotu 30. května proběhlo v areálu bývalé školy v Hůrce Kácení májky s oslavou dne dětí.
Pro dospělé byla připravena soutěž „Kam dopadne špička májky“ o dvě láhve slivovice a pro
děti zábavná soutěž o ceny. Bohužel před začátkem akce vydatně pršelo a soutěž pro děti
musela být zrušena. Připravené dobroty však byly všem dětem rozdány po pokácení májky.
Přesný odhad o dopadu špičky májky měla rodina Kičinková a rodina Kovařčíková (jako v minulém roce J). Poděkování patří všem, kteří se podíleli na pořádání této akce.
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POZVÁNKA DO HŮRKY:
Zahájení letních prázdnin, pohádkové odpoledne
Restaurace u školy v Hůrce a Osadní výbor pořádají v sobotu 27. června od 15.00 hodin zahájení letních prázdnin plné pohádek. Můžete se těšit na hry a soutěže o ceny.
Hůrka, areál bývalé školy

Noční hasičská soutěž o pohár starosty SDH Hůrka
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás srdečně dovoluje pozvat v sobotu 25. července na
noční hasičskou soutěž o pohár starosty SDH Hůrka. Zahájení v 22.00 hodin na fotbalovém
hřišti TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou.
Jeseník nad Odrou, areál TJ Slavoj

O putovní pohár MS Hůrka – střelby na asfaltové terče
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 1. srpna od 9 hodin na střelnici za kopcem tradiční brokové střelby. Přijďte se podívat a podpořit střelce. Srdečně zvou myslivci.
Hůrka, střelnice za kopcem, bažantnice

Uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce
V sobotu odpoledne 22. srpna bude uctěna památka leteckého neštěstí v Hůrce, při které
v roce 1964 zahynulo 10 mužů.
Hůrka, památník u zastávky

Ukončení letních prázdnin s táborákem
Osadní výbor a SDH Hůrka pořádají v sobotu odpoledne 29. srpna ukončení letních prázdnin
s táborákem. Pro děti budou připravené zábavné soutěže o ceny.
Hůrka, areál bývalé školy

SDH Hůrka příjme nové
členy, chlapce i děvčata
od 6 do 13 let
Mladí hasiči se účastní různých soutěží, jezdí na
tábory nebo různé výlety. Kdo by měl zájem,
přijďte se podívat na soutěž mladých hasičů do
Hůrky 21.6.2015 ve 13.00, anebo 28.6.2015
v 15.00 do hasičárny v Hůrce.

Kontakt na vedoucí:
Radislav Pantůček, tel.: 702 906 208
Renáta Pantůčková, tel.: 702 905 277
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Polouvsí
Během jara proběhlo v Polouvsí několik akcí. První byla veřejná brigáda, na které došlo k usazení osadní budky vedle hřiště. Byl ostříhán a vyplet loni zasazený
živý plot, natřena lávka přes Luhu a uklizena kaplička a její okolí.
První květnový den se i u nás, stejně jako jinde, stavěla májka. Dopoledne ji
polouveští chlapi přivezli z lesa a na hřišti připravili ohniště. Odpoledne proletěly vesnicí čarodějnice na košťatech a metlách. Přistály na hřišti, kde ozdobily májku a ta byla následně
vztyčena. Pro výstrahu byla i jedna čarodějnice upálena.
Druhou květnovou neděli jsme oslavili Den matek, který proběhl již tradičně v sále KD v Polouvsí, jako společná akce mateřské školky a osadního výboru. Děti maminkám, babičkám
i tetičkám zatancovaly, zazpívaly a nakonec předaly kytičku a vlastnoručně vyrobené přání.
Protože letos májka přečkala celý květen bez úhony, další akcí bylo v sobotu 30. května kácení máje. Odpoledne patřilo dětem, jako oslava jejich svátku. Děti čekala spousta různých
úkolů (lovení rybiček, chůze na chůdách z trubek, střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti,
lanovka, střelba na bránu a další) a také možnost projížďky na koni. Hasiči z Hůrky přivezli
ukázat své nové hasičské auto. Bohužel počasí nás pozlobilo, a tak k vodě z hasičské stříkačky
přibyla i sprcha v podobě deště. Navečer se počasí umoudřilo, takže byla májka slavnostně
pokácena a také jsme si nakonec opekli špekáčky.
Hned v pondělí začal týden „Pohádek pod dubem“. Každý večer zahájili Čmelda s Brumdou
a v průběhu týdne se vystřídaly
pohádky hrané, promítané i čtené. Páteční večer zakončil táborák.
Chceme vás srdečně pozvat na
letní akci „Polouveský den“,
který se bude konat 22. srpna.
Bližší informace naleznete na
plakátech a na facebooku (zde si
můžete prohlédnout fotky z proběhlých akcí).
Tereza Valošková
Facebook: „Sousedé Polouvsí“
a „Školka Polouvsí“

30

Jesenický zpravodaj 3 / 2015

SPORT
Mistři ČR ve volejbale
V Novém Jičíně se ve dnech 2. a 3. 5. konalo Mistrovství ČR mladších žáků ve volejbale. Pod vedením trenéra Mgr. Reného Bárty obsadili chlapci Pavel Böhm, Josef Štec, Matyáš Kuchařík a další
spolužáci první místo a stali se mladými mistry ČR.
Chlapcům pogratuloval také starosta obce Mgr. Tomáš Machýček
a popřál jim mnoho dalších úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ 
Rodiče a děti (BENJAMÍNCI) děkují za fotbalovou sezónu
a ukončení trenérovi Martinovi Pivoňkovi.

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
V tělocvičně probíhá každý čtvrtek od 18.30 hodin cvičení pro ženy a dívky. Jedná se
o protahovací cviky, prvky pilates, kalanetiku, jógu - posilování zad a břicha (vše ve stoje).
Cvičení pomáhá posílit pánevní dno, je vhodné na bolavá záda, posílení ochablého svalstva a další neduhy.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Přijďte si protáhnout svá těla.
Srdečně zve cvičitelka Eva 

RŮZNÉ
Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm,
kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás
obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od
kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie,
souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života
zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci – nebo možná
k novým, dosud nepoznaným začátkům – i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou
bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný
nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný …
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Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři – specialisté, zdravotní
sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše
pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám
a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby
nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit,
že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života

Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)

KALENDÁŘ AKCÍ

Pozvánka na pouť
Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou zve všechny na poutní mši svatou, která se koná
v neděli 16.8.2015 v 9.30 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou.
P. Mgr. Ladislav Stanečka, farář
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Sbor dobrovolných hasičů Hůrka

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

POHÁR STAROSTY SDH HŮRKA
sobota 25. července 2015
v areálu TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou
(fotbalové hřiště)
PREZENTACE
ZAHÁJENÍ
DISCIPLÍNA
KATEGORIE
PRAVIDLA
POVRCH
STARTOVNÉ

21.30
22.00
požární útok (2xB, 4xC)
muži/ženy
dle Novojičínské ligy (www.njliga.cz)
sklopné terče, elektronická časomíra
travnatý (fotbalové hřiště)
mimo okrsek Starý Jičín 100,- Kč

MUŽI
1. 1.000,- + pohár
2. 800,- + pohár
3. 500,- + pohár
4. 300,5. 200,-

ŽENY
1. 500,- + pohár
2. 300,- + pohár
3. 200,- + pohár

nultý ročník
kontakt: Radek Tomčák +420 776 663 998, hasicihurka@seznam.cz
událost na facebook.com

www.sdhhurka.cz
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