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Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019
přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč
a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou

ZÁVODY V ZÁMECKÉ JÍZDÁRN 6. 10. 2018

LaMpiONOVý pR VOD BLahutOViCE 26. 10. 2018

pRVNÍ BLahutOViCKÁ BRigÁDa 17. 11. 2018

OBECNÍ Ú aD JESENÍK NaD ODROu
www.jeseniknadodrou.cz
Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Mgr. Tomáš Machýček
starosta@jeseniknadodrou.cz
Místostarosta obce:
Libor Macháč
mistostarosta@jeseniknadodrou.cz
Vedoucí kanceláře starosty:
Mgr. René Štec
spravce@jeseniknadodrou.cz
Sekretariát, Ekonomický úsek:
Martina Peterková
peterkova@jeseniknadodrou.cz
Martina Křenovská
krenovska@jeseniknadodrou.cz
Matrika, Pokladna,
Jana Maňasová
Evidence obyvatel:
sekretariat@jeseniknadodrou.cz
Podatelna, Hřbitovnictví, Kultura: Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Knihovna:
Martina Šlosarová
slosarova@jeseniknadodrou.cz
Ilona Sládečková
Vodovod a kanalizace:
Karel Sládeček
sladecek@jeseniknadodrou.cz
Technické služby:
Karel Staněk
Separační dvůr:
Provozní doba: Středa
14:00 – 16:00 (zimní období)
14:00 – 17:00 (letní období)
Provozní doba: Sobota
08:00 – 10:00 (letní období)
Starosta obce:

558 846 934
724 180 667
558 846 935
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937
558 846 938
558 846 936
732 848 621
731 467 651
603 583 024
603 583 024

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

13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
15:00 – 17:00

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
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Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 2. 2019
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2019
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ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2019

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2019
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FINANCOVÁNÍ NA ROK 2019

INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2018
Obecní úřad bude koncem roku 2018 od 20. 12. 2018 do 1. 1. 2019 z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou ve středu 19. 12. 2018 od 8.00 h do 17.00 h.
První úřední den v roce 2019 bude středa 2. 1. 2019.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A POBOČEK
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Obecní knihovna Jeseník nad Odrou oznamuje občanům, že bude v období vánočních svátků
z důvodu čerpání řádných dovolených pro veřejnost uzavřena. V provozu bude od 2. 1. 2019.
Uzavřeny budou i pobočky v Hůrce, Polouvsí a Blahutovicích.

USNESENÍ Z 1. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 13. 11. 2018 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje Program 1. schůze rady obce
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s BESKYDGROUP s.r.o., J. V. Sládka 37, 738 01
Frýdek Místek akce Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad
Odrou“
schvaluje zřízení Komise rady obce pro životní prostředí
volí pana Martina Kotouče předsedou Komise pro životní prostředí
volí pana Libora Macháče a Bc. Josefa Dorazila členy Komise pro životní prostředí
schvaluje zřízení Komise rady obce pro občanské záležitosti
volí Mgr. Šárku Kadlčíkovou předsedkyní komise pro občanské záležitosti
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volí Bc. Karlu Lušovskou, Mgr. Zdenku Fuskovou, Lucii Chudou, Pavlínu Kopeckou, Mgr. Reného Štece, Moniku Křenovskou a Dagmar Bokovou členy Komise pro občanské záležitosti
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu schvaluje Smlouvu o zřízení stavby a jejího provozu
neschvaluje dar ve výši 10 000, Kč Strom života, Andělé Stromu života pobočný spolek
Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
ukládá starostovi předat ZO oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město o prodeji pozemku p.č. 78
v k.ú. Jeseník nad Odrou
ukládá starostovi předat ZO nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR na převzetí sjezdu na pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Blahutovice ze silnice III. třídy do vlastnictví a správy obce Jeseník
nad Odrou v rámci akce Silnice R48 MÚK Bělotín Rybí
bere na vědomí sdělení MÚ Nový jičín, Odboru územního plánování a stavebního řádu
o zpětvzetí návrhu na pořízení změny územního plánu obce
ukládá starostovi jednat s Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, Slovanská 232/5, 741 01 Nový Jičín o směně katastrálního území v k.ú.
Hůrka a k.ú. Starojická Lhota
schvaluje každoroční automatické navýšení nájemného z bytů o 6,25 % vždy k 1.1. daného roku
schvaluje navýšení ceny vodného v Blahutovicích o 10% od 1.1.2019
schvaluje každoroční nárůst ceny stočného v Jeseníku nad Odrou o 3% vždy k 1.1. daného roku
schvaluje plán inventur za rok 2018 dle přílohy
ukládá místostarostovi podat žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního
titulu na vypracování Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady
ukládá starostovi svolat pracovní setkání se zastupiteli obce v termínu 26.11.2018 v 16.00
na OÚ v Jeseníku nad Odrou
souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou ke dni
30.11.2018
schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
doporučuje obce ZO schválit rozpočet na rok 2019 včetně plánovaných akcí.

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2018 činí 200,– Kč. Je splatný do 1. 4. 2019.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet
č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2018 a pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle 558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.
cz, nebo osobně na obecním úřadě, KS 1318, SS 1341.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 12. 12. 2018 OZV č. 1/2018 o místních
poplatcích. V roce 2018 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu 450,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 1. 4. 2019.
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. 1760110389/0800, VS zůstává stejný
jako v roce 2018 a pokud Vám nebyl přidělen, můžete se informovat telefonicky na čísle
558 846 932, e-mailem krenovska@jeseniknadodrou.cz, nebo osobně na obecním úřadě,
KS 1318, SS 1337.
V místních částech Hůrka a Polouvsí mají
občané možnost zaplatit poplatky hotově,
a to v místních knihovnách, v době jejich
provozu (viz. zadní strana zpravodaje).

INFORMACE – ODPADY
V případě poškození čárového kódu na nádobě (popelnici), je nutné jej vyměnit. Svozová
irma nádobu s nečitelným kódem nevyveze. V případě poškození se obraťte na obecní úřad,
tel. č. 606 635 654, 558 846 937.

OZNÁMENÍ O ZM N CENY STO NÉHO V JESENÍKU N.O.
OD 1. 1. 2019
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností
od 1. 1. 2019 takto:
24,61 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné)
21,40 Kč/m3 (bez DPH)

OZNÁMENÍ O CEN VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH
OD 1. 1 .2019
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2019 takto:
41,75 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Voda pitná (vodné)
36,30 Kč/m3 (bez DPH)
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OZNÁMENÍ O ZM N CENY VODNÉHO VE SPRÁV SMVAK
OD 1. 1. 2019
Voda pitná (vodné)

39,18 Kč/m3 (bez DPH)

45,06 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

AKTUALITY ZE STAVEBNÍHO DENÍKU
ENERgETICKé ÚSPORY OBJEKTU TĚlOCVIČNY
S UBYTOVNOU V JESENÍKU NAD ODROU
Vážení spoluobčané,
v současné době inalizují práce na budově tělocvičny, jejichž cílem bylo zateplení fasády
a střešní konstrukce, rekonstrukce zdroje tepla a vyregulování otopné soustavy. Díky projektu, který je spoluinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí, dojde k energetickým úsporám objektu a ke snížení energetické
náročnosti veřejné budovy.

OBNOVA POMNÍKŮ A PAMĚTNÍ DESKY
V měsíci říjnu byl v Polouvsí obnoven Pomník obětem I. světové války za kapličkou sv. Martina. V současnosti se pracuje na obnově pomníku u kostela v Jeseníku nad Odrou. Je hotová
rekonstrukce centrálního kovového reliéfu a připravuje se kompletní obnova pomníku, tzn.
celkové kamenické a zednické práce. Podrobnější zprávy o těchto restaurátorských pracích
připravujeme ve spolupráci s odbornými irmami do příštích čísel zpravodaje.
Na svou instalaci čeká do svého původního stavu zrestaurovaná pamětní deska z budovy fary
v Jeseníku nad Odrou, která připomíná úmrtí hudebního skladatele Dr. Eduarda Engelsberga.
Na jaře r. 1879 se rozhodl navštívit své rodiště v Andělské Hoře u Bruntálu. Cestou se zastavil
u bratrance konzistoriálního rady Riedla v Jeseníku nad Odrou a zde náhle zemřel v kaplanské
světničce na faře.

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ
Je dokončena projektová dokumentace vč. stavebního povolení na realizaci projektu Cyklostezka Vražné Jeseník nad Odrou Hůrka a Rozhledny v Blahutovicích. Výstavby budou
probíhat za předpokladu získání dotačních prostředků.
Dále máme připravenu projektovou dokumentaci na úpravu veřejného prostranství v areálu
mateřské školky a školní jídelny v Jeseníku nad Odrou, dokončuje se PD na chodníky a rozšíření parkovacích ploch u bytovek v Jeseníku nad Odrou. Projektanti zpracovávají projekt
rekonstrukce restaurace v Jeseníku nad Odrou.
Přehled všech zrealizovaných a probíhajících prací byl zveřejněn ve zpravodaji č. 4/2018.
Martina Peterková
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Vážení spoluobčané,
na závěr roku jsme pro Vás opět spolu s osadními výbory a zástupci spolků připravili
obecní kalendář. Uvedli jsme zde všechny v této chvíli známé kulturní i sportovní akce,
které by měly v příštím roce ve všech našich místních částech proběhnout. V kalendáři
jsou opět označeny termíny svozů odpadů i termín splatnosti místních poplatků.
Berte, prosím, ohled na to, že jsme tento kalendář připravovali s velkým předstihem a termíny konaných akcí se mohou změnit, či zrušit. O všech akcích budete dále informováni
tak, jak jste doposud zvyklí ve zpravodaji, rozhlasem, na vývěskách.
Martina Peterková

OZNÁMENÍ ESKÉ POŠTY
Dne 31. 12. 2018 bude omezen provoz pošty v Jeseník nad Odrou.
V tento den bude pobočka České pošty otevřena od 8:30 do 10:30 hodin.

MŠ
JESENÍK NAD ODROU
100. VÝROČÍ REPUBlIKY V MATEŘSKé ŠKOlE
V týdnu od 29. 10. do 2. 11. se
děti z mateřské školy věnovaly
100. výročí Československé republiky. I ty nejmenší děti se seznamovaly s naší zemí. Během
týdne poznávaly naše národní
barvy, vlajku, národní strom,
prezidenty, ale i státní symboly. Neopomenuli jsme také
národní hymnu, kterou děti
poslouchaly i zpívaly. Během
celého týdne se vyjadřovaly výtvarně při malbách vlajek, ale
také hudebně a pohybově při
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společném tanci skladby Vltava z cyklu Má vlast. Průběžně byla dětem nabízená široká
škála činností, které prohlubovaly jejich znalosti o našem národu. Na památku jsme na
zahradě mateřské školy společnými silami zasadili lípu, o kterou děti pečují.

SVĚTÝlKOVÝ PRŮVOD SE SV. MARTINEM
Kde kdo ví, že svatý Martin vozí sněhovou nadílku a k oslavám patří také tradiční
svatomartinská husa a víno, ale málo z nás dokáže odpovědět, jak vlastně vznikla
tato legenda. A právě proto jsme se rozhodli tento rok tradiční lampiónový průvod
zasvětit této tradici a objasnit našim malým i velkým návštěvníkům jakže to vše
vlastně bylo.
Legenda o sv. Martinovi ožila v pátek 9. listopadu a my jsme mohli být u toho. Sraz
jsme měli u ZŠ v Jeseníku nad Odrou, kde jsme rozsvítili lampióny, lucerničky a jiná
světýlka a vydali jsme se v průvodu naší obcí za svatým Martinem, který za námi
přijel na svém koni. V průběhu jsme si udělali krátkou přestávku, abychom počkali
na všechny účastníky. Děti se posilnily bonbónky a někteří dospěláci štamprličkou
a vydali jsme se cestou dál. Svatý Martin dovedl průvod plný světýlek na hřiště TJ
Slavoj, kde na nás u brány čekal polonahý žebrák, který prosil zúčastněné a Martina
na koni o almužnu. Martin ale žádné peníze neměl a tak chtěl alespoň ubožáka
ochránit před zimou a rozdělil se s ním o svůj plášť. Žebrák spokojeně s pláštěm
odešel a všichni zúčastnění se následně přesunuli na Bečvárku . Tam pro ně byl
připravený teplý čaj a sladké koláčky, které jistě přišly k chuti. U ohýnku jsme si
opekli buřty a vydali jsme se ke svým domovům.
Organizátorem celé této akce byla Mateřská škola a Základní škola Jeseník nad Odrou ve spolupráci s naší obcí. Děkujeme panu Kneblíkovi, že pro nás ochotně otevřel
Bečvárku , aby se rodiče zahřáli svařákem, punčem a jinými nápoji. Naše největší
poděkování však patří Farmě Blahutovice, protože bez jejich ochoty by se průvod za
sv. Martinem uskutečnit nemohl. Peníze, které vybral u brány žebrák, kterým byl ve
skutečnosti Kristus, jak legenda praví, putovaly pro děti do mateřské školy.
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MŠ POLOUVSÍ

KUlTURNÍ A SPOlEČENSKé DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
ZÁVODY V PARKUROVéM SKÁKÁNÍ A VOZATAJSKéM JEŽDĚNÍ
V sobotu 6. 10. 2018 se na Zámecké jízdárně konal již 6. ročník parkurových a vozatajských soutěží. Za slunného odpoledne jsme mohli
sledovat soutěže od nejmenších dětí na ponících až po zkušené jezdce v soutěži parkur do 100 cm. V doprovodném programu jsme mohli shlédnout přehlídku plemenných chladnokrevných hřebců, ukázku
práce koně s kládou a divákům se asi nejvíce líbilo přetahování na
laně kůň versus lidé. Odpoledne jsme zakončili při zábavě s kapelou
Apači, která se protáhla až do nočních hodin. Děkujeme všem za
pomoc s organizací a těšíme se zase příští rok.
Marcela a Tomáš Míčkovi
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H RKA
lAMPIONOVÝ PRŮVOD HŮRKOU
Osadní výbor s hasiči pořádali v sobotu 3. listopadu 2018 tradiční podzimní lampionový průvod. V pět hodin večer se všichni sešli u horní
křižovatky na Jeseník. Průvod vyrazil obcí přes zahumení do areálu
školy, kde už hořel táborový oheň a na zahřátí byl připravený teplý ovocný čaj. K zakousnutí
byly různé dobroty a na ohni se opékaly buřty. Jako překvapení pro děti byl připraven krásný
ohňostroj se stovkou ran s různými efekty.

VYSAZENÍ lÍPY REPUBlIKY V HŮRCE
V úterý 30. října 2018 v rámci oslav 100. výročí založení Československa byla
v Hůrce v areálu bývalé školy vysazena lípa republiky. Akce se zúčastnili zástupci osadního výboru, spolků a občané obce. Po společném vysazení stromu,
jsme si připili na zdraví a na dalších sto let trvání samostatného státu obecní slivovicí a republikovým rumem. Lípa je vysazena na místě smrků, které uschly a byly skáceny na jaře roku 2016.

MYSlIVECKÝ HON
Hon na drobnou zvěř odstartoval v sobotu 1. prosince časně ráno před bažantnicí v Hůrce. Akce pořádanou zdejšími myslivci se zúčastnily čtyři desítky
myslivců a honců. Dopoledne byl čas i na přestávku s občerstvením. Celkem
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se podařilo ulovit třiačtyřicet bažantů. Hon se ukončil na bažantnici, kde proběhla poslední
leč u srnčího guláše Králem honu se stal Vlastimil Šimíček z Bernartic. Na závěr večera byla
vyhlášena bohatá tombola s divočákem v hlavní ceně.

SOUTĚŽ „O NEJlEPŠÍ HORECKOU PÁlENKU“
Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na sedmý ročník soutěže O Nejlepší horeckou pálenku , která se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 od
16.00 hodin v sále KD Hůrka.
Podmínky a průběh soutěže:
Doručení vzorků o objemu 0,5 l s přihláškou musí být dodány Danielu Glogarovi,
Hůrka 55, v termínu od 12. 1. 2019 do 19. 1. 2019 do 12.00 hodin včetně přihlášky
(tel.: 737 266 141).
Přihláška musí obsahovat jméno vlastníka, druh pálenky, rok vypálení, místo vypálení.
Hodnotit soutěžní pálenky, bude každý z příchozích občanů, který dostane hodnotící list
a postupně bodově vyplní každý soutěžní vzorek.
Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům proběhne v cca 20.00 hodin.
Po vyhodnocení soutěže bude následovat tradiční neřízená degustace všech soutěžních
vzorků a společenskokulturní večer.

POZVÁNKA DO H RKY
VEPŘOVé HODY
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v sobotu dopoledne 19. ledna 2019 tradiční vepřové
hody. Můžete se těšit na čerstvé masíčko, tlačenku, jitrnice, zabijačkovou polévku a další
kvalitní dobroty.
Hůrka, sál KD

VODĚNÍ MEDVĚDA A MASOPUST S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Restaurace u školy s Jiřinou Bokovou, pořádají od sobotního dopoledne 2. března 2019
tradiční vodění medvěda. Masopustní průvod obcí s medvědem, bude zakončen večerní zábavou v sále KD Hůrka s pochováváním basy doprovázenou hudbou a bohatou tombolou.
Hůrka, obec, sál KD

Z POLOUVSÍ
PéTANQUE KlUB POlOUVSÍ
Podzimní část sezony se přehoupla do zimní a my už se (ale opravdu)
stěhujeme dovnitř. Ale ještě než jsme železo zazimovali, stihli jsme
ještě několik venkovních turnajů. Zaznamenali jsme i skvělý úspěch na
turnaji PRESTIGE, ale o tom níže.
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Říjen jsme zahájili výjezdem opět na sever,
konkrétně kde se bojovalo ve dvojicích o Albrechtický pohár. Po strastiplné cestě plné
uzavírek naše čtyři týmy naštěstí včas dorazily. Byli s námi opět i naši junioři. V pětikolové základní části se podařilo Magdě s Pepou
ukořistit jediný bod a my ostatní jsme na tom
nebyli o moc lépe dva bodíky taky na další
díru do světa nestačily. Nakonec se nejvýše
probojovaly naše mladé naděje a v dohrávkách ukořistili jistě uspokojivé 19. místo.
V další dohrávkové skupině pak nezaváhali
José s Radimem, o skupinu níže pak, s padesátiprocentním úspěchem, dohrával Luboš s Láďou. Magda s Pepou si pak hrdě odnesli čisté
poslední místo.
Albrechtický pohár (tučně členové PK Polouvsí) – 32 týmů:
19. Lukáš Ondryhal, Sára Valošková
21. Josef Ondryhal, Radim Valošek
26. Luboš Rusek, Vladimír Vašíček
32. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka
Následující sobotu jsme vyrazili na již zmíněný
prestižní turnaj do Brna. Jeden triplet utvořili José,
Radim a Láďa, druhý pak Pepa s Magdou, které doplnila Yvonne Marečková z Řečkovic. Turnaj
byl velmi silně obsazený, nechyběli hráči z první
desítky žebříčku. Přesto jsme byli odhodláni se
nepo a hrát naplno. První kolo jsme svorně projeli a (světe div se) v druhém kole postavil švýcar
naše Polouveské týmy proti sobě. Koudelci s Yvonne začali drsně a hned v první náhozu nasázeli
svým klubovým kolegům čistou šestku a pak přidali další bodík. Pak se ale chlapci vzchopili a bez
dalšího zaváhání si svých třináct bodů nahráli. V dalším kole pak udělili svým soupeřům
kanára. Výhra v následujícím kole 13:1 pak již vzbuzovala naději na postup do KO16. Jistota
postupu by byla se čtyřmi výhrami a tak se synci vybičovali a skutečně vyhráli počtvrté. A bylo
to tam. KO 16 se stala skutečností. Pak již následovala výhra nad tripletem Pavla Hodbodě
a postup do KO8. Zde ovšem naši borci narazili na své dočasné limity a triplet Resl, Kauca,
Grepl je vyprovodil s čistou nulou do skupiny o 5. 8. místo, kde získali nakonec neuvěřitelné
a skvělé šesté místo. Je to nepochybně největší úspěch našich hráčů v poměrně krátké historii
klubu. Co se týče druhého našeho týmu, tak to bylo již poněkud slabší, ale přesto jednu výhru
v napínavém závěru získali.
Zlaté prasátko (tučně členové PK Polouvsí) – 50 týmů:
6. Josef Ondryhal, Radim Valošek, Vladimír Vašíček
32. Magdalena Koudelková, Josef Koudelka, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice)
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O dalším víkendu jsme toho měli moc. Po páteční přípravě hřiště a ostatních náležitostí na
náš nedělní KRT Cup jsme v sobotu vyrazili hned na dva turnaje. Magda, Pepa a Láďa utvořili jeden triplet pro turnaj TOP KLIP v Litovli. A aby jim tam nebylo smutno, tak tam vyrazili i junioři Lukin se Sárou, které doplnil zkušený José. Počasí prý bylo příjemné, sluníčko
tam ještě svítilo a tak si to užili a pěkně si zahráli (body se však jaksi příliš nahrát nedařilo).
No a v Heřmanicích se konal další ročník Císařsko-hodového turnaje. Tam se pro změnu
vypravili Hasan a Radim pod vedením presidenta Luboše. Tato naše trojka přijela pohár
obhájit. Došlo však k jakési organizační změně a z původního turnaje trojic se stal turnaj
jednotlivců. Rozhodnutím pořadatele jsme se všichni tři octli ve stejné skupině a tak jsme
se vzájemně potrápili. Nejlépe z toho vyšel Hasan, který skupinu vyhrál a v závěrečném
finále se utkal s vítězem druhé skupiny domácím Jindrou Mucalou. Již za umělého osvětlení se Hasanovi jaksi nedařilo překonat přesné plasy soupeře a ani kalíšek rumíčku na
tom už nedokázal nic změnit. A tak zůstal tentokrát pohár u domácích.
TOP KLIP Litovel (tučně členové PK Polouvsí) – 27 týmů:
25. Vladimír Vašíček, Josef Koudelka, Magdalena Koudelková
27. Josef Ondryhal, Sára Valošková, Lukáš Ondryhal
Na svatého Martina vyrazili dva naši otužilí zástupci do dalekého Hrochova Týnce, kde se
konal turnaj smíšených dvojic. V zámeckém parku se hrálo o svatomartinskou husu, někdo
možná i o body a někdo pro radost. Naši zástupci Magda a Láďa nám určitě ostudu neudělali. Hned v prvním kole zdolali dvojici Voříšková Voňka z Kulového blesku Olomouc.
V dalších kolech přidali ještě jednu výhru a jeden zápas projeli cituji: vlastní blbostí .
Každopádně dva nahrané body nejsou málo a na konci sezony drží prapor polouveského
pétanque statečně nad hlavou a neváhají cestovat lán světa pro tu radost si zahrát.
Svatomartinská husa (tučně členové PK Polouvsí) – 45 týmů:
26. Vladimír Vašíček, Magdalena Koudelková
Venkovní sezonu jsme nakonec uzavřeli v Orlové. 17. listopadu, na výročí Sametové revoluce,
pořádali kolegové z TOP Orlová jejich tradiční turnaj, příznačně pojmenovaný Pendrekáč. Hráli zde společně zkušení hráči i úplní začátečníci. Systém supermele (stejně jako náš KRT Cup)
namíchal do každého kola nové dvojice či trojice, které si pohodově užívaly hry. Poněkud mrazivé počasí nikomu neubralo na náladě a všichni vypadali spokojeně. Pořadí nebylo důležité.
Nováčci byli hodnoceni zvlášť a první tři obdrželi poháry. V naší skupině zkušenějších dopadl
nejlépe Láďa na pátém místě. Ale jak jsem již zmínil nehrálo se o body, ale pro radost ze hry.
Tak to byl nejspíše už opravdu náš poslední venkovní turnaj v tomto roce a zimu přečkáme
se soft pétanque.
V klubovém žebříčku nedošlo k žádným zásadním změnám a pořadí na prvních třech místech
se nezměnilo vůbec. Vede José Ondryhal, druhá je Marcela Gráiková a na třetím místě je
Radim Valošek.
Dohráli jsme také podzimní kolo naši domácí polouveské ligy. V této části byl nejúspěšnější
Radim Valošek. Celkové výsledky byly vyhlášeny v rámci našeho domácího turnaje KRT Cup.
Putovní pohár za celkové vítězství si odnesl José Ondryhal. Další pořadí v tabulce.
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Polouveská liga 2018 – PK Polouvsí
BODY
1. KOLO

BODY
2. KOLO

BODY
CELKEM

CELKOVÉ POŘADÍ

Ondryhal Josef

8

6

14

1

Valošek Radim

6

8

14

2

Rusek Luboš

6

7

13

3

Vrzal Radomír

7

6

13

4

Gráiková Marcela

4

6

10

5

Koudelka Josef

4

6

10

6

Ondryhal Lukáš

7

3

10

7

Valošková Tereza

6

2

8

8

Gráik Jiří

4

4

8

9

Koudelková Magdalena

1

5

6

10

Valošková Sára

2

2

4

11

V celostátním žebříčku (985 hráčů) si stojíme také dobře a body z Brna přinesly výrazný posun Josého do první dvoustovky. Láďa také strmě stoupá a ostatní spíše udržují své vydobyté
pozice. Naše aktuální umístění bylo k datu 2. 12. 2018 následující:
169. Josef Ondryhal
222. Radim Valošek
284. Luboš Rusek
299. Vladimír Vašíček
316. Magdalena Koudelková
351. Lukáš Ondryhal
361. Marcela Gráiková
364. Josef Koudelka
387. Sára Valošková
446. Radomír Vrzal
582. Jiří Gráik
640. David Patala
682. Kateřina Patalová (Urbanovská)
Připomínáme, že nyní hrajeme softpétanque v sále KD, kde si i vy můžete s námi zahrát vždy
ve čtvrtek od 18:00 hodin. Náčiní vám rádi zapůjčíme, ale přivítáme, když si přinesete obuv
na přezutí. Pro aktuality sledujte náš facebook.
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KRT CUP 2018
Poslední neděle s letním časem patří již sedmým rokem turnaji, který pořádáme u nás. Ne
náhodou nese hrdý název KRT CUP. Vzhledem k tomu, že většina našich hráčů byla na turnajích i v sobotu, započaly přípravy již v pátek (postavit stany, nachystat zázemí, pohrabat listí
a připravit hřiště). V neděli pak po deváté hodině začali přicházet a přijíždět první nedočkavci.
Navzdory skutečně podzimnímu počasí se zúčastnil vysoký počet hráčů (32) jednak z našeho
klubu, dále pak několik místních i přespolních neklubových příznivců pétanque a v neposlední řadě nás potěšilo, že zavítali i zkušení hráči z okolních klubů, konkrétně SKP Hranice
VI Valšovice, TOP Orlová a Sokol Staříč (a to včetně presidentů). Tento turnaj má přátelský
a pospolitý charakter a hraje se systémem supermele (do každého kola se náhodně losuje
nové složení týmů) a k neformální atmosféře jistě i přispívá systém startovného, kdy každý
hráč donese něco dobrého k snědku či vypití a prakticky vše je pak v průběhu akce průběžně
zlikvidováno.
Hned zkraje přivítal všechny
přítomné svým osobitým projevem president našeho klubu
Luboš Rusek a poté vyzval loňského šampiona Josého k připevnění štítku se svým jménem
na naši dechberoucí putovní
trofej. José neváhal a (po řádném uhrazení poplatku) tak
neprodleně učinil. Poté si sám
vzal slovo a jako hlavní rozhodčí pohovořil o pravidlech turnaje. No, a protože již bylo rozlosováno, tak se všichni pustili do hry. Postupně se na všech hřištích
střídaly dvojice či trojice, které by se spolu jen těžko kdy jindy sešly. Začátečníci se něco přiučili,
zkušení borci si vzpomněli, jak sami začínali . Došlo i na výsledky s nulou a tak se občas podle
tradice, kterou držíme, „líbala Fanny“. Mezitím se plkalo a bužírovalo a tak jsme se dopracovali až
do inále. Tož nezbylo než vyhlásit výsledky. Všichni obdrželi drobnou odměnu, pro první čtveřici
jsme připravili i cosi navíc. Největší radost pak měl jistě vítěz MAREK OLŠÁR z TOP Orlová, který si
svými skvělými výkony vybojoval velikou čest opatrovat po následující rok cennou polouveskou
trofej. Druhé místo získal staříčský JIŘÍ VILÍM. Třetí příčku získali domácí JOSÉ s LUBOŠEM (kteří střídali) a nepopulární čtvrté místo pak obsadil KAMIL JURIŠTA, opět z Orlové. Současně jsme vyhlásili
i výsledky Polouveské ligy a odměnili naše juniory za celoroční snahu.
Po vyhlášení se ještě samozřejmě chvilku družilo
a postupně se účastnící
začali loučit a odjíždět.
Nám pak nezbylo než celý
„cirkus“ sbalit a utíkat ke
kamnům.
Děkujeme všem účastníků,
kteří vážili cestu a přijeli si
k nám zahrát a doufáme,
že i pobavit.
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Další díky patří i našim sponzorů a podporovatelům:
OBEC JESENÍK NAD ODROU
FORTE STEEL, s.r.o.
HROŠÍ STAVBY Morava, a.s.
ASOMPO, a.s
agentura GRYFF
Marcela Gráiková.
Na uspořádání akce mají lví podíl pochopitelně i členové PK Polouvsí, velice si vážíme pomoci
dalších našich přátel a pochopení manželek či manželů.
„Díky že jste nám drželi palce. Přejeme Vám pokojné prožití vánočního období a do
nadcházejícího roku pohodu a klid v duši ...“
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“

DEVÁTÝ SOUSEDSKÝ JARMARK V POlOUVSÍ
Milí sousedé i přespolní,
moc díky Vám všem, kteří jste došli bez Vás by Sousedský jarmark neměl tu správnou atmosféru!
Letošní 9. ročník pořádali místní nadšenci, řemeslníci a nově vznikající Osadní výbor. Sousedský jarmark jsme zahájili rozsvícením Vánočního stromku před hospodou.
Mile nás překvapil sbor místních dětí Polouveské překvapení, který se poskládal z dětí celé dědiny a jak samy děti řekly hlavně si to chceme udělat bez dospělých , tak tak i udělaly. Nacvičily
krásný, za srdce beroucí program. A že jim to šlo! Díky moc Sáře, Lukymu, Johance, Saše, Amálce,
Hugovi, Rozárce, Šárce, Matyldě :-) bylo to krásné.
Již potřetí vystoupil na jarmarku PPJS Polouveský Příležitostný Jednorázový Sbor, který nás pěkně
rozpohyboval a potěšil výběrem dávno zapomenutých songů. Horyna s Pavlíkem zůstanou zřejmě
v srdci každé návštěvnice...
Sousedským jarmarkem jsme nakročili do Adventního času, a protože to je čas sváteční a hlavně
rodinný, pozvali jsme na schody rodinné zpěvné seskupení „Bohuš Band“, které svým parádním vystoupením, ve složení Bohuš Volek s dcerami Martinou a Luckou a vnučkou Beatkou, bylo třešinkou
na dortu celého jarmarku. Děkujeme!
Pak už jsme vyhlíželi Mikuláše s družinou, ten podělil děti jabkem, mlsotkou a tradičním polouveským perníkem, který letos zdobily místní děti.
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Děkujeme moc Vám všem, kteří jste pomohli s přípravami: Radimovi
Valoškovi, Pepovi a Janě Ondryhalovým, Tomášovi Závorkovi, Naďce
a Liborovi Porubovým, Lukášovi Karaiátovi, manželům Vrzalovým,
Věrce Maňákové, Janě Urbanové, Jarce Sochorové, Hele Hrňové,
Móně Býčkové, Šárkám Škarkovým, Sáře Valoškové, Lukymu Ondryhalovi, Miroslavu Jurčákovi, díky skvělým přátelům ze Zašové Pavlovi
Hošťálkovi a Pavlovi Trčkovi a báječným kamarádkám z Rožnova
Lidce, Káti, Věrce, Zuzce, velké díky za pomoc a podporu obecnímu
úřadu Jeseník nad Odrou, velké díky všem prodávajícím a ostatním...
Výtěžek z celé akce putuje na program POHÁDEK POD DUBEM
2019.
Bavilo nás to s Vámi, těšíme se na příště :-) a kdo jste nebyl na jarmarku, zeptejte se sousedů...
Darča Rusková Neuwirthová
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BLAHUTOVICE
lAMPIONOVÝ PRŮVOD SE SVATÝM MARTINEM
Osadní výbor Blahutovice pořádal v pátek 26. 10. 2018 lampionový
průvod se Svatým Martinem, který jel na koni v čele průvodu. Sraz byl v šest
hodin večer u kulturního domu, kde členové osadního výboru připravili malé ob-
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čerstvení pro děti i svařáček pro dospělé. Potěšila nás hojná účast nejenom dětí, ale
i dospělých, kteří přišli s lampičkami, lucerničkami i jinými svítidly. Celou akci jsme
zakončili krásným ohňostrojem s hudbou!
Iveta Jančálková

PRVNÍ BlAHUTOVICKÁ BRIgÁDA
Osadní výbor Blahutovice pořádal v sobotu 17. 11. 2018 PRVNÍ Blahutovickou brigádu, při které jsme společně zasadili 48 ovocných stromů, od kaple až po druhý les.
Děkujeme všem brigádníkům, které neodradilo škaredé počasí a třeskutá zima. Speciální poděkování patří Martinovi Pavlovi, Rudolfu Malcherovi a Milanu Jílkovi, že den
předem vyvrtali díry na stromky a ušetřil naše ruce. Zahřívali jsme se čajem a svařákem,
nálada v táboře byla skvělá, a tak jsme zasadili i památeční lípu na pozemku bývalé
stolárny. Celou akci jsme ukončili grilovanou klobásou a pivečkem na Farmě v Blahutovicích. Poděkování patří manželů Jílkovým, že nám poskytli útulné a teplé útočiště
a nesmím zapomenout na pekařky z osadního výboru, které připravili BUCHTÉÉ ke kávičce. A na závěr děkuji Martinovi a Zuzaně Kotoučovým, za odborné školení a vedení
při výsadbě stromků.
Počítáme s Vámi i příští rok, protože dobré akce se mají opakovat, a zeleně
není nikdy dost!
Iveta Jančálková
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ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BlAHUTOVICÍCH
Osadní výbor Blahutovice a Spolek Bayerův odkaz pořádal v neděli 2.12.2018 od 16 hodin
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Blahutovicicích U KAPLE. Krásnou akci nenarušila
ani nepřízeň počasí, a přišlo mnoho lidí. Ty přivítaly stánky s perníkem, teplým svařáčkem
i vánočními ozdobami. V 17 hodin jsme rozsvítili vánoční strom při sváteční hudbě na klarinet
Vojtěcha Glogara. Na housle zahrála koledy Amálka Kotoučová, a na kytary Jindřich Kotouč
a Jiří Jančálek. Rozsvítili jsme společně první svíčku na adventním věnci v překrásně vyzdobené kapli. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na výzdobě kaple, chystání stánků a pečení
perníčků i vanilkových rohlíčků.
Krásné vánoce za Osadní výbor Blahutovice přeje Iveta Jančálková
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SPORT
TABULKY A VýSLEDKY KOPANÉ PO PODZIMU 2018
I.B třída krajská soutěž
1. Starý Jičín
2. Fryčovice
3. Tichá
4. Petřvald
5. Jeseník n.O.
6. Kopřivnice
7. Spálov
8. Veřovice
9. Raškovice
10. Mořkov
11. Ostravice
12. Skotnice
13. Vlčovice
14. Odry

36:15
25:17
32:11
35:18
32:23
20:21
28:27
15:26
30:30
19:30
22:27
19:27
19:30
7:37

29
28
27
26
20
20
17
16
15
15
14
14
14
2

OS ŽÁCI
1. Spálov
2. Kunín
3. Jeseník n.O.
4. Studénka
5. Hladké Životice
6. Děrné
7. Bravantice
8. Suchdol n.O.

53:17
41:13
52:18
53:22
15:32
12:39
16:64
10:50

27
27
24
16
10
9
8
3

OS STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Žilina
2. Bludovice
3. Jeseník n.O.
4. Pustějov
5. Mankovice

60:18
38:29
44:29
34:38
22:84

22
12
10
9
3

Pohodové svátky a vše dobré v roce 2019
přeje TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
BAZÁREK
Máme tu předvánoční čas, ve kterém jste mohli cestou z práce, na procházce, nebo prostě
jen tak, navštívit bazárek s převážně dětským
oblečením, hračkami i jinými potřebami, zkrášlit si svůj domov třeba i ručně vyráběnými svíčkami, nebo udělat radost někomu ze svých
blízkých knihou, balíčkem kosmetiky nebo jinou drobnůstkou. Tentokrát již potřetí se stoly,
židle a všechno, co mělo čtyři nohy :-) zaplnily
do posledního centimetru rozličným zbožím,
převážně pro děti. Maminky mohly od čtvrtečního rána nosit své věci k prodeji, o které jsme
se ochotně postaraly, prodej byl potom zahájen v pátek ráno a v sobotu končil v 11 hodin, kdy si pak mohly maminky své neprodané věci
vyzvednout a vyinkasovat utrženou částku.
Na letošním podzimním bazárku mohli také návštěvníci přispět jakoukoli částkou do kasičky
a podpořit tak pořízení výtvarných potřeb a hraček, sloužící k vybavení herničky na dětském
nemocničním oddělení v Novém Jičíně. Vybrána byla částka 3260 Kč, za kterou budou námi
koupené věci předány paní učitelce Heleně Přikrylové, která navštěvuje děti na pokojích a stará
se o vyplnění jejich volného času. Chtěly bychom tímto poděkovat všem, kteří sbírku podpořili
i těm, kteří bazárek navštívili a mohli si tentokrát odnést i dobrý pocit.
„Jesenické maminky“

TANE NÍ V JESENÍKU NAD ODROU
Plesová sezona se pomalu blíží a s ní i odhodlání naučit se a zdokonalit své taneční kreace,
kterými bychom se pak mohli pochlubit nejen na parketě-). O výuku a organizaci kurzu se
postaral mladý, nadějný pár v podání Jakuba Hrubého a Markéty Novákové z TK Focus a účastníci se mohli pod jejich vedením postupně naučit tanec Cha Cha, Jive, Walz a další. Snad se
každý našel v tom svém tanci a pro všechny to byla a je cenná
zkušenost, při které jsme se mnohdy zapotili.
Především ale pár příjemných večerů, které jsme mohli strávit
v milé společnosti, navzájem se podpořit a mnohdy se i zasmát,
vždyť tanec by měl být potěchou a uvolněním pro nás všechny,
kteří žijeme v této uspěchané době.
Věřme, že si účastníci kurzu odnesou hezké vzpomínky na tyto
chvíle a budou je chtít v dalších letech obnovit. Děkujeme touto
cestou OÚ za možnost využití prostor sálu, také všem, kteří se
podíleli na organizaci kurzu i všem účastníkům za píli a snahu.
V příštím roce opět na viděnou!!!
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RŮZNé
POD KOVÁNÍ
Nejvyšší vyznamenání, plaketa ČČK Dar krve – dar života udělený dárcům krve,
kteří dovršili počet 250 bezpříspěvkových odběrů
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.
Mezi vyznamenanými je:
Rudolf Býček
Jeseník nad Odrou
Rudolfu Býčkovi st. patří upřímné poděkování za jeho hluboce lidský postoj, kterým přispěl
k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.
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POD KOVÁNÍ SENIOR
Klub seniorů a seniorek děkuje Obci Jeseník nad Odrou za uspořádání podzimního výletu do
Lešné a Valašského Meziříčí a Milanu Býčkovi za příjemně strávené odpoledne s muzikou.
Marie Kelnarová

PETICE ZA KRAJINU
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám Petice za krajinu i s petičním
archem.
Myslím si, že svým podpisem určitě podpoříte dobrou věc. Moravská a česká krajina si to
určitě zaslouží.
Petice je k dispozici na podatelně Obecního
úřadu a to do konce února 2019. Petici je
možno podepsat i v elektronické podobě.
Informace možné i na tel. čísle 604/ 211 035,
nebo mirajurcak@seznam.cz.
Děkuji.
Miroslav Jurčák, Hrabětice

Jesenický zpravodaj 6 / 2018

35

36

Jesenický zpravodaj 6/ 2018

Jesenický zpravodaj 6 / 2018

37

38

INZERCE

K
L
Á
Y
U
K
D
N
Á
N
T
A
E
E
L
M
L
A
Y
Y
ZITK AČNÍ DESK E STOLNÍ K KAL
EZENT É KALENDÁŘ PISNÍ PAPÍRY LOG
A
N
O
T
N
D
A
Ě
K
Y
T
K
S
Y
Á
K
ÁL
Á
B
U
T
O
E
N
Í
L
A
N
Y
M
V
K
OŠTO ÁVKA VIZIT ČNÍ DESKY TOL
BJEDN CE PREZENTAKALENDÁŘE S KA
Y
A
R
É
Í
K
I
P
N
L
A
N
B
P
Ě
U
Í
T
S
N
S
Á
O
I
L
N
P
A
O
Y
T
T
D
A
K
Y
K
LAKÁ NÍ OBÁLKY
Á
T
N
E
E
L
Z
E
Y
V
R
K
O
P
T
I
POŠT NÁVKA VIZ PUBLIKACE ALEN
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY K
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TAL
A
Ě

E-shop tisku

Jesenický zpravodaj 6/ 2018

Jesenický zpravodaj 6 / 2018

39

40

Jesenický zpravodaj 6/ 2018

