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Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2016 přeje
Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč
a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou

Rozsvícení vánočního stromu
v Jeseníku nad Odrou, 29. listopadu 2015

Kulturní a společenské akce v Polouvsí,
listopad 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.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
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. 2. 2016
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ
Z 19. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 3. 11. 2015 OD 16.00 HOD.
• schvaluje program 19. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje přijetí dotace z MMR ČR na akci 20 let Vesnice roku v programu obnovy venkova
v Moravskoslezském kraji
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov akce „VPI Jeseník nad
Odrou, Polouvsí NV“
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015-16 – s firmou Machovský mapy s.r.o., Boční
551, 783 72 Velký Týnec
• schvaluje Rámcovou smlouvu s ISTA Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha
5 Stodůlky na rozúčtování nákladů na teplo a vodu a rozúčtování ostatních domovních
nákladů
• bere na vědomí žádost o pronájem bytu
• ukládá starostovi předat ZO žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26
Ostrava o majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 502/5 a 634/5 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi jednat s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
o úplatném převodu pozemků p.č. 502/5 a 634/5 v k.ú. Jeseník nad Odrou v rámci majetkoprávního vypořádání
• ukládá starostovi předat ZO žádost Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26
Ostrava o majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 246/2, 249/2, 249/3 a 686/2 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi jednat s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
o úplatném převodu pozemků p.č. 246/2, 249/2, 249/3 a 686/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
v rámci majetkoprávního vypořádání
• schvaluje Smlouvu o zprostředkování
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu zpevněných ploch pro příjezd k RD na pozemku
parcela číslo 308/47 v k.ú. Blahutovice
• rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 a hospodářský výsledek Základní školy
Jeseník nad Odrou za rok 2014
• schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 a hospodářský výsledek Mateřské
školy Jeseník nad Odrou za rok 2014
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• schvaluje převod z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Jeseník nad Odrou
• schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Jeseník nad Odrou na opravu sociálního
zařízení
• povoluje uzavírání účelových a neúčelových darovacích smluv Základní školy Jeseník nad
Odrou
• povoluje uzavírání účelových a neúčelových darovacích smluv Mateřské školy Jeseník nad
Odrou
• schvaluje Smlouvy na pronájmy hrobových míst č. 26 – 76/2015
• schvaluje Plán inventarizace za rok 2015 – příloha č. 3
• schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NJA-VN-4/2015 ze dne 4. 3. 2015
• schvaluje zvýšení ceny stočného v Jeseníku nad Odrou od 1. 1. 2016 podle finanční analýzy na částku 19,58 Kč bez DPH za m3
• schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – příloha č. 4
• pověřuje starostu obce vydáváním vnitřních směrnic v oblasti účetnictví a nakládání s majetkem
• schvaluje Dodatky k nájemním smlouvám o nájmu bytů (prodloužení smluv o 1 rok) – příloha č. 5
• bere na vědomí zprávu o průběžném přezkumu hospodaření obce Jeseník nad Odrou za
rok 2015
• schvaluje snížení nájemného nebytových prostor v restauračních zařízeních v majetku
obce o 50% od 1. 1. 2016
• ukládá starostovi zpracovat žádost o dotaci z MMR ČR v rámci Podpory obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2016 na opravu MK v Polouvsí, doplnění dětských prvků na hřištích
a opravu drobných sakrálních staveb
• ukládá místostarostovi prošetřit žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo 5/1 a 4
v k.ú. Jeseník nad Odrou a poz. p.č. 5/2 a 3/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje pronájem ½ pozemku parcela číslo 1137/2 a části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú.
Jeseník nad Odrou
• schvaluje Dodatek č. 1 SOD akce „Výstavba chodníku v obci Hůrka – Jeseník nad Odrou“
s fa SWIETELSKY, s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
• schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – zřízení přístupu na pozemek p.č. 180/1 v k.ú.
Polouvsí
• ukládá starostovi předat finančnímu výboru návrh investičních akcí roku 2016 – příloha
č. 6
• ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o zřízení služebnosti na umístění jednotné kanalizace na pozemku p.č. 481/31 v k.ú. Hůrka
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USNESENÍ
Z 20. SCHŮZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 1. 12. 2015 OD 16.00 H
• schvaluje program 20. schůze RO – příloha č. 2
• bere na vědomí návrh finančního výboru na rozpočtový výhled na léta 2017-2019
• bere na vědomí návrh finančního výboru na rozpočet obce na rok 2016
• schvaluje ceník poplatků a služeb na rok 2016
• ukládá starostovi předat ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místních poplatcích
• schvaluje Smlouvy pronájmu hrobových míst č. 77/2015 – 86/2015
• bere na vědomí Protokol č. PVK/2015/1/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly
za rok 2014 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
• bere na vědomí Protokol č. PVK/2015/2/Jes. o provedení následné veřejnosprávní kontroly
za rok 2014 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2015 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
• schvaluje zpracování projektové dokumentace rozhledny Blahutovice Architektonickou
kanceláří Ing. arch. Tomáše Kudělky, 742 53 Kunín v ceně 120 000,- Kč bez DPH
• ukládá starostovi zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Blahutovice
• schvaluje dar Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům
přírody Poodří, 742 54 Bartošovice ve výši 2 000,- Kč
• schvaluje provedení monitoringu dešťové kanalizace v Polouvsí fa BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 3/6, 5/1 a 4 v k.ú. Jeseník nad Odrou a pozemků p.č. 5/2 a 3/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• revokuje usnesení z 19. schůze RO Jeseník nad Odrou bod 19/23
• schvaluje Dodatek č. 872/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 se Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 na akci „Výstavba chodníku v obci Hůrka
(Jeseník nad Odrou)“
• bere na vědomí Zápis Osadního výboru Blahutovice ze dne 17. 11. 2015
• schvaluje přidělení bytu č. 2 v Jeseníku nad Odrou 67
• schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu – S+M č. 1378 s RAMA Moravia s.r.o., Gollova
1407/8, 709 00 Ostrava – Hulváky na kompletní servisní služby kopírovacího stroje KONICA MINOLTA bizhub C220
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ROZPOČET OBCE JESENÍK NAD ODROU NA ROK 2016
Rozpočet je základním finančním plánem, kterým se řídí roční hospodaření obce. Je sestavován v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů rozpisu státního rozpočtu na
příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má obec finanční vztah. Rozpočet obce na rok 2016 je koncipován jako přebytkový s celkovými příjmy 28,167.000 Kč,
s celkovými výdaji 24,812.300 Kč a s financováním (splátky úvěru) 3,354.700 Kč. Tento dokument schválilo zastupitelstvo obce na své 6. schůzi dne 15. 12. 2015.

rozpočet příjmů na rok 2016
§, POL
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4116
1012
1032
1070
2310
2321
3314
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3639
3722
3723
3725
3745

Text
Bez §, v tom:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace v rámci SDV
Dotace z úřadu práce na VPP
Sociální fond (pol. 4134, 2460, 2141)
Zemědělství
Les
Rybářství
Pitná voda
Kanalizace – stočné
Knihovny
Zpravodaj
Kulturní domy
Slavnosti obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunál. odpadu
Poplatky – sběrný dvůr
Platby EKO-KOMu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V TISÍCÍCH KČ
Celkem
23551.5
4400.0
130.0
470.0
4400.0
9000.0
800.0
60.0
20.0
70.0
5.0
30.0
1900.0
536.9
1547.0
182.6
169.0
600.0
26.0
210.0
690.0
5.0
20.0
355.0
60.0
1400.0
370.0
10.0
133.0
30.0
30.0
130.0
5.0
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4350
6171
6310

Domov pro seniory
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z f.o.
Celkem

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2016
§
1014
1032
2212
2221
2310
2321
3111
3117
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3745
4350
5512
5311
6112
6171
6310
6320
6330
6409

Text
Deratizace
Lesní hospodářství
Silnice
Doprav. obslužnost
Pitná voda
Čistička, kanalizace
Mateřská škola
První stupeň základních škol
Knihovny
Kronika
Místní rozhlas
Jesenický zpravodaj, internet Hůrka
Kulturní domy
KPOZ, slavnosti, osadní výbory
Sportovní zařízení v majetku obce
Ost. zájmová činnost a rekreace
Zdrav. středisko
Byt. hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřej. osvětlení
Hřbitov
Komunální služby
Nebezpečný odpad
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Veřejná zeleň
Domov pro seniory
Hasiči Hůrka
Přestupky
Zastupitelé
Správa ObÚ
Poplatky
Pojištění
Převody vlastním fondům
Ost. činnosti, rezerva na investice
Financování

280.0
40.5
52.0
28167.0

V TISÍCÍCH KČ
Celkem
20.0
900.0
120.0
100.0
120.0
1060.0
1046.5
404.4
25.0
20.0
20.0
94.0
750.0
350.5
80.0
240.0
76.0
200.0
10.0
470.0
10.0
2320.0
80.0
700.0
400.0
130.0
210.0
146.3
60.0
1623.0
4700.0
24.6
380.0
70.0
7852.0
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Splátky úvěrů (kanalizace, hasičské auto)
Celkem

3354.7
28167.0

Objemy neinvestičních prostředků určené pro příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jeseník nad Odrou
Základní škola Jeseník nad Odrou

841,500.00 Kč
404,400.00 Kč

Plánované akce na rok 2016
Projektová dokumentace (chodník Jeseník, mosty, zahrada u MŠ, víceúčelové hřiště u ZŠ,
odstavné plochy a rozšíření komunikace u bytovek, komunikace Polouvsí, cyklostezka
Jes.-Hůrka a Jeseník-Vražné, byt. dům Blahutovice, obchod Blahutovice, rozhledna
Blahutovice, trkač Hrabětice, veřejné osvětlení)
Věcná břemena – plynofikace
Oprava místních komunikací
Veřejné osvětlení, výměna LED, rozšíření
Dětská hřiště – dětské prvky (doplnění)
Služební auto VPP
Cyklostezka Odra, Morava, Dunaj
Opravy bytů
Mobiliář centra obcí + informační tabule
Přeložka O2 v Polouvsí
Opravy drobných sakrálních staveb
Ošetření zeleně
Přestavba sklepních prostor MŠ Jeseník nad Odrou
Rekonstrukce trávníku ve sportovním areálu
Zaměření vodovodu Blahutovice
Kulturní dům (škola) Hůrka
Kulturní dům Polouvsí
Místní komunikace Polouvsí
Přístřešek na auto – HZ Hůrka + vjezd
Reklamní předměty
Restaurace Jeseník

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM
ROKU 2015
Obecní úřad Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že v období od
22. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bude z důvodu čerpání řádných dovolených pro veřejnost uzavřen. Poslední pokladní hodiny jsou v pondělí
21. 12. 2015 do 17.00 hod. První úřední den je pondělí 4. 1. 2016.
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UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBOČEK
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Obecní knihovna Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že v období
od 22. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bude z důvodu čerpání řádných
dovolených pro veřejnost uzavřena. V provozu bude od 4. 1. 2016.
Uzavřeny budou i pobočky v Hůrce, Polouvsí a Blahutovicích.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2016 činí 200,- Kč. Je splatný do 31. 3. 2016.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/0800, VS 1341, KS 1318, SS RČ poplatníka.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 15. 12. 2015 OZV č. 1/2015 o místních
poplatcích. V roce 2016 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,- Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2016.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/800, VS 1340, KS 1318, SS RČ poplatníka.

svoz odpadu 2016
měsíc
LEDEN

datum
15

29

ÚNOR

12

26

BŘEZEN

11

25

DUBEN

8

22

KVĚTEN

6

20

ČERVEN

3

17

ČERVENEC
SRPEN

1

15

12

26

ZÁŘÍ

9

23

ŘÍJEN

7

21

LISTOPAD

4

18

PROSINEC

2

16

29

30
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Oznámení o změně ceny stočného a vodného
Oznámení o změně ceny stočného v Jeseníku n. O.
od 1. 1. 2016
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností
od 1. 1. 2016 takto:
Voda odvedená (stočné)

19,58 Kč/m3 (bez DPH)

22,52 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Oznámení o změně ceny vodného v Blahutovicích
od 1. 1. 2016
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2016 takto:
Voda pitná (vodné)

26,10 Kč/m3 (bez DPH)

30,00 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Oznámení o změně ceny vodného ve správě SMVaK
od 1. 1. 2016
Voda pitná (vodné)

35,39 Kč/m3 (bez DPH)

40,70 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Aktuality ze stavebního deníku
V závěru letošního roku byla ukončena realizace následujících akcí:
 Výstavba chodníku v Hůrce – dne 1. prosince 2015
proběhla kolaudace chodníku, jehož výstavba byla zahájena v srpnu letošního roku. Byl vybudován chodník
o celkové délce osy 1,085 km na části stávající komunikace.
Chodník je zpevněn zámkovou dlažbou a splňuje nastavené
parametry bezpečné a bezbariérové stavby. Součástí stavby chodníku jsou tři osvětlené
přechody pro chodce a dvě autobusové zastávky. Součástí je také dopravní značení. Spolu se samotnou výstavbou byly dále realizovány tyto související stavební práce:
– oprava stávající jednotné kanalizace
– přeložka vodovodu SmVaK
– osvětlení přechodu pro chodce
– přeložka nadzemního vedení Télefonica 02.
Výše celkových nákladů stavby je 8 959 861,76 Kč vč. DPH, příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury činí 5 380 000,00 Kč (85% uznatelných nákladů).
Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS Morava, Šenov u Nového Jičína.
 Z
 ahrada v přírodním stylu při MŠ Jeseník nad Odrou – realizace akce byla díky komplikovanějšímu průběhu výběrového řízení zahájena až na konci měsíce srpna, kdy byla
zahájena výroba prvků. Samotná instalace proběhla koncem měsíce října. Nyní je zahrada
předána dětem k užívání. Bylo nainstalováno 12 herních prvků (pískoviště s altánkem, herní sestava, skluzavka, nákladní auto, pérová houpadla, vrbové iglú a tunel, šeptanda….),
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12 výukových prvků (otočné a kreslící tabule, broukoviště s plastikou brouka, ptačí krmítko,
vyvýšené záhony…). Zahrada byla doplněna mobiliářem (lavičky, domek na nářadí, ohniště, totem, vstupní brána, plot…). Součástí byly také terénní úpravy a výsadba okrasných
a ovocných stromů a keřů.
Instalované prvky jsou vyrobeny z akátového dřeva, které je pro své vlastnosti vhodným
a trvanlivým materiálem k tomuto druhu určení. Zařízení je certifikované a v celém rozsahu vyhovuje požadavkům zákonných norem.
Celkové výdaje na projekt činí 2 068 069,00 Kč vč. DPH, od Státního fondu životního
prostředí ČR jsme obdrželi dotaci ve výši 1 861 262,00 Kč (90%).
Zhotovitelem díla je firma Tomovy parky s.r.o., Turnov.

 O
 prava drobných sakrálních staveb – od měsíce září byly postupně
renovovány:
• Gotický litinový tlapatý kříž v místě „U lip“ v Jeseníku nad Odrou,
• Pískovcový latinský kříž – pomník padlým I. světové války v Hůrce,
• Pískovcový volutový kříž v Polouvsí.
Na úhradu celkových nákladů ve výši 268 100,00 Kč přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova částkou 187 670,00 Kč (70%).
Restaurátorské a konzervační práce provedl kamenosochař Karel Pařenica.
Martina Peterková

Kalendář 2016
Vážení spoluobčané,
na závěr roku jsme pro Vás opět spolu s osadními výbory a zástupci spolků připravili obecní kalendář, ve kterém Vás chceme upozornit na všechny
plánované kulturní i sportovní akce, které by měly v příštím roce ve všech
našich místních částech proběhnout. V kalendáři jsou opět označeny termíny svozů odpadů, včetně sběru nebezpečného odpadu (ikonky popelnic)
a termín splatnosti místních poplatků.
1. ledna 2016 uběhne 40 let od integrace všech pěti místních částí do jedné obce. Od data
1. 1. 1976 obec Jeseník nad Odrou zahrnuje Blahutovice, Hrabětice, Hůrku, Polouvsí a Jeseník nad Odrou. Z tohoto důvodu jsme na titulní stranu umístili malé upozornění na toto
výročí J.
Berte, prosím, ohled na to, že jsme tento kalendář připravovali dlouho dopředu a termíny
konaných akcí se mohou upřesnit, změnit, či zrušit. O všech akcích budete dále informováni
tak, jak jste doposud zvyklí; ve zpravodaji, rozhlasem, plakátky.
Martina Peterková
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU – berušky
BAREVNÝ TÝDEN
Celý tento týden se všichni kluci a holčičky s krtečkem učily ve školce barvičky. Každý den
jsme měli naši školku jinak barevnou – žlutou, červenou a zelenou. Děti nejenom, že chodily
do školky oblečené v příslušné barvě na daný den, doslova od triček po kalhotky a slipečky,
ale také si nosily nejrůznější věci (kostky, plyšáky, balónek) v těchto barvách.
V úterý mohly děti přijít do MŠ oblečené v něčem žlutém. Některé děti a rodiče zapomněli,
ale to vůbec nebránilo tomu, abychom si udělali žlutý den. Po přivítání s krtečkem jsme si
zazpívali písničku: Dneska máme žlutou školku a povídali jsme si o tom, co je ještě žluté.
Potom jsme se přemístili do koutků aktivit, kde děti samostatně plnily činnosti, při kterých si
procvičovaly barvy. Nakonec jsme se vydali na vycházku a hledali jsme určené barvy v přírodě
a všude kolem sebe.
Ve čtvrtek jsme se učily barvu červenou a na děti čekalo překvapení. Přišla za námi bývalá paní
ředitelka se svou vnučkou a zahrály nám pohádku O červené Karkulce. Všichni zúčastnění
se svých rolí plnohodnotně zhostily, a myslím, že dětem se pohádka velmi líbila. Což ostatně
můžete vyčíst z jejich tváří na přiložených fotografiích. Společně jsme potom pohostili babičku i Karkulku bábovkou, kterou jsme s dětmi ráno upekli, a vzhledem k vylízaným talířům
musím říct, že se nám opravdu povedla.
Pátek jsme zakončili barvou zelenou. Děti jako žabičky si zopakovaly všechny barvičky. Zazpívali jsme si písničku Travička zelená, zahráli jsme si na ozvučená dřívka a zacvičili jsme si
s barevným padákem. Na závěr barevného týdne se děti podívaly na pohádku Krtek malířem,
při které jsme si znovu připomněli barvy, které nás tímto týdnem provázeli.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni rodiče, kteří k tomuto tématu přistupovali obzvlášť zodpovědně a udělali dětem revizi šatníků jen, aby našli nějaké oblečení v dané barvičce.
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PŘEKVAPENÍ Z LESA

„Šly dětičky vesnicí, potkali je myslivci, myslivci dva.“ Takto jsme si notovali, když jsme se jednoho listopadového dne vydali do místného lesíku „Řáholce“. V lese na děti ze třídy „Berušky“ čekalo totiž milé překvapení. Ne náhodou jsme zde potkali pana myslivce, který si pro nás
nachystal zábavnou a prožitkovou přednášku. Nečekal na nás v lese sám. Děti se blíže seznámily se sovou, kterou si mohly nejenom prohlédnout, ale i osahat. Pan myslivec nám řekl něco
málo o lese a své práci a děti mu kladly velmi zajímavé otázky. Nejvíce je ale zajímalo, kdepak
nechal Karkulku. Zazpívali jsme si písničku „Za tou naší vesnicí tancovali myslivci …“ a společně jsme se vydali na průzkum lesa, kde děti objevily v listí opravdové jelení parohy a také na
ně z jednoho stromu koulel očima výr, který se latinským slovem, jak jsme se dozvěděli, řekne
bubo-bubo, což se dětem zdálo velmi vtipné a dokonce i při zpáteční cestě do školky si ještě
toto slovo neustále připomínaly. S panem myslivce se děti rozloučily písničkou „Skákal pes“
a věřte nebo ne, opravdu
jsme si i zatancovali, ale
jenom potichoučku, protože už víme, že bychom
mohli vyplašit ptáčky,
zajíčky a jiná zvířátka
z „našeho“ lesíku. Slíbili jsme, že se o ně přes
zimu také budeme snažit
starat, vždyť jsme pro ně
pilně sbírali žaludy a kaštany. Měli jsme z toho
dvojnásobnou
radost,
protože pomůžeme zvířátkům a za penízky,
které jsme za sběr dostali
jsme si koupili krásného
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draka, kterého jsme si společně na louce nad školkou pouštěli. Chtěly bychom touto cestou
poděkovat p. Jurčákovi za jeho ochotu a velmi přínosnou spolupráci a těšíme se na další
setkání.

VÝLOV RYBNÍKU
V pátek 16. října jsme se s batůžky na zádech vypravili, v doprovodu ochotných maminek,
k místnímu rybníku. Počasí nám docela přálo, a tak nic nebránilo tomu vydat se na tradiční
výlov, který byl hlavním středem našeho zájmu.
Snaživí rybáři se předvedli se svými úlovky. Opravdu bylo na co se dívat. Děti si mohly rybky nejen prohlédnout, ale také osahat. Některé děti dokonce vyzkoušely jak takový smažený kapřík chutná. Viděli jsme různé druhy ryb, rozdílných velikostí. Děti pozorovaly kapry,
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okouny, líny a dokonce i tolstolobika, se kterým se nám
pan rybář málem zapomněl
pochlubit. Měli jsme možnost
také shlédnout zátah. Děti
vše s nadšením sledovaly.
Děkujeme rybářům, kteří
se dětem ochotně věnovali a s pýchou jim ukázali své
výlovky. Děti byly nadšené,
akce se jim moc líbila. Opět
se nám potvrdilo, že vlastní
prožitky jsou pro děti tou nejlepší zkušeností.
Bc. Petra Brandejská
a Bc. Kristýna Románková, DiS.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Hopjákové za její sponzorský dar, který věnovala dětem do MŠ v Jeseníku
nad Odrou.
Děti a paní učitelky z MŠ Jeseník nad Odrou
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MŠ JESENÍK NAD ODROU – SLUNÍČKA
NAŠE NOVÁ ZAHRADA
Sotva si děti zvykly na to, že prázdniny skončily a začal nový školní rok,
začaly se na naší školkové zahradě
dít VELKÉ VĚCI!
Jednoho říjnového dne na nás čekalo velké překvapení. Jako mávnutím kouzelného proutku se stará
zahrada postupně proměňovala
k nepoznání. Několik zastaralých
prvků zmizelo a nahradily je nové,
krásné a pro děti tolik lákavé: houpačky, prolézačky, zvonkohra …
Také samotná revitalizace zahrady byla pro děti velkým zážitkem. Každé ráno se zaujetím
zjišťovaly, co nového na zahradě
přibylo. Oknem jsme sledovali řemeslníky i auta, jak mění naši obyčejnou zahradu na „zahradu plnou
objevů“.
„Jé, paní učitelko, podívejte …!
A proč je tady …? A co bude …?
Spousta otázek, které již zanedlouho
byly zodpovězeny.
„Tady je krásný tunel! A tady super
auto!
To bude bezva kopec s klouzačkou!!!“
Těžko říct, co se dětem líbí víc.
Jsou nadšené naprosto ze všeho.
Zahrada, děti i učitelky si tuto proměnu zaslouží!
Už teď se všichni těšíme na jaro,
až si ji pořádně užijeme!
Děkujeme za ni!
Helena Juričáková
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ČAS ADVENTU PROBÍHÁ...
V současné době, kdy jsme společným zpěvem
rozsvítili vánoční strom ve vesnici a přivítali advent, se i my v mateřské škole připravujeme na
Vánoce. Nejdříve je třeba naučit se poznávat
všechny stromy, ať si k Vánocům vybereme ten
pravý. Není to nic jednoduchého. A tak nás kamarád Krteček těmto věcem učí. Už dokážeme
poznat borovici, jedličku, smrček a také víme,
jaké mají šišky. S nimi procvičujeme házení na cíl
i do dálky. Znalosti si můžeme ověřit v blízkém
lese.
Stromky jsme si vytvářeli ze stavebnic i papírů.
Díky Krtečkovi víme, co je lesní školka a co se
v ní stromečky učí. My jsme si to také vyzkoušeli:
stát rovně, v řadách, umět šustit i šumět a také
sadit stromky v několika řadách a daném počtu,
tak jak to dělají ti, kteří se o ně starají. Kdože to
je? Přece hajný, lesník a myslivec. Snažili jsme se
je nakreslit při práci v lese. Také jsme se pokusili
a opisovali jejich názvy i názvy stromů na počítači
i rukou. Zpívali jsme o nich písničky a naučili se
i básničky, které si jistě u stromečku
povíme. Už vyrábíme ozdoby na vánoční stromeček a to jak pro nás lidi, tak pro zvířátka.
A co nás Krtek naučil nejvíce? Že si musíme pomáhat a pomáhat i naší přírodě.

15
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V adventním čase si děti spolu s rodiči vyrobí malé živé vánoční stromečky, které si můžete
prohlédnout ve vestibulu Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou v době od 14. 12. do 18.
12. 2015. Děti svým blízkým zapívají písně a přednesou básně a věříme, že si společně i zakoledujeme při tvořivém setkání Sluníček, které jsme nazvali „Jak to bylo a je a vánočním
stromečkem“.

Dovoluji si touto cestou
popřát všem občanům
Jeseníku nad Odrou, Hůrky,
Blahutovic, Hrabětic Polouvsí,
klidný advent, veselé Vánoce,
mnoho zdraví a štěstí
do nového roku 2016.
Za všechny děti a zaměstnance
MŠ Jeseník nad Odrou
Bc. Alena Simertová
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MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
V listopadu jsme v naší školce přivítali
loutkové divadélko s krásnou pohádkou “O kašpárkovi a strašidýlku Hú”.
Společně s rodiči jsme vyráběli barevné
větrníky, pro podporu dětí s cystickou
fibrózou. V sobotu 28. 11. jsme se
s dětmi sešli na “Sousedském jarmarku“ v Polouvsí, kde zpívaly několik písniček a rytmizovaly říkadla. Vystoupení
se dětem moc povedlo a malí umělci
dostali kytičku a sladké odměny. Naše
školka na tomto jarmarku měla také
malý stánek, kde jsme prodávali větrníky a ozdoby – andělíčky.
Měsíc prosinec je obdobím adventu a příprav na Vánoce. I v naší školce jsme si povídali
u adventního věnce. Přišel za námi Mikuláš s malou sladkostí pro hodné děti. Druhý adventní
týden jsme společně s rodiči tvořili projekt “Cesta k přátelství a rodině”. Rodiče a děti doma
společně plnili úkoly, které dostali na každý den v týdnu. Měli tak příležitost zastavit se, naslouchat druhému, spolu hovořit a tvořit.
V třetím adventním týdnu za námi přijeli manželé Polzerovi s pásmem “O vánocích”. Děti
se dozvěděly spoustu věcí o zvycích a tradicích. Nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým
jsme nazdobili stromeček mrkvičkami, jablíčky a sušeným pečivem. Společně jsme si s dětmi
vánočně vyzdobili školku, zpívali koledy, vyráběli přáníčka, a těšení na svátky nám pěkně
ubíhalo.
Přejeme všem do nového roku klid, zdraví a pohodu.
kolektiv MŠ Polouvsí
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 14. listopadu 2015 byli na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou slavnostně přivítány mezi občany naší obce tyto děti:
Elizabeth Langerová, Tereza Klečková, Marek Juřica, Adéla Veselá, Barbora Hanzelková, Patrik Dimidenko, Christoffer Emmet Kubica a Sofie Juřicová.

Všem dětem přejeme krásný život plný zdraví a lásky a jejich rodičům hodně síly a trpělivosti
při jejich výchově a péči.
Jana Maňasová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
První adventní neděli, 29. listopadu 2015, jsme se sešli na prostranství za Kulturním domem
v Jeseníku nad Odrou, abychom společně s dětmi z místní základní a mateřské školy rozsvítili
vánoční stromeček, a při tom se už pomalu naladili do předvánoční nálady. Děti a paní učitelky měly krásně připraveno několik vánočních písniček a po rozsvícení (letos dvou) stromečků
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a vánoční výzdoby ve středu obce si mohli všichni
zatancovat s Kájou Lušovskou. Po té přijel na
bryčce Mikuláš se dvěma
čerty a rozdávali dětem
malé drobnůstky jako balíčky, fixy a bločky… dětí
bylo letos víc, než Mikuláš počítal, takže možná
na někoho vyšly „jen“
ty fixy, ale z vlastní zkušenosti vím, že v dnešní
době má většina dětí víc,
než opravdu potřebuje…
Sešli jsme se v předvánočním čase, abychom si poslechli, jak krásně se děti naučily vánoční písničky... abychom se
společně naladili, do milé předvánoční nálady… abychom se potkali a popovídali si, třeba
ve frontě na punč, kterého také málem pochybělo… a své děti bychom měli připravovat na
to, že sem tam něco na někoho nevyjde, že přeci nejde jen o to, něco si odnést.. v životě
se ještě mnohokrát setkají se
situací, kdy se budou muset
vyrovnat s nějakým tím „zklamáníčkem“…
Podstatné je, že jsme se ve
zdraví sešli, stromečky a oči
dětí i některých dospělých se
rozsvítily a Vánoce s Ježíškem
mohou přijít.
Za Kulturní dům v Jeseníku
nad Odrou přeji všem občanům krásné a klidné vánoční
svátky.
Martina Šlosarová
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VÁNOČNÍ KONCERT ONDRÁŠKU
V sobotu 5. prosince
2015 se konal v místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert Ondrášku z Nového
Jičína.
Tentokráte nevystupovaly malé děti, ale odrostlejší členové sboru
a předvedli úžasný výkon
pod taktovkou sbormistra Josefa Zajíčka.
O tom, že je v Jeseníku
nad Odrou Ondrášek oblíbený vypovídal do posledního místa obsazený
kostel.
Martina Šlosarová

POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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POLOUVSÍ
SOUSEDSKÝ JARMARK V POLOUVSÍ
Sousedi i přespolňáci,
moc díky Vám všem, kteří jste došli – bez Vás by jarmark nebyl!
Velké díky Polouveskému školkovému sboru, Zašovskému chrámovému sboru, Šárce Škarkové ml., kapele Radegrass za vystoupení a díky všem, kdo pomáhali s realizací.
Bavilo nás to s Vámi a těšíme se na příště :-)
Za OV v Polouvsí Darča

Přípravy na jarmark

Školkový sbor na generálce :-)

Polouveské ženy zdobí perníková srdce na jarmark
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POZVÁNKY DO POLOUVSÍ
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blahutovice
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Dne 29. 11. 2015 od 16 hodin u kaple v Blahutovicích pořádal Osadní výbor Blahutovice
a Spolek Bayerův odkaz rozsvěcování vánočního stromu. Kaple byla zpřístupněna a vyzdobena betlémy, které ocenily nejenom děti.
Velkou radost dětem udělal vánoční stromeček, který si samy ozdobily. Slavnostní řeč
v doprovodu živé hudby, pronesl pan Glogar,
a připomněl význam první adventní neděle.
Bylo připraveno občerstvení a sladkosti pro
děti i dospělé. Osadní výbor i spolek Bayerův
odkaz děkují všem za velkou účast, a doufají,
že z této akce se stane místní tradice.
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POZVÁNKY DO BLAHUTOVIC
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Svátek
Slavnost Narození Páně – vigilie
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Rodiny
Nový rok

Datum
24. 12. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
27. 12. 2015
1. 1. 2016

POPELEČNÍ STŘEDA – MŠE SVATÁ
10. 2. 2016 v 17:30 h

Mše svatá
22:00 h
9:30 h
7:30 h
7:30 h
7:30 h

P. Mgr. Ladislav Stanečka

KALENDÁŘ AKCÍ 2016
NÁZEV

40 let integrace pěti částí obce Jeseník nad
Odrou

TERMÍN KONÁNÍ

MÍSTO KONÁNÍ

1. ledna 2016

Dnešní Jeseník nad Odrou
zahrnuje celkem pět vesnic,
které se postupně spojily;
a sice v roce 1957 se k Jeseníku
nad Odrou připojily Hrabětice,
v roce 1975 Polouvsí a v roce
1976 Blahutovice
a Hůrka.

Deskové hry

3. ledna 2016

Polouvsí – sál KD

Turnaj v šipkách

9. ledna 2016

Farma Blahutovice

16. ročník Tříkrálového turnaje v nohejbalu

9. ledna 2016

Jeseník nad Odrou – tělocvična
TJ Slavoj

Deskové hry

10. ledna 2016

Polouvsí – sál KD

POPELNICE

15. ledna 2016

XXII. Obecní ples

16. ledna 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD

Deskové hry

17. ledna 2016

Polouvsí – sál KD

Školní ples

22. ledna 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD
Farma Blahutovice

Turnaj v šipkách

23. ledna 2016

Tradiční zabijačka a vepřové hody

23. ledna 2016

Hůrka – sál KD

O nejlepší pálenku

23. ledna 2016

Hůrka – sál KD

Deskové hry

24. ledna 2016

Polouvsí – sál KD

POPELNICE

29. ledna 2016

Sportovní ples TJ Slavoj

29. ledna 2016

Deskové hry

31. ledna 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD
Polouvsí – sál KD

Turnaj v šipkách

6. února 2016

Farma Blahutovice

Dětský maškarní rej

6. února 2016

Polouvsí – sál KD
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Končinový bál

6. února 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD

VI. Blahutovický ples

6. února 2016

Blahutovice – sál KD
Polouvsí – sál KD

Deskové hry

7. února 2016

POPELNICE

12. února 2016

Dětský maškarní ples

13. února 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD

Vodění medvěda a Masopust
s pochováváním basy

13. února 2016

Hůrka – sál KD
Polouvsí – sál KD

Maškarní ples pro dospělé

13. února 2016

Deskové hry

14. února 2016

Polouvsí – sál KD

Turnaj v šipkách

20. února 2016

Farma Blahutovice

Deskové hry

21. února 2016

Polouvsí – sál KD

Divadelní představení – Ventyl

26. února 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD

POPELNICE

26. února 2016

Turnaj v deskových hrách

28. února 2016

Polouvsí – sál KD

Turnaj v šipkách

5. března 2016

Farma Blahutovice

POPELNICE

11. března 2016

Vynášení moreny

18. března 2016

Polouvsí

Turnaj v šipkách

19. března 2016

Farma Blahutovice

Velikonoční výstava

19. – 20. března
2016

Klášter Blahutovice

Kultura školám – Honza a čert

22. března 2016,
10.00 hod.

Jeseník nad Odrou – sál KD

POPELNICE

25. března 2016

Kopaná – Bordovice – Jeseník n.O.

26. března 2016,
15:00

Odjezd autobusu v 13:30

Jízda osením

27. března 2016

Jeseník nad Odrou a okolní
obce

Změna času z 2.00 na 3.00 hod.

27. března 2016

Pétanque

3. dubna 2016

Kopaná – Jeseník n.O.- Spálov

3. dubna 2016,
15:30

POPELNICE

8. dubna 2016

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

9. dubna 2016

Kopaná – Hukvaldy – Jeseník n.O.

9. dubna 2016,
15:30

Odjezd autobusu v 14:00

Pétanque

10. dubna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Jarní úklid koupaliště a areálu školy v Hůrce

16. dubna 2016

Areál koupaliště a školy

Kopaná – Jeseník n.O.- Kateřinice

17. dubna 2016,
16:00

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště
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Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Pétanque

17. dubna 2016

POPELNICE

22. dubna 2016

Kopaná – Starý Jičín – Jeseník n.O.

24. dubna 2016,
16:00

Nejede autobus

Pétanque

24. dubna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Stavění májky

30. dubna 2016

Jeseník nad Odrou – areál TJ
Slavoj

Stavění májky

30. dubna 2016

Blahutovice – prostranství
fotbalového hřiště

Stavění májky

30. dubna 2016

Hrabětice

Stavění májky a pálení čarodějnic

30. dubna 2016

Hůrka – areál bývalé školy

Stavění máje, pálení čarodějnic

30. dubna 2016

Polouvsí – u Restaurace
U Aničky

Kopaná – Jeseník n.O.- Kozlovice

1. května 2016,
16:30

Pétanque

1. května 2016

POPELNICE

6. května 2016

Kopaná – Mořkov – Jeseník n.O.

8. května 2016,
16:30

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Odjezd autobusu v 15:00

Oslava sv. Floriana (SDH Hůrka)

1. května 2016

Starý Jičín

Den matek

8. května 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD

Setkání u příležitosti Svátku matek

8. května 2016

Hůrka – sál KD

Den matek

8. května 2016

Polouvsí – sál KD

Pétanque

8. května 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Kopaná – Jeseník n.O.- Kopřivnice

15. května 2016,
17:00

Pétanque

15. května 2016

POPELNICE

20. května 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Hasičská soutěž – žáci

22. května 2016

Hůrka – areál koupaliště

Kopaná – Libhošť – Jeseník n.O.

22. května 2016,
17:00

Odjezd autobusu v 15:30

Pétanque

22. května 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Kácení májky s oslavou Dne dětí

28. května 2016

Hůrka – areál bývalé školy

Kácení májky s májovou zábavou

28. května 2016

Jeseník nad Odrou – areál TJ
Slavoj

Kácení májky

28. května 2016

Hrabětice
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Kopaná – Jeseník n.O.- Odry

29. května 2016,
17:00

Pétanque

29. května 2016

POPELNICE

3. června 2016

Kácení májky, dětský den

4. června 2016

Blahutovice – prostranství
fotbalového hřiště

Jesenická šlapačka

4. června 2016

Jeseník nad Odrou a okolní
obce

Pohádkový les pro děti

4. června 2016

Jeseník nad Odrou

Dětský den, Kácení máje

4. června 2016

Polouvsí – u Restaurace
U Aničky

Kopaná – Vlčovice – Jeseník n.O.

4. června 2016,
17:00

Odjezd autobusu v 15:30

Pétanque

5. června 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Pohádky pod dubem

6. června – 10.
června 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Rybářské závody pro děti a ženy

11. června 2016

Blahutovice – rybník

Kopaná – Tichá – Jeseník n.O.

12. června 2016,
17:00

Odjezd autobusu v 15:30

Pétanque

12. června 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

17. června 2016

Kopaná – Jeseník n.O.- Jistebník

18. června 2016,
17:00

Myslivecké odpoledne

18. června 2016

Hůrka – areál bývalé školy, sál
KD

Primátorky – soutěž netradičních plavidel

19. června 2016

Jeseník nad Odrou – náhon
u Adamců

Pétanque

19. června 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Turnaj v malé kopané – diskotéka, zahájení
prázdnin

25. června 2016

Jeseník nad Odrou – areál TJ
Slavoj

Pétanque

26. června 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Setkání starosty s vyznamenanými žáky ZŠ

30. června 2016

Jeseník nad Odrou – sál KD

POPELNICE

1. července 2016

Pétanque

3. července 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Pétanque

10. července 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště
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POPELNICE

15. července 2016

Plážový volejbal

16. července 2016

Zámecká jízdárna Jeseník nad
Odrou

Hasičská soutěž – muži a ženy

16. července 2016

Jeseník nad Odrou – areál TJ
Slavoj

Pétanque

17. července 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Pétanque

24. července 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

29. července 2016

Králíkárna – nohejbalový turnaj

30. července 2016

Hůrka – koupaliště

Pétanque

31. července 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

O putovní pohár MS Hůrka

6. srpna 2016

Hůrka – střelnice za kopcem

Den obce Polouvsí

6. srpna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Pétanque

7. srpna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Slavnost obce (633 let od vzniku obce)

12. srpna – 14. srpna Jeseník nad Odrou – areál TJ
2016
Slavoj

POPELNICE

12. srpna 2016

Tradiční pouť

14. srpna 2016

Jeseník nad Odrou – areál TJ
Slavoj

Pétanque

14. srpna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Uctění památky leteckého neštěstí – 52.
výročí

20. srpna 2016

Hůrka – areál bývalé školy

Pétanque

21. srpna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

26. srpna 2016

Pétanque

28. srpna 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Pétanque

4. září 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

9. září 2016

Horecká traktoriáda (6. ročník)

10. září 2016

Hůrka – areál koupaliště

Den otevřených dveří

10. září 2016

Blahutovice – rybník

Pétanque

11. září 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

II. Blahutovické derby

17. září 2016

Farma Blahutovice

Pétanque

18. září 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

23. září 2016
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Drakiáda
Pétanque

23. září 2016

Polouvsí

25. září 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Mše sv, v kapli sv. Václava, hody

26. září 2016

Hrabětice

Svatováclavské brokové střelby

1. října 2016

Hůrka – střelnice za kopcem

Podzimní jarmark s výstavou ovoce
a zeleniny

1. října 2016

Jeseník nad Odrou – u KD

Závody družstev v parkurovém skákání

1. října 2016

Zámecká jízdárna Jeseník nad
Odrou

Putování Františkovou cestou

2. října 2016

Blahutovice

Pétanque

2. října 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

7. října 2016

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

8. října 2016

Pétanque

9. října 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

Výlov rybníka

14. – 15. října 2016

Jeseník nad Odrou –
rybochovný rybník

Hodová zábava

15. října 2016

Hůrka – sál KD

Turnaj v Pétanque

16. října 2016

Polouvsí – prostranství
fotbalového hřiště

POPELNICE

21. října 2016

Deskové hry

23. října 2016

Polouvsí – sál KD

Lampionový průvod

27. října 2016

Polouvsí

Lampiónový průvod

29. října 2016

Hůrka

Deskové hry

30. října 2016

Polouvsí – sál KD

Změna času z 3.00 na 2.00 hod.

30. října 2016

Večer světýlek

31. října 2016

POPELNICE

4. listopadu 2016

ZŠ Jeseník nad Odrou

Deskové hry

6. listopadu 2016

Polouvsí – sál KD

Hodová zábava, Mše svatá

12. listopadu 2016

Polouvsí – sál KD, Kaple sv.
Martina

Deskové hry

13. listopadu 2016

Polouvsí – sál KD

POPELNICE

18. listopadu 2016

Deskové hry

20. listopadu 2016

Polouvsí – sál KD

Rozsvícení vánočního stromu

27. listopadu 2016

Jeseník nad Odrou

Deskové hry

27. listopadu 2016

Polouvsí – sál KD

POPELNICE

2. prosince 2016

Sousedský jarmark, Vánoční strom

3. prosince 2016

Polouvsí – U Rusků

Myslivecký hon

3. prosince 2016

Hůrka
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Deskové hry

4. prosince 2016

Polouvsí – sál KD
KD Blahutovice

Mikulášská besídka

10. prosince 2016

POPELNICE

16. prosince 2016

Deskové hry

18. prosince 2016

Polouvsí – sál KD

Deskové hry

25. prosince 2016

Polouvsí – sál KD

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných

26. prosince 2016

Jeseník nad Odrou – tělocvična
TJ Slavoj
Hůrka – sál KD

Štěpánská poslední leč v Hůrce

26. prosince 2016

POPELNICE

30. prosince 2016

Silvestr v restauraci na koupališti

31. prosince 2016

Hůrka – restaurace na koupališti

Kontakt:
Obecní úřad Jeseník nad Odrou
tel.: 558 846 933
e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz
www.jeseniknadodrou.cz

SPORT
Tabulky  kopané po podzimu 2015
I.B třída krajská soutěž
1. Jistebník

33:10

29

2. Tichá

24:9

29

3. Spálov

23:11

29

4. Starý Jičín

36:11

28

5. Libhošť

19:7

25

6. Odry

34:21

22

7. Hukvaldy

20:19

16

8. Bordovice

20:30

16

9. Vlčovice

17:32

15

10. Jeseník n.O.

17:27

13

11. Mořkov

18:24

12
9

12. Kozlovice

17:34

13. Kateřinice

15:33

8

14. Kopřivnice

11:29

6
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OP DOROST
1. Jeseník n. O.

49:14

26

2. Libhošť

43:15

26

3. Jistebník

55:23

23

4. Starý Jičín

35:25

18

5. Vlčovice

37:38

17

6. Veřovice

33:29

14

7. Bartošovice

31:39

12

8. Troj.Bystré

22:64

10

19:30

8

9. Odry
10. Suchdol n.O.

17:38

7

11. Kunín

16:49

4

OS ŽÁCI
1. Tísek

92:37

24

2. Bravantice

74:38

21

3. Spálov

46:32

21

4. Jeseník n. O.

75:27

18

5. Kujavy

48:35

18

6. Děrné

46:40

12
9

7. V. Albrechtice

31:40

8. Jistebník

24:38

3

9. Vražné

14:69

3

33:127

3

1. Jeseník n. O.

96:22

27

2. Suchdol n. O.

63:35

21

3. Libhošť

79:33

19

4. Jakubčovice

52:28

18

5. Děrné

57:28

16

6. Pustějov

56:44

15

7. Kunín

35:30

9

8. Žilina

48:62

6

10. Jakubčovice
OS PŘÍPRAVKA

9. Olbramice
10. Bílov

31:81

3

15:169

0

Pohodové svátky a vše dobré v roce 2016 přeje TJ SLAVOJ Jeseník nad Odrou.
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TJ SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU
POŘÁDÁ
26. 12. 2015

„Štěpánský turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných“
Prezentace 8.00 – 8.30 hod.
Začátek 9.00 hod.
Startovné 50,- Kč.
9. 1. 2016

„17. ročník Tříkrálového turnaje
v nohejbale trojic“
Závazné přihlášky do 7. 1. 2016
na tel. 737 034 725.
Prezentace 7.30 – 8.00 hod. Začátek 8.30 hod.
Startovné 200,- Kč.
Občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší pořadatelé!
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vzpomínka na panA Eduarda Rabela
V neděli 13.září tohoto roku v dopoledních hodinách zemřel
ve věku osmdesátidevíti let čestný občan Jeseníku nad Odrou pan Eduard Rabel.
Pocházel z malého domku v Blahutovicích z č.p. 14. Za svého dětství a mládí důvěrně poznal chudobu a strádání, přesto si až do konce svého života uchoval velmi pěkný vztah ke
své rodné obci.
Po roce 1946 žil v Německu, kde se po velmi těžkých začátcích vypracoval na místo vedoucího poštovního úřadu v obci
Ebersbach.
Jestliže bychom chtěli někoho označit za lokálního patriota naší vesnice, pak toto označení platí v plné míře o panu
Eduardu Rabelovi. I ve svém stáří se stále velmi živě zajímal o Blahutovice a často je navštěvoval. Přes dvacetpět let
byl činný jako vedoucí blahutovických rodáků (Ortsbetruer)
v Německu a v jiných zemích.
Jak uvedl současný Ortsbetruer pro blahutovické rodáky pan Walter Hanel ve své smuteční
řeči – pan Rabel nelitoval námahy pro časté organizování cest rodáků do staré vlasti, při
přípravě a uskutečňování výročních shromážděním bývalých blahutovických občanů, při sbírkách na obnovu památek v Blahutovicích a v Jeseníku nad Odrou i na jiné aktivity. Naposledy
byl u Jeseníku a Blahutovicích v roce 2008 a ještě v letošním roce, již těžce zasažen Parkinsonovou nemocí, si posteskl, jak rád bych se do Blahutovic ještě podíval.
Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou udělilo v roce 2011 panu Edardu Rabelovi čestné
občanství , jako ocenění
dlouhodobé práce ve funkci představitele rodáků v zahraničí a pozitivního vztahu k Blahutovicím, k jeho současným a bývalým obyvatelům u příležitosti jeho životního výročí 85 let.
V osobě zesnulého ztratila obec obětavého spolupracovníka na poli utváření a pěstování
přátelských vztahů s rodáky v zahraničí. Vedení obce vyjádřilo svou účast zaslaním kondolenčního listu manželce zesnulého paní Erice Rabelové.
Ing. Karel Glogar

SETKÁNÍ JESENICKÝCH A HRABĚTICKÝCH RODÁKŮ
Když jsem byl starostou obce Bělotín Eduardem Kavalou pozvaný do Německa, neváhal jsem
ani chvíli a pozvání přijal. Obec Bělotín spolupracuje 25 let s německým Höchstem v rámci
partnerství se zástupci obce Bělotín, účastní každoročně Karrtoffell fest – Slavnosti brambor.
Prezentují se zde regionální výrobky, čepuje se české pivo, prodávají se speciality z místního
ovoce, slivovice, vepřové speciality. Měl jsem možnost poznat skvěle zorganizovaný zájezd,
poznat skvělé lidi.
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Můj program měsíc před odjezdem do Německa
upravil můj kamarád a přítel Karl Heinz Keiner.
Jeho otec, rodák z Lučic sloužil v Hrabětickém lese
jako adjunkt a sbíral z jedlí šišky do lesních školek.
Díky Karlovi jsem se mohl účastnit setkání jesenických a hrabětických rodáků v Eppingenu, daleko
od Höchst.
(Z článků pro časopis Alte Heimat)
V neděli 20. 9. 2015 se v Eppingenu uskutečnilo 52. setkání německých rodáků z Jeseníku nad
Odrou a Hrabětic. Namísto předešlého patrona
Engelberta Schneidera mohl 37 rodáků pozdravit
pan Horst Gloger a Otmar Richter. Nestarší účastnicí byla Elli Kettnet roz.Krätzel, která přicestovala
ve svých 96 letech vlakem z Unna v NRW. Jí patřil
zvláštní pozdrav a její znalosti týkající se staré vlasti byli velmi žádané. Jako hosté byli přivítáni pan
Miroslav Jurčák, obecní zastupitel a hajný z Hrabětic a patron pro kraj Nový Jičín Karl Heinz Keiner.
Přečtená byla písemná zdravice pana Engelberta
Scheidera a bývalého starosty Jeseníku nad Odrou Karl Heinz Keiner – při návštěvě Čechů
pana Karla Glogara. V minutě ticha se vzpomnělo v Německu vždy vyvěsí českou vlajku
na zesnulé.
Ze zdravotních důvodů odstoupil Hermann Mendel z pozice patrona Hrabětic. Dále bude
jeho úřad zastupovat pan Otmar Richter. Oběma bylo poděkováno. Protože se koncem roku
vzdá oficiální a organizátorské části úřadu patrona Jeseníku nad Odrou také Engelbert Schneider, hledá se jeho nástupce. Engelbert se nabídl pokračovat v péči o členy a vedení kartotéky.
Krajský vedoucí pan Keiner prezentoval film o slavnosti vysvěcení zrestaurované hrabětické
kaple a přidal četné komentáře k filmu. O nejnovějších činnostech v Hraběticích informoval
také host Miroslav Jurčák.
Po dobrém, vydatném obědě a obvyklé „kávové siestě“ uběhl velmi rychle čas v družném
hovoru. Při rozchodu bylo všem jasné „příští rok na viděnou“ Wilfried Winkler
(přeložila Alena Andersová – Starý Jičín)

Hermann Mendel s manželkou

Elli Kettner roz. Krätzel a Horst Gloger – Jeseničtí rodáci
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Karl Heinz Keiner s Elli

Elli s rodinou

Setkání s rodáky je vždy pro mne nezapomenutelným zážitkem. Překvapil mne velký počet
účastníků setkání. Dvoudenní setkání s příjemnými lidmi, mě dlouho pozitivně ovlivnilo.
Setkání s Elli Kettner roz. Krätzel byl pro mne ovšem zážitkem nevšedním. Tato opravdová
dáma, byla ozdobou tohoto setkání. Její humor, nadhled i životní osud všechny účastníky nadchnul. Na tyto dny se vždy velmi těší, jezdí na ně vlakem, vždy patří mezi poslední,
kteří z těchto setkání odjíždí. Ve svých 96 letech je legendou mezi rodáky a její paměť je
obdivuhodná. Pozval jsem ji spolu s ostatními rodáky do Jeseníku nad Odrou a Hrabětic. Eli
odcházela z rodného Jeseníku nad Odrou ve svých dvaceti šesti letech. Těším se na setkání
s ní, příští rok, kde nám může povědět spoustu zajímavých věcí o rodné vesnici. Rodáci byli

Setkání rodáků
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nadšení rekonstrukcí jesenického zámku, regionálními výrobky, i oceněním, které se nám
dostalo – Vesnice roku 2013.
Přál bych si, aby další generace českých rodáků a to nejen z Jeseníku nad Odrou, mělo takovou lásku k domovu a k vlasti jako právě tito lidé. Neměli to jednoduché ani po odsunu.
Přesto jezdí do staré vlasti rádi, o žádné majetky nestojí. Je silným zážitkem, jaký mají rodáci
vztah k půdě a domovině. Je dojemné, jak si odnáší rodnou hlínu na své zahrádky.
Jejich cesta do staré vlasti příští rok bude pro mnohé cestou poslední. Začátkem září 2016
přijedou rodáci se svými rodinami do míst, kde prožili svá bezstarostná léta – své dětství. Do
míst, kde jejich prarodiče a rodiče nechali své kořeny.
Své kořeny nechali i v krajině, která si již několik let zvyká na nové obyvatelstvo – krajina má
paměť.
„Domov je tam, kde kořeny mizí v zemi a neviditelnou silou každého svazují, současně je domov také tam, kde se člověk cítí dobře, a kde se vše otáčí do známého
směru.“
Miroslav Jurčák, Hrabětice

PŘIPOMENUTÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Nezapomínejme na to, že 2. světová válka byla největším válečným konfliktem a trvala 6 let. Postupně do této nesmyslné války bylo vtaženo 70 států. Bylo povoláno
110 miliónů mužů a žen. Zahynulo přitom 60 miliónu lidí. Po této válce zůstalo 35
miliónů invalidů, 20 miliónů sirotků. Tuto dobu zmaru a bezmezného násilí, lidských
utrpení si v letošním roce připomněly 3 obce – Suchdol nad Odrou, Jeseník nad Odrou,
Bělotín, které setkání válečných veteránů a zajímavých hostů také organizovaly.
V májový čas do Jeseníku nad Odrou
zavítala velmi vzácná
návštěva. U příležitosti
70. let výročí ukončení 2. světové války
zavítali do naší vesnice
veteráni 2. světové války – válečný veterán
plk. Pavel Švec – letec 3. čs. Bitevního
pluku, radistka Věra
Biněvská – Holubevá, plk. v.v. Paedr.
Ing. Novák Jan, plk.
v.v. gšt. Neuberg Milan, plk.v.v. Mikulka
Květoslav,
členové
Svazu čs. Letců – východ, vojáci Armády Hosté z Ruska
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ČR, zástupci Ruské
federace – generální konzul Andrej
Šaraškin, ruská atašé – Mária Semenová, obyvatelé Jeseníku n.O., členové
Sekce
vojenské
historie Klubu přátel Suchdolu nad
Odrou.
Ruské hosty doprovázela 5. členná
skupina
ruských
motorkářů z moskevského
klubu
„Noční vlci“.
Naši milí hosté se
před návštěvou JePlukovník Novák, Švec a Neuberg
seníku nad Odrou,
účastnili několika pietních akcí. Tou největší bylo důstojné připomenutí konce 2. světové
války v Ostravě. V nedalekém Suchdole nad Odrou, byla pak vzácná návštěva ubytována.
Večer spolu se starostou obce Bělotín panem Eduardem Kavalou, starostou městyse Suchdol
nad Odrou ing. Richardem Ehlerem a místostarostkou paní Hrabovskou jsme dlouho do noci
debatovali a hlavně vyzvídali od našich vzácných hostů jejich zážitky a prožitky z dob, kdy bránili naši vlast. Druhý den po snídani nás čekalo uctění památky hrdinů v Suchdole nad Odrou,
kde byl městys oceněn Konzulským křížem za zásluhy. V průběhu piety byly odhaleny nové
pamětní desky se jmény rudoarmějců, které se podařilo dohledat. Cesta do
Jeseníku nad Odrou netrvala dlouho. U památníků
Obětem válek zazněla na
úvod česká a ruská hymna. Úvodním slovem Janko
Neubauer uvítal všechny
přítomné a připomenul
význam májových dní
svobody. Zajímavé bylo
vystoupení
Andreje
Šaraškina – generálního
konzula Ruské federace. V emotivním projevu
vyzdvihnul význam těchto
setkání a upozornil na
překrucování dějin a historických faktů.
Váleční veteráni v Hraběticích
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Za válečné veterány vystoupil ing. Jan Novák
– po nástupu vojenské služby absolvoval pilotní výcvik, vykonával řadu funkcí u leteckých
útvarů a vedoucí funkce na ministerstvu obrany. Významně přispěl k propagaci sportu v armádě a na veřejnosti. Přeplaval několikrát kanál La Manche a jezero Bajkal. Svými odbornými
znalostmi přispívá k poznání historických tradic čs. letců a parašutistů. Je pro nás vzorem,
i když neprožívá zrovna šťastné období, jeho životní optimismus je obdivuhodný.
Na závěr jsme společně s generálním konzulem a Nočními vlky položili kytice obětem válek.
Následovalo menší občerstvení a beseda v Kulturním domě. Podpisy významných hostů zdobí
Jesenickou kroniku.
Následovala cesta do nedalekého Bělotína. Zde oslavy výročí 70. let osvobození vrcholily. Zazněla česká, slovenská, polská a ruská hymna. Generální konzul A. Šaraškin předal starostovi
obce Bělotín originální knihu Velká vlastenecká válka. Hymny států zazpíval místní dětský
sbor. Oslavy konce války se blížily ke konci. Naši hosté byli po náročných dnech oslav v celku
vyčerpáni. Byli ovšem šťastní a dojatí. Ještě nedávno autobus Armády ČR jezdil na tyto události zcela zaplněný. Dnes je účastníků do deseti. Naši hosté jeli k nám přes celou republiku
a mnohdy si posteskli nad tím, jak jsou někde oslavy nedůstojné a někdy to vypadá, že
celou republiku osvobodili Američané. Při příjezdu na Moravu a hlavně do Ostravy, Suchdolu nad Odrou, Jeseníku nad Odrou a Bělotína byli šťastní z toho, že nebojovali zbytečně
a že mají komu předat své vzpomínky, životní postoje a moudra. Plk. Pavel Švec varoval, před ztrátou svobody a paměti. Plk. Jan Novák, zase před překrucováním dějin
a historických faktů. Eva Holubevá byla ve válce od svých čtrnácti let. Na otázku jestli
by šla bojovat zase, měla okamžitou odpověď: „Neváhala bych ani chvíli a ničeho
nelituji.“
2. světová válka přinesla nejvíc obětí Sovětskému svazu – 22 miliónu, to je neuvěřitelné číslo.
Rudá armáda velkou měrou přispěla k celkovému vítězství proti fašismu v Evropě. Jestli to
mohlo být jinak, ať posoudí historici. Já žiji svobodný život v krásné zemi a vesnici, zatím bezpečně. Poznal jsem skvělé lidi, kteří by šli opět bojovat za naši svobodu a nezávislost. Některé
válečné veterány šikanovali bolševici, komunisti a hlupáci. I přesto nejsou tito lidé zatrpklí,
zapšklí a mstiví. Radují se a užívají života.
Mají radost, že nemáme krátkou paměť.
Miroslav Jurčák, Hrabětice

Pozoruhodná a chvályhodná péče 
o kulturní památky
Podobně jako na jiných místech naší vlasti máme i u nás drobné i větší objekty, které dokládají kulturní a řemeslnou vyspělost našich předků. Některé mají statut státem chráněné kulturní památky (např. kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, kříž
před kostelem apod.), jiné tento statut nemají. Jsou to mnohdy drobné objekty, které dokládají také dobovou lidovou zbožnost – například Boží muka u polních cest – jindy jsou dokladem kvalitní řemeslné práce a někdy připomínají událost, které se v místě
udála. V některých případech jsou to památníky na padlé rodáky v válkách minulého
století.
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Mám za to, že všechny tyto objekty jsou zároveň jakousi historickou pamětí naší vesnice
a jako takové si zaslouží, abychom je udržovali a předali dalším generacím. Některé z nich již
bohužel nevydržely dřívější necitlivý přístup bývalé vedoucí síly naší společnosti, bez údržby
podlehly nepřízni osudu a počasí a navždy se ztratily z naší obce.
O to více mě těší, že současným vlastníkům – ať už se jedná o vlastníky soukromé nebo jsou
vlastníci stát nebo obec – stále více záleží na stavu těchto němých svědků minulosti. Mnohý
návštěvník naší vesnice tak velmi pozitivně hodnotí stav jesenického zámku, jesenického kostela a fary. Podobně i vedení naší obce jistě zaslouží uznání za péče o své památky. Jako asi
zatím poslední počin v tomto směru byla důkladná renovace sochy sv. Jana Nepomuckého
v centru obce i obnova kříže u lip. Díky za to. I za to, že se opravy dělají „bytelně“. Věříme, že
toto chvályhodné úsilí vlastníků památek bude pokračovat i v dalších letech. Tak budou moci
naše obnovené kulturní památky obdivovat kromě nás i návštěvníci obce a poté i generace,
které přijdou po nás.
Anežka Bednářová
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QRYpKR WUYDOpKR SRE\WX VH VWDOD DGUHVD VtGOD RKODãRYQ\ XNRQþLO SĜHG WĜHPL OHW\ VYRX
SRGQLNDWHOVNRX þLQQRVW =SRGQLNiQt PX ]ĤVWDO GOXK QD ]GUDYRWQtP SRMLãWČQt YH YêãL
 .þ 7HQWR ]iYD]HN QHKUDGLO 3R WĜHFK OHWHFK NG\ QHNRPXQLNRYDO D QHSĜHEtUDO
SRãWX SURWRåH GRMtåGČO ]D SUDFt DQD GOXK ]DSRPQČO ]DþDO GOXåQRX þiVWNX Y\PiKDW
H[HNXWRU'OXåQiþiVWNDVHY\ãSOKDODDåQD.þ([HNXFHE\ODQDĜt]HQDVUiåNDPL
]HP]G\UR]KRGQXWtVLSDQ-QHY\]YHGODQD]iNODGČILNFHGRUXþHQtQDE\ORUR]KRGQXWt
SUiYQtPRFL2H[HNXFLVHSDQ-GR]YČGČOQiVOHGQČDåRGVYpKR]DPČVWQDYDWHOH



9\WYRĜLOR0LQLVWHUVWYRYQLWUDRGERUVSUiYQtFKþLQQRVWt

49

Jesenický zpravodaj 6 / 2015

z2
³³

xââÀǫ
x  ý  ýæÀ
«âǫ

x âÀ³³±ǫ

³±āǡ««À«±Ǥ
æ ǡâÀ ³ÀâǤ

xǤ
xǤ
xÀÀÀǤ
x±Ǥ
xõ±Ǥ



ý±Ǧ± 
ǣͲͶʹͻͷʹǡǦǣ̷Ǥ 
Ǥ  Ǥ

50

Jesenický zpravodaj 6 / 2015

51

Jesenický zpravodaj 6 / 2015

&(1Ì.
&(1Ì.
]DXNOiGiQtRGSDGĤQDVNOiGFHäLYRWLFH
]DXNOiGiQtRGSDGĤQDVNOiGFHäLYRWLFH


3ODWQRVWFHQtNXRGOHGQD
3ODWQRVWFHQtNXRGOHGQD





.DWþ
.DWþ
RGSDGX
RGSDGX





























1i]HYGUXKXRGSDGX
1i]HYGUXKXRGSDGX
2GSDG\]H]HPČGČOVWYt]DKUDGQLFWYtU\EiĜVWYtOHVQLFWYt
2GSDG\]H]HPČGČOVWYt]DKUDGQLFWYtU\EiĜVWYtOHVQLFWYt
P\VOLYRVWLD]YêURE\D]SUDFRYiQtSRWUDYLQ
P\VOLYRVWLD]YêURE\D]SUDFRYiQtSRWUDYLQ
2GSDG\]H]HPČGČOVWYt]DKUDGQLFWYtOHVQLFWYt
2GSDG\]H]HPČGČOVWYt]DKUDGQLFWYtOHVQLFWYt
P\VOLYRVWLU\EiĜVWYt
P\VOLYRVWLU\EiĜVWYt
2GSDGURVWOLQQêFKSOHWLY
2GSDGURVWOLQQêFKSOHWLY
2GSDGQtSODVW\ NURPČREDOĤVLOSODFKW\
2GSDGQtSODVW\ NURPČREDOĤVLOSODFKW\
2GSDG\]SURGXNFHD]SUDFRYRFH]HOHQLQ\RELO
2GSDG\]SURGXNFHD]SUDFRYRFH]HOHQLQ\RELO
QLQMHGOêFKROHMĤNDNDDNiY\DWDEiNXRGSDG\]
QLQMHGOêFKROHMĤNDNDDNiY\DWDEiNXRGSDG\]
NRQ]HUDWDEiNSUĤP\VOX]YêURE\GURåGt
NRQ]HUDWDEiNSUĤP\VOX]YêURE\GURåGt
6XURYLQ\QHYKRGQpNHVSRWĜHEČQHER]SUDFRYiQt
6XURYLQ\QHYKRGQpNHVSRWĜHEČQHER]SUDFRYiQt
2GSDG\]POpNiUHQVNpKRSUĤP\VOX
2GSDG\]POpNiUHQVNpKRSUĤP\VOX
6XURYLQ\QHYKRGQpNHVSRWĜHEČQHER]SUDFRYiQt
6XURYLQ\QHYKRGQpNHVSRWĜHEČQHER]SUDFRYiQt
2GSDG\]SHNiUHQDYêURE\FXNURYLQHN
2GSDG\]SHNiUHQDYêURE\FXNURYLQHN
6XURYLQ\QHYKRGQpNHVSRWĜHEČQHER]SUDFRYiQt
6XURYLQ\QHYKRGQpNHVSRWĜHEČQHER]SUDFRYiQt
2GSDG\]H]SUDFGĜHYDDYêURE\GHVHNQiE\WNXFHOXOy]\
2GSDG\]H]SUDFGĜHYDDYêURE\GHVHNQiE\WNXFHOXOy]\
SDStUXDOHSHQN\
SDStUXDOHSHQN\
2GSDG\]H]SUDFGĜHYDDYêURE\GHVHNDQiE\WNX
2GSDG\]H]SUDFGĜHYDDYêURE\GHVHNDQiE\WNX
3LOLQ\KREOLQ\RGĜH]N\GĜHYRGĜHYRWĜtVNRYpGHVN\DGêK\
3LOLQ\KREOLQ\RGĜH]N\GĜHYRGĜHYRWĜtVNRYpGHVN\DGêK\
NURPČGĜHYRWĜtVNRYêFKGHVHN
NURPČGĜHYRWĜtVNRYêFKGHVHN

=iNOFHQD 3RSODWHN
=iNOFHQD 3RSODWHN
EH]'3+
.þW
EH]'3+
.þW
.þW
.þW



































52

Jesenický zpravodaj 6 / 2015

.DWþ

=iNOFHQD 3RSODWHN

RGSDGX

1i]HYGUXKXRGSDGX

EH]'3+

.þW

.þW



2GSDG\]NRåHGČOQpKRNRåHãQLFNpKRD]WH[WLOQtKRSUĤP\VOX



2GSDG\]NRåHGČOQpKRDNRåHãQLFNpKRSUĤP\VOX

 2GSDGQtNOLKRYLQDDãWtSHQND






2GSDG\]WH[WLOQtKRSUĤP\VOX

 2GSDG\]NRPSR]LWQtFKWNDQLQ LPSUHJQRYDQpWNDQLQ\





 2UJDQLFNpKPRW\]SĜtURGQtFKSURGXNWĤ QDSĜWXNYRVN





 2GSDG\]QH]SUDFRYDQêFKWH[WLOQtFKYOiNHQ





 2GSDG\]H]SUDFRYDQêFKWH[WLOQtFKYOiNHQ





 âNYiUDVWUXVNDDNRWHOQtSUDFK





 3RStOHN]HVSDORYiQtXKOt











2GSDG\]WHSHOQêFKSURFHVĤ



2GSDG\]HOHNWUiUHQDMLQêFKVSDORYDFtFK]DĜt]HQt



2GSDG\]SUĤP\VOXåHOH]DDRFHOL

 2GSDG\]H]SUDFRYiQtVWUXVN\ QH]SUDFVWUXVND


2GSDG\]YêURE\VNODDVNOHQČQêFKYêURENĤ

 2GSDGQtPDWHULiO\QDEi]LVNHOQêFKYOiNHQ





 2GSDGQtVNOR EH]1/







2GSDG\]YêURE\FHPHQWXYiSQDDViGU\D
SĜHGPČWĤDYêURENĤ]QLFKY\UiEČQêFK

 2GSDGVXURYLQSĜHGWHSHOQêP]SUDFRYiQtP





 ÒOHWDSUDFK EH]1/





 .DO\DILOWUDþQtNROiþH]þLãWČQtSO\QX





 2GSDGQtEHWRQDEHWRQRYêNDO











2GSDG\]WYiĜHQtD]I\]DPHFKSRYUFKRYp~SUDY\NRYĤD
SODVWĤ

 3ODVWRYpKREOLQ\DWĜtVN\



2GSDGQtREDO\DEVRUSþQtþLQLGODþLVWtFtWNDQLQ\ILOWU
PDWHULiO\DRFKUDQQpRGČY\MLQDNQHXUþHQp

 6PČVQpREDO\
 $EVþLQLGODILOWUPDWHUþLVWWNDQLQ\DRFKURGČY\ EH]1/



2GSDG\YWRPWRNDWDORJXMLQDNQHXUþHQp









53

Jesenický zpravodaj 6 / 2015

.DWþ

=iNOFHQD 3RSODWHN

RGSDGX

1i]HYGUXKXRGSDGX

EH]'3+

.þW

.þW


9\ĜD]HQiYR]LGODDRGSDG\]MHMLFKGHPRQWiåH

 3ODVW\





 6NOR





 6RXþiVWN\MLQDNEOtåHQHXUþHQp













 &LKO\





 7DãN\DNHUDPLFNpYêUREN\





 6PČVLQHERRGGČOIUDNFHEHWRQXFLKHOWDãHNDNHU EH]1/





 'ĜHYR







6WDYHEQtDGHPROLþQtRGSDG\

 %HWRQ GRYHOLNRVWL[FP
%HWRQ QDGYHOLNRVW[FPSRX]HSRGRKRGČ

'ĜHYR WUiP\
 6NOR
 3ODVW\ YþHWQČSODVWĤ]NDEHOĤ













 =HPLQD EH]1/





.DPHQt EH]1/





 9\WČåHQiKOXãLQD EH]1/





 ,]RODþQtPDWHULiO\ VNHOQiYDWDDSRGEH]1/







,]RODþQtPDWHULiO\ SRO\VW\UHQWYUGiSČQDEH]1/
,]RODþQtPDWHULiO\

 6PČVQpVWDYHEQtDGHPROLþQtRGSDG\ EH]1/



2GSDG\]H]DĜt]HQtQD]SUDFRYiQtRGSDGX]þLVWtUHQ
RGSDGQtFKYRGD]YêURE\YRG\



2GSDG\]HVSDORYiQtQHER]S\UROê]\RGSDGĤ

 -LQêSRSHODVWUXVND EH]1/


















2GSDG\]þLVWtUHQRGSDGQtFKYRG

 6KUDEN\]þHVOt









 3DStUDOHSHQND





 3ODVW\DNDXþXN









 2GSDG\]ODSiNĤStVNX


2GSDG\]~SUDY\RGSDGĤ

 6NOR
 'ĜHYR EH]1/





 7H[WLO





54

Jesenický zpravodaj 6 / 2015

.DWþ

=iNOFHQD 3RSODWHN
1i]HYGUXKXRGSDGX

RGSDGX

EH]'3+

.þW

.þW



.RPXQiOQtRGSDG\ RGSDG\]GRPiFQRVWtDSRGREQp
åLYQRVWSUĤPRGSDG\DRGSDG\]~ĜDGĤ YþVORåHN
RGGČOHQpKRVEČUX



2GSDG\]H]DKUDGDSDUNĤ

 %LRORJLFN\UR]ORåLWHOQêRGSDG





 =HPLQD













 6PČVQêNRPXQiOQtRGSDG





 8OLþQtVPHWN\













.DPHQ\
 -LQêELRORJLFN\QHUR]ORåLWHOQêRGSDG


2VWDWQtNRPXQiOQtRGSDG\

 2GSDG]þLãWČQtNDQDOL]DFH
 2EMHPQêRGSDG
3R]QiPND
$6WDQRYHQtFHQ\]DXORåHQtWRGSDGXQDVNOiGFH
.]iNODGQtFHQČMH~þWRYiQR'3+GOH=iNRQDþ6E
.FHQČV'3+GOHERGXMH~þWRYiQSRSODWHN]DXORåHQt
GOH=iNRQDþ6ERRGSDGHFK
%8NOiGiQtRGSDGX

1DVNOiGFHMHPRåQRXNOiGDWLMLQpRGSDG\NDWHJRULH2 RVWDWQt QHXYHGHQpYFHQtNX
,QIRUPDFHMHPRåQR]tVNDWQDWHOHIRQQtPþtVOH
&9\VYČWOLYN\EH]1/EH]QHEH]SHþQêFKOiWHN

INZERCE
!!! PALIVOVÉ DŘÍVÍ, PROSCHLÉ, DOPRAVA V OKOLÍ ZDARMA !!!
Bukové palivové dříví
1300,00 Kč/prm (naštípaný, uložený)
1150,00 Kč/prm (neštípaný, nařezaný na 1-2 m
délky, uložený)
900,00 Kč/prms (naštípaný, volně sypaný)
750,00 Kč/prm odpad (špalky, odřezky, tyče)

Jehličnaté palivové dříví
850,00 Kč/prm (uložený)
700,00 Kč/prm přesílené (min. obsah hniloby)
550,00 Kč/prm odpad (špalky, odřezky, tyče)

Doprava do 20 km zdarma (při minimálním odběru 10 metrů), pokud bude doprava vlastní, cena za 1 prm snížena po domluvě. Dříví je možno nařezat a naštípat po domluvě na
jakoukoliv délku nebo velikost. Vykupujeme také dřevní hmotu na pni, nebo na odvozním
místě. V případě odkupu stanovíme cenu dle kvality a aktuální tržní ceny.
Kontakt: tel. 776 813 172, e-mail: palivovedrivi@post.cz
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Rozvoz obědů
Jídelna u Fišerů nabízí rozvoz obědů
Na výběr ze dvou polévek a čtyř hlavních jídel za 75,Nový Jičín, Šenov u NJ, Kunín, Loučka
Dále nabízíme:
chlebíčky(šunkové/salámové/vajíčkové) 16,bagety(sýrové/salámové/šunkové) 29,saláty (bramborové/vlašské) 80,-/89,obložené mísy (masové/sýrové/salámové)
smažené řízečky a křidélka
Stálá nabídka:
těstovinový salát s kuř.kousky,zeleninový salát s filirovaným kuř.masem
Telefon: 722 458 931,605 832 553,722 272 554
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