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Klidné a šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2020
přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč
a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou

P EDVÁNO NÍ DÍLNA V BLAHUTOVICÍH, 30. 11. 2019

ROZSVÍCENÍ VÁNO NÍHO STROME KU V JESENÍKU
NAD ODROU, 1. 12. 2019

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V BLAHUTOVICÍCH, 7. 12. 2019

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:

724 180 667
606 635 654
558 846 931
558 846 933
558 846 932
558 846 937
558 846 938

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. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 2. 2020
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2020
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ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2020

AKCE ROZPOČTU NA ROK 2020
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ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2020

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD
ODROU
KONANÉHO DNE 4. 12. 2019 V KULTURNÍM DOM
V JESENÍKU NAD ODROU OD 16:00 HOD.
bere na vědomí rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce a kontrolního výboru Mgr.
Stanislava Adamce
volí Radima Valoška členem kontrolního výboru
schvaluje Program 7. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
určuje ověřovatelem zápisu ze 7. schůze zastupitelstva obce Daniela Glogara
určuje ověřovatelem zápisu ze 7. schůze zastupitelstva obce Karla Sládečka
schvaluje Zápis ze 6. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období usnesení č. 10, 11, 12
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/166 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova rodinného domu č. p. 307 a pozemku parc. č. 989/128 o výměře 508 m2 vše v k. ú. Jeseník
nad Odrou
schvaluje prodej pozemku parc. č. 989/167 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova rodinného domu č. p. 308 a pozemku parc. č. 989/129 o výměře 504 m2 vše v k. ú. Jeseník
nad Odrou
neschvaluje poskytnutí slevy
schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 1599, 1642, 1643 v k. ú. Jeseník nad Odrou za
účelem výstavby rodinných domů
bere na vědomí Zápis z 5. schůze inančního výboru
schvaluje doplněné Rozpočtové opatření č. 6/2019 dle přílohy
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 včetně zapojení inanční rezervy ve výši 9 671 059
Kč na akce rozpočtu
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2019 v plném rozsahu
pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2020 dle přílohy
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích
schvaluje vyřazení majetku z evidence dle přílohy
bere na vědomí informace o probíhajících akcích
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bere na vědomí Zápis z jednání sboru zástupců ze dne 26. 11. 2019 v rámci návrhu první etapy plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jeseník nad
Odrou
schvaluje hlasování dle předloženého návrhu sboru zástupců ze dne 26. 11. 2019 v rámci
první etapy plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jeseník nad
Odrou po jednotlivých opatřeních
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení HC1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení HC2a v k. ú. Jeseník nad
Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení HC2b část po parc. č. 1740
v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení HC3a v k. ú. Jeseník nad
Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení HC5 po IP 51, po sjezd S17,
včetně S18 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení VN1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení IP123 v k. ú. Jeseník nad
Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení IP132 na parc. č. 1638 v k. ú.
Jeseník nad Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení S1 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje zařazení do realizace plánu společných zařízení S2 v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje Smlouvu o údržbě cyklostezky s Obcí Vražné, 742 35 Vražné č.p. 37
bere na vědomí Zápis z 2. schůze kontrolního výboru

USNESENÍ Z 11. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 22. 10. 2019 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.30 HOD.
schvaluje Program 11. schůze rady obce
bere na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2019
svěřuje působnost v oblasti rozpisu rozpočtu starostovi obce
bere na vědomí Protokol č. PVK/2019/1/JnO o provedení následné veřejnosprávní kontroly
za rok 2018 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
ukládá ředitelce Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, provést nápravná opatření a doporučení z Protokolu č. PVK/2019/1/
JnO ze dne 7. 10. 2019
souhlasí s přijetím účelově určeného inančního daru od společnosti Prodol Plus s.r.o.,
Opavská 6192/13, Poruba, 708 00 Ostrava pro Základní školu a Mateřskou školu Jeseník
nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci ve výši 3.000 Kč
schvaluje Plán inventarizace majetku k 31. 12. 2019 dle přílohy
schvaluje zvýšení vodného v Blahutovicích od 1. 1. 2020 o 5 %
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schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8017787 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8024992 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
schvaluje Dohodu o umístění kabelového rozvodu bytového domu Jeseník nad Odrou 240
s Náš-Net Group s.r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, Praha 9
schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemků p. č. 412 a 417/1 v k. ú. Hůrka *** ke dni
31. 12. 2019
schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Polouvsí
schvaluje pronájem pozemku p. č. 989/95 v k. ú. Jeseník nad Odrou *** s účinností od
1. 1. 2020
bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu ***
schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování vodního díla č. 68/SOP/NJ/2019/D4
se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory
schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
Rozhledna Blahutovice s Kudělka s.r.o., 742 53 Kunín 104

USNESENÍ Z 12. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 19. 11. 2019 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16.00 HOD.
schvaluje Program 12. schůze rady obce
schvaluje Smlouvu o ukládání odpadů na skládce Životice, okr. Nový Jičín se společností
ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína
schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu se společností ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína
schvaluje propachtování pozemku p. č. 368/1 v k. ú. Polouvsí společnosti AGRO JESENICKO, a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234, za cenu 5500 Kč/ha ročně s účinností od 1. 12.
2019 do 31. 12. 2021
ukládá starostovi projednat s Osadním výborem Blahutovice návrh na využití objektu Blahutovice 13
bere na vědomí rezignaci Mgr. Stanislava Adamce, 742 33 Jeseník nad Odrou 112 na
mandát člena Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
vydává podle 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Osvědčení pro člena Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou panu Radimu Valoškovi, *** bytem 741 01 Jeseník nad
Odrou Polouvsí 99 s účinností od 1. 11. 2019
schvaluje inanční dar 2 000,- Kč ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Záchranná stanice a Dům
přírody Poodří, 742 54 Bartošovice 146
ukládá místostarostovi projednat s Osadním výborem Blahutovice žádost *** o směnu
pozemků p. č. 388/3 za pozemek p. č. 30/2 ve vlastnictví obce, vše v k. ú. Blahutovice
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schvaluje Smlouvu o právu a užívání aplikace ECONIT na změnu evidence sběru komunálního odpadu s irmou JRK Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1,
110 00 Praha 1
schvaluje Smlouvu o servisní podpoře k aplikaci ECONIT a reklamační řád s irmou JRK
Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo stavby Rozšíření vodovodu na pozemek p. č. 834/2
v k. ú. Jeseník nad Odrou se společností LB 2 000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
trvá na uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy s Českým rybářským svazem z. s., místní
organizace Nový Jičín, Gen. Hlaďo 755/18, 741 01 Nový Jičín
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu ***
schvaluje opravu střechy obecního domu Blahutovice 101 p. Pavlem Šuffnerem, 741 01
Jeseník nad Odrou Hůrka 109
schvaluje inanční dar ve výši 200 EUR nadaci ,Kuhländler Archiv mit Heimatstube, Stiftung
bürgerlichen Rechts se sídlem Beate-Paulus-Str. 2, 70806 Kornwestheim
schvaluje ukončení pronájmu pozemků p. č. 1180/14, 1180/15, 1180/16 a 1180/17
v k. ú. Jeseník nad Odrou k 31.12.2019
schvaluje prodej přípojek inženýrských sítí k Domům velké vody v Jeseníku nad Odrou
dle přílohy
Na své 7. schůzi Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou vzalo na
vědomí rezignaci na mandát člena zastupitele obce a člena kontrolního výboru Mgr. Stanislava Adamce (KDU-ČSL) ke dni 31. 10.
2019. V obou těchto funkcích jej nahradil, dle výsledku voleb do
zastupitelstev obcí zvolený další v pořadí náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany, p. Radim Valošek. Slib zastupitele složil
před zastupiteli na výše uvedené schůzi ZO dne 4. 12. 2019. Za odvedenou práci panu Adamcovi děkujeme a panu Valoškovi přejeme
hodně elánu!

POPLATEK ZE PSA
Poplatek ze psa v roce 2020 činí 200,– Kč. Je splatný do 31. 3. 2020.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo na účet
č. 1760110389/0800, VS zůstává stejný jako v roce 2019 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.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 04. 12. 2019 OZV č. 1/2019 o místních
poplatcích. V roce 2020 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 500,– Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.

8

Jesenický zpravodaj 6/ 2019

Poplatek je možno zaplatit v pokladně
Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou
nebo na účet č. 1760110389/800, VS
zůstává stejný jako v roce 2019 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).

ODPADY
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2020 přechází naše obec na nové značení nádob na komunální odpad (popelnice a kontejnery) na tzv. QR kódy. Důvodem změny je časté poškození kódů, které mělo za
následek nesrovnalosti v počtu vyvezených a fakturovaných nádob.
Co pro Vás tato změna znamená? V podstatě jeden úkon navíc. Při platbě na pokladně OÚ
Vám bude předán nový QR kód s obrázkem umístění (nalepení) na popelnici. Obyvatelé obce,
kteří provádí platbu převodem na účet, žádáme, aby si QR kód vyzvedli na podatelně OÚ
v Jeseníku nad Odrou v termínu od 6.1.2020 do
31.3.2020. Po tomto datu nebude neoznačená
nádoba vyvezena!
V případě poškození se obraťte na tel. č.
606 635 654, 558 846 937 a po domluvě Vám
bude přidělen nový QR kód.
Novinkou v třídění odpadů bude od nového
roku sběr potravinářského oleje. Jak s ním
nakládat? Úplně jednoduše. Použitý potravinářský olej nalejte do PET lahve a na sběrném
dvoře bude přistavena nádoba, kde tento olej
uložíte .
Dále Vám oznamujeme, že z důvodu nárůstu
cen za uložení komunálního odpadu na skládkách, se poplatek za svoz komunálních odpadů
zvyšuje na částku 500, Kč na osobu/rok a je
splatný jako každoročně do 31.3.2020.
Libor Macháč
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OZNÁMENÍ O ZM N CENY STO NÉHO V JESENÍKU N.O.
OD 1. 1. 2020
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena stočného s účinností
od 1. 1. 2020 takto:
Voda odvedená (stočné)

22,04 Kč/m3 (bez DPH)

25,35 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

OZNÁMENÍ O CEN VODNÉHO V BLAHUTOVICÍCH
OD 1. 1. 2020
Na základě usnesení RO Jeseník nad Odrou byla schválena nová cena vodného v Blahutovicích s účinností od 1. 1. 2020 takto:
Voda pitná (vodné)

38,12 Kč/m3 (bez DPH)

43,84 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

OZNÁMENÍ O ZM N CENY VODNÉHO VE SPRÁV SMVAK
OD 1. 1. 2020
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)

47,27 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

P EHLED INVESTI NÍCH AKCÍ
Vážení spoluobčané,
v průběhu letošního roku opět některá místa v naší obci dostala nový kabát , byl upraven
jejich vzhled a hlavně byla zlepšena užitná hodnota. Níže Vám předkládáme výčet těch největších z nich.

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU TĚLOCVIČNY
S UBYTOVNOU V JESENÍKU NAD ODROU

Na přelomu loňského
a letošního roku se dokončovaly stavební práce na objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku
nad Odrou. Cílem bylo snížit energetickou náročnost této budovy; došlo k zateplení obvodového zdiva a střešní konstrukce.
Akce byla spoluinancována Ministerstvem životního prostředí Operačním programem ži-
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votního prostředí ve výši 35% z uznatelných nákladů v částce 1 533 281,75 Kč. Celkové
náklady akce byly 4 380 805,00 Kč. Částkou 1 000 000,00 Kč přispěje na doinancování také
Moravskoslezský kraj z Programu na podporu inancování akcí s podporou EU .

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKŮ – LOKALITA
BYTOVKY JESENÍK NAD ODROU
Projekt, který vyřešil
rozšíření zcela nevyhovující
dopravní
infrastruktury v prostoru stávajících bytových
domů severovýchodně od centra obce, byl dokončen v listopadu. U příjezdové komunikace,
která byla úzká a nevyhovovala obousměrnému provozu, došlo k úpravě na jednotnou šířku
5,5 m. Byly vybudovány nové chodníky v šířkách
1,5 1,8 m, rekonstruované chodníky byly sjednoceny na š. 1,5 m. V prostoru bytovek vzniklo 9 dílčích parkovišť s celkovou kapacitou 52
stání, z toho 3 stání pro osoby ZTP. Realizací stavby došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti
pohybujících se osob v této frekventované části obce, která slouží také mj. jako jediný možný
výjezd z lokality Stodolní .
Na úhradu nákladů akce, které činily 2 674 378,48 Kč vč. DPH, přispěl z dotačního programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 částkou 400 tis. Kč
Moravskoslezský kraj.

ZAHRADNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY MŠ JESENÍK NAD ODROU
V květnu tohoto roku se započalo s revitalizací venkovního areálu mateřské školy, školní
jídelny, zubní ordinace a bytových jednotek. Byla provedena výstavba či obnova manipulačních a přístupových ploch o rozměrech 285 m2 pro pěší, 222 m2 pro pojezd, úprava oplocení v celkové délce 96 m, byla vystavěna nová opěrná zeď a další zemní práce a terénní
úpravy. Realizace díla byla ukončena v měsíci srpnu, za realizaci byla uhrazena celková částka 3 479 423,87 Kč včetně DPH. V příštím roce budou provedeny sadbové úpravy a budou
doplněny lavičky a koše. Tato akce byla hrazena z vlastních prostředků obce.
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OBNOVA PAMĚTNÍ DESKY A POMNÍKU OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY
V měsíci květnu
byla instalována
na budovu fary
renovovaná
pamětní deska připomínající úmrtí
hudebního skladatele Dr. Eduarda
Engelsberga, který zde před 140
lety náhle zemřel v kaplanské světničce dne 27. 5.
1879, když se zastavil na návštěvě u svého bratrance
konzistorního rady Riedla, při cestě do svého rodiště
v Andělské hoře u Bruntálu.
Restaurátorské práce provedl Mgr. Ing. Ondřej Šimek, DiS. z Jindřichova Hradce a byly inancovány z rozpočtu obce. Z prostředků obce byla také inancována obnova pomníku Obětem
I. světové války u kostela a provedl ji rovněž tentýž restauratér. Pomník byl obnoven kompletně, včetně zednických prací, provedení oprav a doplnění chybějících, deformovaných či
zkorodovaných prvků jak konstrukce, tak centrálního kovového reliéfu i vedle stojících dvou
kovových lamp. V příštím roce bude provedena obměna výsadby.

Dále byly v letošním roce provedeny další opravy místních komunikací. Formou penetrace byly spraveny a zpevněny poškozené části vozovek na čtyřech úsecích v Jeseníku nad
Odrou, Hůrce a Polouvsí. Rozšířili jsme také vodovodní a kanalizační řád ve dvou částech
Jeseníku nad Odrou. V prázdninových měsících byla kompletně zrekonstruována ředitelna a sborovna v základní škole, byly vyměněny přepážky, vnitřní okna a dveře v jídelně
mateřské školy. Ve sklepních prostorech MŠ v Jeseníku nad Odrou byly opraveny vnitřní
rozvody a provedeny nové omítky. V MŠ v Polouvsí byla opravena část oplocení a byly
vyměněny okapy. V těchto dnech probíhá oprava střechy na bytové jednotce v Blahutovicích čp 101. Ve spolupráci s Mikroregionem Odersko byl v jarních měsících na budově
obecního úřadu instalován informační interaktivní panel.
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CYKLOSTEZKA JESENÍK NAD ODROU
V měsících červenci a srpnu proběhla veřejná zakázka na realizaci cyklostezky Hůrka Jeseník nad Odrou Vražné. Následně byla podepsána smlouva o dílo s firmou PORR a.s., která
podala nejvýhodnější nabídku ve výši 27 802 689,55 Kč bez
DPH. Stavební práce budou započaty pouze v případě obdržení finančního příspěvku
ve výši 85% uznatelných nákladů ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde obec
v měsíci říjnu podala žádost o dotaci.

ROZHLEDNA BLAHUTOVICE

Tento měsíc finalizujeme na dokončení projektové dokumentace na realizaci stavby
rozhledny v Blahutovicích a přípravě výběrového řízení. Byly získány finanční prostředky ve výši 85% z uznatelných nákladů
v rámci programu Intereg V-A Česká republika Polsko a dále ve výši 5% z Ministerstva pro místní rozvoj. Zahájení stavebních
prací předpokládáme v jarních měsících.

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
V souladu se strategií obce a schválenými investičními akcemi jsou zpracovávány projektové dokumentace na poldr v Blahutovicích a v Polouvsí, na výstavbu haly vedle zázemí
technických služeb, opravu střechy na budově ZŠ Jeseník nad Odrou, ČOV Blahutovice
a ČOV Polouvsí, chodníku z centra obce Jeseník nad Odrou směrem na Polouvsí, zvýšení
průtočnosti mostu u Hasalů , celkovou rekonstrukci bývalého obchodu, zateplení bytového domu a úpravu veřejného prostranství v centru obce v Blahutovicích, nadstřešení
autobusových zastávek v centru Jeseníku nad Odrou, vybudování skladu v hasičárně
v Hůrce, je plánována rekonstrukce chodníků na hřbitově atd.

RESTAURACE V JESENÍKU NAD ODROU
Po schválení Zastupitelstvem obce Jeseník nad Odrou probíhá zpracování studie na demolici
a výstavbu objektu restaurace v centru obce Jeseník nad Odrou. V rámci tohoto projektu je
plánována také rekonstrukce sálu a zázemí kulturního domu.

13
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Realizaci této akce je vzhledem
k časové náročnosti vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace a průběhu
výběrového řízení odhadována
nejdříve v roce 2021.
Martina Peterková

OBECNÍ KALENDÁ
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 odpad (ikonky popelnic) a termín splatnosti místních poplatků.
Berte, prosím, ohled na to, že tento kalendář jsme připravovali dlouho dopředu a termíny
konaných akcí se mohou upřesnit, změnit, či zrušit. O všech akcích budete dále informování,
tak jak jste doposud zvyklí; ve zpravodaji, rozhlasem, plakátky, na internetu.
Martina Peterková

INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2019
Obecní úřad bude koncem roku 2019 od 19. 12. 2019 do 3. 1. 2020 z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou ve středu 18. 12. 2019 od 8.00 h do 17.00 h.
První úřední den v roce 2020 bude pondělí 6. 1. 2020.

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 6. 1. 2020.
Uzavřeny budou i pobočky v Hůrce, Polouvsí a Blahutovicích.
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MŠ
JESENÍK NAD ODROU
PODZIM VE ŠKOLCE
Letošní podzim byl opravdu vydařený, tak jsme si ho pořádně s dětmi užili.
Jako každý rok se rodiče s dětmi, i těmi nejmenšími, pustili do vyrábění Podzimáčků . Musíme pochválit všechny
rodiče, kteří se na akci pečlivě připravili. Výrobou dokázali
zaujmout i své děti, které s chutí pomáhaly a ani trošku nezlobily. Výrobky jste mohli vidět na výstavě při příležitosti
podzimního jarmarku v obci.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu Státní veterinární správy s názvem Máme rádi zvířata . Dne 8. 10.
2019 nás ve třídě Sluníček navštívil veterinární inspektor
SVS, aby dětem předal informace o zásadách správné péče
o zvířata. Děti si vyslechly informace o domácích a volně
žijících zvířatech, které by je měly vést k zodpovědnému
a etickému chování k nim, což považujeme za velmi důležité. Je potřeba, aby si děti již od raného dětství uvědomovaly závazky
spojené
s vlastnictvím zvířete. Po přednášce jsme
obdrželi drobné upomínkové předměty. Ve
školce nám přibyl také nový zvířecí kamarád, plyšový pejsek jménem Otylka. Děti se
o Otylku staraly a pravidelně jsme ji venčili.
Také jsme ji vzali s sebou na procházku do
lesa, kam jsme odnesli zvířátkům na zimu
kaštany, které pro ně děti nasbíraly.
Výlov rybníka se pro naši mateřskou školu
stal každoroční tradicí. Děti velmi kladně při-
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jaly námi nabízené činnosti a se zájmem očekávaly stále nové aktivity. Činnosti plnily s radostí
a nadšením. Upevnily si znalosti nejen o výlovu rybníka, ale i životě živočichů žijících ve vodě
nebo v blízkosti vody. Děti bez problémů pracovaly samostatně i ve skupinách. Odměnou pro
ně byla páteční vycházka k rybníku, kde si mohly prohlédnout letošní úlovky rybářů a seznámit se s jejich výbavou.
Dne 25. 10. jsme se společně s dětmi z družiny sešli na kopci před MŠ, kde proběhla Drakiáda . Počasí bylo krásné, slunečné, jen ten vítr příliš nefoukal. I přes obrovskou snahu
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některých dětí a rodičů se drakům příliš létat nechtělo. Rodiče se však nenechali odradit a do
inále se snad každému podařilo, byť jen na chvíli, aby jim jejich drak vzlétl. Vzhledem k hojnému počtu dráčků, se některým dokonce podařilo občas do sebe i zamotat. Děkujeme všem
malým i velkým účastníkům a těšíme se na další společnou akci.

ČERTOVSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ
V sobotu 23. listopadu 2019
proběhla v sále KD Čertovská
taneční zábava . Lidé, kteří dorazili, se mohli těšit z vystoupení pana Dušana Dvořáka, který
předvedl show s bičem. O půlnoci byly losovány pravé čertovské výhry. K poslechu a tanci
nám zahrál DJ Machy. K snědku
byly koláčky a jednohubky, které
maminky dětí z MŠ pomohly připravit a pekelný gulášek, který
nám uvařil již osvědčený Guláš
mistr pan Libor Macháč. V šatně, u vstupu, na baru i v jídelně se proháněly samé čertice. I jeden andílek na akci přiletěl.
Zřejmě byl ale po tom dlouhém letu unavený, protože polovinu akce sladce prospal. Tančilo
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se, veselilo, pilo a hodovalo až do brzkých ranních hodin. Děkujeme všem sponzorům
a účastníkům taneční zábavy.

MŠ a Spolek přátel ZŠ v Jeseníku nad Odrou

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
Do naší školky v Polouvsí v letošním roce chodí 26 dětí ve věku od dvou do šesti let. Z tohoto
počtu je 8 předškoláků.
Celý měsíc září se děti seznamovaly se školkou, kamarády a pravidly. Uspořádali jsme drakiádu, při které měli možnost vzájemně se seznámit i rodiče dětí. Počasí bylo krásně větrné
a draci létali, radost pohledět.
Na podzim jsme si s dětmi povídali o barvách podzimu , o lese, zvířatech a stromech. Byli
jsme se podívat u rybníku, kde nám pan porybný pověděl zajímavé informace o našem polouveském rybníku, rybách, výlovu
Nezapomněli jsme ani na oblíbené pohádky
O Koblížkovi , O Budce . Ze Starého Jičína
k nám pak přijeli manželé Polzerovi se svým divadélkem a hezkou pohádkou O kováři .
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S rodiči jsme tvořili výrobky na jesenický a polouveský jarmark. Podzimní tašky s otisky listů
byly velmi hezké a šiškoví skřítci se maminkám moc povedli. Děti krásně namalovaly magnetky z keramické hmoty a kapříky. Za utržené penízky dostanou děti překvapení.
V předvánočním čase nás čeká povídání o vánočních zvycích, tradicích a také vánoční posezení s rodiči, při kterém nebudou chybět koledy a cukroví.

Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků
a pohodový vstup do nového roku.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
STROM SV. ANEŽKY ČESKÉ
Na poděkování za 30 let svobody byla v sobotu 26. října 2019 v Jeseníku nad Odrou u kostela vysazena lípa srdčitá. Tento strom, symbol
českého národa, vysadili pan farář Ladislav
Stanečka a pan Miroslav Jurčák. Tato lípa byla
pojmenována po naší světici, Anežce České,
jejíž svatořečení papežem Janem Pavlem II.
nám před 30. lety otevřelo cestu ke svobodě
a demokracii. Lípu srdčitou věnoval Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou Ing. Jaroslav Kubálek, ekozahradník z Kunína, kterému
za tento dar děkujeme.
za ŘKF Jeseník nad Odrou
P. Mgr. Ladislav Stanečka
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POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU

TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s.
POŘÁDÁ
4. 1. 2020

„21. ročník Tříkrálového turnaje v nohejbale trojic“
Závazné přihlášky do 2. 1. 2020 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!
Štěpánský turnaj ve stolním tenise se v letošním roce nekoná.
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H RKA
LAMPIONOVÝ PRŮVOD HŮRKOU
Osadní výbor s hasiči pořádali v sobotu 2. listopadu 2019 tradiční podzimní lampionový průvod. V pět hodin večer se všichni sešli u horní
křižovatky na Jeseník. Průvod vyrazil obcí po chodníku přes koupaliště
do areálu bývalé školy, kde hořel táborový oheň a k zahřátí byl připravený teplý ovocný čaj.
K zakousnutí byly různé dobroty od maminek děťí a na ohni se opékaly špekáčky.

STUDÁNKA, PRAMEN ZA KOUPALIŠTĚM
Studánka a pramen se nachází v Panském lese přibližně 200 metrů za koupalištěm. V padesátých letech pramen sloužil, jako sběrná studna pro obecní vodovod. Po nedávné těžbě smrků, byl pramen narušen a studánka skomírala. Na podzim tohoto roku se podařilo za přispění
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pana Zajíce, pana Zlámalíka a dalších občanů obce Hůrky obnovit pramen a zrekostruovat
studánku z kamene a dřeva. Obec Jeseník nad Odrou zainancovala materiál a zakoupila lavičku. Během prací byl proveden laboratorní rozbor vody s velmi pozitivními výsledky. V obci
Hůrka vzniklo krásné místo na příjemné zastavení při procházce lesem.
za Osadní výbor Hůrka Daniel Glogar

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU“
Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na osmý ročník soutěže O Nejlepší horeckou pálenku , která se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 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 11.1.2020 do 18.1.2020 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 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 18. ledna 2020 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 22. února 2020
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
SOUSEDSKÝ JARMARK
Rok se s rokem sešel a u nás v Polouvsí se opět konal Sousedský jarmark, který
jsme zahájili společným rozsvícením Vánočního stromu. Atmosféru předvánoč-
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ního času nám zpříjemnilo rodinné seskupení
Bohuš Band , ve složení Bob Volek s dcerami Martinou, Luckou a vnučkou Beátkou.
Samozřejmě přišel mezi děti i Mikuláš s čertem a dvěma anděly. Ten podělil děti malou
výslužkou a tradičním polouveským perníkem, který připravily místní ženy s dětmi.
K zakoupení byla spousta výrobků od místních řemeslníků adventní věnce, dekorace,
či jiné drobnosti.
K zahřátí byl výborný svařák a k zakousnutí
bramboráky či preclíky od Věrky Maňákové.
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Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili. A hlavně všem sousedům, kteří se podíleli na přípravě jarmarku.
Touto cestou bychom chtěli všem popřát hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Osadní výbor Polouvsí

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek dne 25. 10. 2019 se u nás konal tradiční lampionový průvod. Sraz jsme měli v podvečer
u návesní kaple v Polouvsí. Poté jsme vyrazili společně okolo vesnice, kde jsme viděli různé výtvory
z dýní, či jiné dekorace. Celou cestou nám na cestu svítily zapálené louče, které poskytl Radomír
Vrzal. Průvod byl zakončen u místní hospůdky, kde osadní výbor přichystal malé občerstvení.

SVATOMARTINSKÁ MŠE, HODOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 9. 11. 2019 se konala v Kapli Svatého Martina mše svatá. V tento den byla také
jako už tradičně připravená před místní hospůdkou houpací loď a střelnice, kde jsme si mohli
zkusit štěstí a vystřelit třeba růžičku. Poté večer byla hodová zábava, kterou uspořádali hospodští, kde nám zahrála kapela Apači, která nás bavila do ranních hodin.
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POZVÁNKA DO POLOUVSÍ
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BLAHUTOVICE
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 30. listopadu se konala v Kulturním domě malá předvánoční dílna a sousedské posezení. Byly připraveny větvičky
a ozdůbky i malé občerstvení. Ženy i děti si vyrobily adventní věnce, muži se věnovali ochutnávání vánočního punče a cukrovinek. Paní Boková dětem ukázala
drátkování, které se jim velmi líbilo. Bylo to příjemné tvoření a setkání sousedů
a známých, a doufáme, že se bude opakovat.

Bc. Pavla Křelková

TRADIČNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Osadní výbor Blahutovice a Spolek Bayerův odkaz pořádali tradiční rozsvěcování
vánočního stromu v Blahutovicích u Kaple na první adventní neděli 1. prosince.
Kaple byla vyzdobena živým vánočním stromečkem, krásnými betlémy a výrobky místních žen. Před kaplí panovala zimní vánoční atmosféra. Děti nám
zahrály a zazpívaly vánoční koledy, a dospělí se zahřívali u dobrého svařáku.
Bylo připraveno bohaté občerstvení
pro děti perníčky a vanilkové rohlíčky,
pro dospělé grilovaná klobása. Ve stáncích se daly nakoupit vánoční ozdůbky,
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věnce, perníčky i jiné dobrůtky. Děkujeme za velkou účast a krásné odpoledne
strávené s kamarády sousedy a známými.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Osadní výbor v Blahutovicích pořádal v sobotu 7. prosince v kulturním domě
v Blahutovicích Mikulášskou besídku a předvánoční sousedské posezení. Děti
i dospělí se těšili na kouzelnici Radanu a na Mikuláše, anděla a čerta. Ten byl
letos velmi hodný a děti slíbily, že se polepší, a tak dostaly za písničku nebo
básničku balíček sladkostí. A těch dětí
letos bylo rekordní počet, sál praskal
ve švech. Bylo přichystáno pohoštění
pro děti i dospělé a nesměly chybět
ani vyhlášené palačinky! Děkuji celému
osadnímu výboru za skvělou akci a nesmím zapomenout na všechny přátele
a kamarády, kteří neváhali přiložit ruku
k dílu.
Iveta Jančálková
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HRAB TICE
HRABĚTIČTÍ BOJUJÍ S MYŠOVITÝMI PŘIROZENOU CESTOU
V měsíci září, za účasti pracovníků Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích,
pana Radima Malouška a Petra Orla vypouštěli hrabětičtí sovy, přirozeného predátora hrabošů a jiných myšovitých.
Zajímavý byl ovšem osud párku puštíků, než byl vypuštěn do Hrabětického lesa. Pár puštíků obecných měl smůlu, zřejmě ve snaze ulovit drobné zemní hlodavce uvízl v betonové
meliorační skruži, nicméně měl štěstí v neštěstí, že si jich povšimli lidé a zavolali k nám, do
stanice. Po cca dvoutýdenní rehabilitaci v našem zařízení byli oba puštíci vypuštěni na k.ú.
Hrabětic, v blízkosti poměrně velkého lesního komplexu, který je pro tento druh sovy bezesporu vhodným biotopem. Současné mírné počasí nám umožňuje vypouštět naše vyléčené
a z rehabilitované pacienty.
Puštík obecný odvážný lovec, který se klidně pustí i do kalouse, holuba, sojky, zajíce, křečka,
veverky. Loví obojživelníky i bezobratlé. Naše nejhojnější sova.
Do Hrabětického lesa jsme rovněž vypustili 6 sov pálených.
Sova pálená vyskytuje se ve starých stodolách, zemědělských staveních, i v dutinách stromů.
Její potravu tvoří až 90% hrabošů polních.
Věříme, že vypuštěné sovy svojí přítomností obohatí Hrabětický les a vyvedou v něm i své
potomky.
Miroslav Jurčák, Hrabětice
Foto Petr Zuzaňák
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SPORT
TABULKY A VýSLEDKY KOPANÉ PO PODZIMU 2019
I.B třída krajská soutěž
1. Jeseník n.O.
2. Fryčovice
3. Veřovice
4. Ostravice
5. Kopřivnice
6. Tichá
7. Starý Jičín
8. Vlčovice-Mniší
9. Lískovec
10. Skotnice
11. Mořkov
12. Spálov
13. Tísek
14. Kozlovice

37:26
36:22
25:23
32:27
27:23
25:17
32:32
36:25
35:25
30:35
17:28
28:39
29:48
20:39

25
24
23
22
21
19
19
18
17
16
16
15
13
12

OS ŽÁCI
1. Nový Jičín B
2. Fulnek
3. Mořkov
4. Jeseník n.O.
5. Příbor
6. Trojanovice Bystré
7. Vlčovice-Mniší
8. Odry
9. Veřovice
10. Lichnov
11. Kunčice p.O.

41:22
61:7
34:12
58:28
26:39
26:19
25:30
27:24
16:24
15:34
3:93

25
24
22
20
14
12
12
11
9
4
3

OS STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Fulnek
2. Jeseník n.O.
3. Mankovice
4. Suchdol n.O.
5. Děrné

96:30
59:37
76:43
43:67
11:106

21
18
15
6
0

Pohodové svátky a vše dobré v roce 2020
přeje TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s.
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PÉTANQUE KLUB POLOUVSÍ
V tuto dobu již máme prakticky po hlavní sezoně a ta již máme za sebou
několik posledních podzimních turnajů Termínové listiny, jeden přátelský
a jeden jsme i uspořádali. Junioři (J) opět nezklamali a přivezli pohár
za první místo z Heřmanic. Také již známe vítěze letošního ročníku Polouveské ligy. Nezapomněli jsme pochopitelně ani na nedělní setkání
a koulení Pod Platany. Na zimu se přesuneme pod střechu k indoorové verzi, ale když počasí
trochu dovolí, tak železné koule zvoní i na hřišti. Tak jak se nám dařilo a jak si celkově stojíme
na sklonku sezony?
12. října jsme strávili slunečnou sobotu na turnaji dvojic v Albrechticích, který je typický tím,
že zde hrává poměrně dost týmů z Polska. My jsme tentokrát sestavili převážně klubové
týmy, výjimkou byl pouze Pepa Koudelka, který utvořil česko-polskou dvojici. Rozebrali jsme
si i všechny tři juniory a šli do toho. Luboš s Láďou měli smolný los, když hned třikrát hráli
proti klubovým kolegům. Snad všichni si zahráli i proti již zmíněným polským hráčům. Nejlépe
si vedl Hugo s Radimem, kteří v pětikolovém švýcaru uhráli tři body, což je jistě uspokojivý
výsledek. Bohužel Buchholz jim nebyl moc nakloněn a tak v dohrávkách hráli až o 17. 20.
místo. Nakonec skončili osmnáctí. Ostatní pak dohrávali ještě níže...
NAŠE VÝSLEDKY 36 týmů (Albrechtický pohár):
18. Hugo Valošek(J), Radim Valošek
22. Josef Koudelka, Tchorz H. (PL)
28. Lukáš Ondryhal(J), Josef Ondryhal
33. Luboš Rusek, Vladimír Vašíček,
36. Sára Valošková (J), Magdalena Koudelková
Další víkend byl poněkud nabitý a rozeslal nás na všechny strany. V pátek a sobotu někteří
dochystávali vše potřebné pro náš nedělní domácí turnaj (o něm níže). Do toho se v sobotu
konal přátelský turnaj v Heřmanicích a Magda si skočila do Litovle na bodovaný turnaj trojic
TOP KLIP. Utvořila triplet s kolegyněmi dalších klubů a povedlo se jim získat krásné druhé
místo bohužel od konce .
NAŠE VÝSLEDKY 26 týmů (TOP KLIP Litovel):
25. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice), Blanka Lazarová
(Bedřichovický pétanque klub 2016)
Naše výprava do Heřmanic byla o poznání úspěšnější. Hájit naše barvy se vydala především
početná skupina protřlých i nadějných juniorů s dospělým doprovodem. Jirka Gráik s rodiči,
Rozárka Rusková s tátou Lubošem, Terezka také s tátou Láďou a čtvrtý tým (čistě juniorský)
utvořila Sára s Hugem.
Hrálo se o putovní Císařskohodový pohár, který zatím vždy zdobil polouveskou vitrínu, pouze
v loňském roce se Hasanovi ve inále nepodařilo jej obhájit. Letos jsme neponechali nic náhodě. Jak Valoškovi, tak i Gráikovi projeli svými skupinami bez zaváhání a utkali se tedy o to,
kdo loňskou chybičku pomstí a přiveze pohár zase domů. V nelítostném souboji to nakonec
dokázali zkušení junioři Sára s Hugem.
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NAŠE VÝSLEDKY 10 týmů (Císařskohodový turnaj
1. Sára Valošková (J), Hugo Valošek (J)
2. Jirka ml. + Jirka + Marcela Gráikovi
5. Terezka Garecová + Láďa Vašíček
9. Rozárka + Luboš Ruskovi

Heřmanice)

Ještě následující sobotu se Magda vydala do Brna, kde na Slatině sehrála turnaj o Zlaté prasátko. Opět svůj tým sestavila z hráček jiných klubů. Šlo jim to tak akorát a umístění v první
polovině není určitě k zahození.
NAŠE VÝSLEDKY 52 týmů (Zlaté prasátko Brno):
25. Magdalena Koudelková, Yvonne Marečková (Orel Řečkovice), Magda Sjögren
(SKP Kulová osma)
KRT CUP 2019
Poslední neděle s letním časem patří již osmým rokem našemu zakončovacímu turnaji
o dechberoucí trofej KRT CUP. Sešlo se 28 hráčů z klubů TOP Orlová, SKP Valšovice, Sokol
Staříč a pochopitelně naši borci. Nechyběli ani hráči z řad veřejnosti. Tento turnaj hrajeme
systémem supermele, kdy v každém kole losujeme nové týmy. Startovné, v podobě něčeho
ke snězení či vypití, zcela zaplnilo stůl a tak se všichni posilnili a úderem desáté se začalo hrát.
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Pět kol uteklo jako voda a na konci bylo jasné, že tentokrát naše vzácná trofej zůstane doma.
Vítězem se stal domácí junior Lukin, za ním pak jeho tatík José. No a i třetí medaile zůstala
doma, tu ukořistil další Pepa Koudelka. Pak došlo na ocenění juniorů za celoroční výkony,
poděkovali jsme našim a i cizím ženám, že se o nás celou sezonu vzorně staraly a vyhodnotili
dva nejspolehlivější řidiče klubu .
PENDREKÁČ ORLOVÁ
Podobný turnaj zvavý Pendrekáč (k výročí Sametové revoluce) pořádají i přátelé v Orlové a tak
jsme 2. listopadu vyrazili do Orlové na další sranda turnaj. Bylo nás plné auto (opravdové auto)
... Radim, José, Marcela, Pepa, Magda, Hasan a Láďa. Výsledky nebyly vůbec důležité, ale jen tak
pro pořádek: v kategorii registrovaných hráčů skončil Láďa třetí, Hasan čtvrtý a Marcelka pátá ..
další nevím a je to celkem fuk . Důležité je, že Hasan obdržel jako trofej orlovský dres, se kterým
později slavil úspěchy v hospůdce v Polouvsí ...Dres šel prostě na dračku a Hasan taky ...
POLOUVESKÁ LIGA 2019
Polouveská liga ročníku 2019 je již také uzavřená. Podzimní kolo vyhrál Radim Valošek před
Lubošem Ruskem a Láďou Vašíčkem. Po sečtení obou kol (jarní + podzimní) to dopadlo tak,
že Radim si přebral rovněž putovní pohár za celkové prvenství, druhá skončila Sára Valošková
(J) a třetí Josef Ondryhal. Trofej byla pochopitelně ihned naplněna šumivým mokem.
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Letošní sezonu můžeme určitě hodnotit jako velmi úspěšnou. Náš druhý rok na poloprofesionálním poli není určitě žádnou ostudou a slovo POLOUVSÍ už se naučili vyslovovat i pražáci .
Láďa dokonce nakrátko, v celostátním žebříčku, nakoukl do první stovky. Velká pochvala patří našim nejmladším, kteří se stávají postrachem protihráčů a mezi jednadevadesáti juniory si v celostátním žebříku vedou stále dobře (s ohledem na omezenější možnosti hrát na prestižních turnajích):
11. Lukáš Ondryhal
14. Sára Valošková (mezi dívkami 2.)
19. Hugo Valošek
Naše celkové postavení v českém žebříčku k datu 27. 11. 2019 najdete v tabulce.
Jak už jsme zmínili v úvodu, přes zimu se scházíme k tréninkům ve čtvrtek v sále KD v Polouvsí, tak si klidně přijďte vyzkoušet indoorovou verzi pétanque. Začínáme v 18:00 a hrajeme,
dokud nás to baví. Více info na FB.
Na závěr sezony děkujeme všem, kteří nás v průběhu sezony podpořili:
Obec Jeseník nad Odrou,
VOP CZ,
Agentura GRYFF,
Pneuservis Best Drive David Patala,
Kamenictví Antonín Langer,
Marcela Gráiková.
Dále děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu při pořádaní akcí, cenná je spolupráce s Osadním výborem. A hlavně děkujeme, že nám fandíte a někteří i s námi koulíte ...
Mějte se spokojeně i v příštím roce – ať už s koulemi, či bez .
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
POD KOVÁNÍ
Touto cestou oslovujeme všechny maminky i ty, kteří měli možnost navštívit podzimní bazárek a přišli současně podpořit
paní Kateřinu Vidomusovou a její dceru
Terezku. Mohli jsme se tak přesvědčit, že
mezi námi je spousta dobrých lidí, vás,
kterým nejsou nelehké osudy ostatních
lhostejné, a tímto děkuji velmi za to, že
jsme mohli paní Kateřině předat částku
8000 Kč, kterou jistě použije na nákladnou péči o svou dceru. Odměnou nám
byl nejen úsměv maminky, ale hlavně veselé oči Terezky, které napovídaly mnoho
a vedly člověka k zamyšlení.
Děkuji i obci Jeseník nad Odrou, která nám po tři dny propůjčila prostory kulturního domu
a samozřejmě vám, kteří jste byli ochotni pomoci a mnozí výtěžek z prodeje svých věcí věnovali právě Terezce .
Petra Vaculíková

TANE NÍ KURZ PRO DOSP LÉ
Poslední listopadovou středu se zájemcům o lekce tance opět otevřely prostory kulturního
domu a snad mohu poznamenat, že se nás tam po roce sešla zase výborná parta lidí, kteří
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si přišli nejen prošlápnout střevíce, ale hlavně se pobavit a na chvíli zapomenout na starosti
všedních dnů. Pan Jakub Hrubý se svou taneční partnerkou namíchal opět směsici nejrůznějších tanců, naučit jste se tedy mohli základům tance walz, cha cha, jive, temperamentní
polku i smyslnou rumbu . Snad budou moci tanečníci uplatnit své dovednosti v nadcházející plesové sezoně a svou píli i nadšení tak zúročit. Nakonec bych chtěla ještě poděkovat obci
za poskytnutí prostor sálu.
Petra Vaculíková

POD KOVÁNÍ SENIOR
Klub seniorů a seniorek děkuje Milanu Býčkovi za příjemně strávené odpoledne s muzikou.

RŮZNÉ
MIKROREGION ODERSKO INSPIRUJE STAROSTY
Z JIŽNÍ MORAVY
21 STAROSTŮ, MÍSTOSTAROSTŮ A ZÁSTUPCŮ OBCÍ Z JIŽNÍ MORAVY SE 7. LISTOPADU 2019 SJELO DO MIKROREGIONU ODERSKO, ABY NAVŠTÍVILI ATRAKTIVNÍ MÍSTA,
NAČERPALI INSPIRACI A VYMĚNILI ZKUŠENOSTI SE SVÝMI PROFESNÍMI PROTĚJŠKY.
Mikroregion Odersko ve dnech 7. 8. listopadu 2019 hostil návštěvu
21 starostů, místostarostů a zástupců členských obcí dobrovolného
svazku Ždánický les a Politaví (jižní Morava, oblast Slavkova u Brna).
Celým programem hostující starosty provázela Mgr. Elena Vahalíková,
manažerka Mikroregionu Odersko a Ing. Pavla Bíbrlíková, specialistka
na rozvoj mikroregionu.
Prohlídka Mikroregionu Odersko byla zahájena v Jeseníku n/O, kde
místní starosta a zároveň místopředseda Mikroregionu Odersko Mgr. Tomáš Machýček hos-
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tům představil fungování obce, obecní
projekty a rozvojové záměry. Diskuze
se neobešla bez témat typických pro
toto území jako je poválečné vysídlení
původního obyvatelstva či devastující
povodně. Program dále pokračoval ve
Vražném se starostkou Ing. Gabrielou Grzegorzovou a v Rodném domě
J. G. Mendela v Hynčicích s Ing. Vladimírem Nippertem, který hostům představil peripetie spojené s rekonstrukcí
této selské usedlosti významného formátu. V oderské katovně pak byli hosté
srdečně přivítáni Ing. Liborem Helisem,
starostou města Odry a zároveň předsedou Mikroregionu Odersko a Mgr. Alenou Zemanovou, vedoucí odboru kultury a školství,
kteří prezentovali řešení a budování turistických cílů v Odrách. Zejména probíhající projekt na
zpřístupnění důlních děl břidlicových štol na veselském kopci se setkal s mimořádně pozitivním ohlasem. Společně také navštívili zrekonstruovanou Kapli sv. Rodiny a během večerního
setkání diskutovali o tématech řízení samosprávy, rozvoje obcí, meziobecní spolupráci aj.
Následující den zástupci obcí navštívili Spálov, kde je u Balerova mlýna, nejmenšího zděného větrného mlýna holandského typu v ČR, přivítala krojovaná spauovačka s tradičním
spálovským chlebem
a slaninou. Historii
a současnost městyse
představila starostka
p. Ludmila Sucháčková. Návštěva Mikroregionu Odersko
byla završena nevšedním
zážitkem,
a to komentovanou
prohlídkou kamenolomu v Jakubčovicích
n/O i s odstřelem. Této
prohlídky se účastnili
také někteří starostové z Mikroregionu
Odersko. Zdejší kamenolom je největším ve střední Evropě a produkuje nejvíce stavebního
kamene v ČR. Celým areálem skupinu provázel Ing. Jan Kadúch, vedoucí sektoru lomy Morava, spol. EUROVIA Kamenolomy a.s., díky kterému mohli zástupci obcí nahlédnout pod
pokličku tohoto místního kolosu a dozvědět se zajímavé skutečnosti a užitečné informace.
Tímto velmi děkujeme všem, kteří se na přípravě této mimořádné akce podíleli. Zejména starostům a zaměstnancům obecních úřadů, které jsme navštívili a taky panu Janu Kadúchovi za
přijetí a umožnění vstupu do areálu kamenolomu.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko
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TOPNÁ SEZONA ZA ALA
S příchodem chladnějších dnů nám naplno začala topná sezóna. Je třeba si uvědomit, že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava na topnou sezónu. Ta
zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění dostatečného množství kvalitního, dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů na sezónu. Tím se rozumí různé
opravy či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě
odvzdušnění radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových vložek atd. pouze paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.
Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli provozovatelé
nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdrojů spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní ústřední soustavu, je povinnost nechat jednou za tři
roky zkontrolovat zdroj vytápění tj. kotel nebo kamna odborně způsobilou osobou.
Veškeré dokumenty od kontrol je třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány
orgánem ochrany ovzduší při kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že
zdroje druhé emisní třídy je možné používat pouze do konce roku 2022.
Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při
kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle zákona o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly
dodržování povinností podle tohoto zákona.

Josef Vavřín, OŽP

POLICIE ESKÉ REPUBLIKY
KONTROLY CHATOVÝCH OBLASTÍ
MS kraj preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní
aplikace Zabezpečte se .
V tomto období již nastal čas, kdy hlavní sezóna chataření se chýlí ke konci.
Někteří majitelé již svá rekreační obydlí zazimovali , jiní toto právě činí nebo se
připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat
také do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena
na více než třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu
chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními psy. I v rámci běžného
výkonu služby policie dohlíží na uvedené lokality. Několik kontrol, také v rámci ce-
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lorepublikového projektu s názvem Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým
sousedům , již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti
také přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů:
poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit
násilné vzniknutí do chaty,
řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem
na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,
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pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní
čísla hodnotných přístrojů a věcí,
objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem Zabezpečte
se , která byla představena již v loňském roce a na podzim byla aktualizována, více na:
https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také
všímat si podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

„POLICEJNÍ POHÁDKY VE ŠKOLÁCH…“
Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů základních škol
se zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích.
V průběhu listopadového
týdne jim byly nezastupitelným pomocníkem Policejní
pohádky. Často preventisté mířili zejména k novým
žákům prvních tříd, aby po
zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou formou
s možnými nástrahami, ale
především jim vysvětlili, jak
správně v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je
publikace moravskoslezské
policie Policejní pohádky
využívána od roku 2014 a je
velmi kladně hodnocena jak
odbornou (pedagogy), tak
laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu
Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších
příbězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo
atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou příběhy O statečném policistovi
Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila
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Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce
Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní
Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení
spravedlivého Přemysla
a současně otázky, díky
kterým si pravidla bezpečného chování děti
zopakují.
Například
v závěru příběhu Jak
Jaromírovi
ubližovali
špatní kamarádi a jak
ho Oldřich zachránil,
poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje:
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, nebo někdo
někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte to někomu
dospělému nebo policistovi a ti už budou
vědět jak na to a určitě
vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak
čtenář nalezne třeba
otázku „Co byste měly,
děti, udělat, kdybyste
viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ K učení se hrou
jsme současně pro děti
připravili řadu tiskovin
pexes, omalovánek, kdy
si děti opět mohou připomenout jak se správně v kritické situaci chovat.
Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou pomůcku
získat pro výuku v případě zájmu na emailu kprt.prevence@pcr.cz. Dalším
zájemcům je dostupná v moravskoslezských knihovnách.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař
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