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Karel Sládeček
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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
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15:00 – 17:00
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16:00 – 18:00
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA

HOSPODA ENÍ OBCE K 30. 6. 2017
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
24 461 000,00 Kč
4 999 800,00 Kč
400 000,00 Kč
3 123 629,00 Kč
32 984 429,00 Kč

SKUTEČNOST
13 855 988,99 Kč
2 614 018,26 Kč
456 374,40 Kč
1 796 101,00 Kč
18 722 482,65 Kč

PLNĚNÍ V %
56,65 %
52,28 %
114,09 %
57,50 %
56,76 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)

28 878 413,00 Kč
8 476 740,00 Kč
37 355 153,00 Kč

12 798 350,73 Kč
4 176 086,48 Kč
16 974 437,21 Kč

44,32 %
49,27 %
45,44 %

Zapojení zůstatků na BÚ
Splátky dlouhodobých úvěrů
Přenesená daňová povinnost DPH
FINANCOVÁNÍ

6 095 343,00 Kč
-1 724 619,00 Kč

-677 468,45 Kč
-858 829,03 Kč
-211 747,96 Kč
-1 748 045,44 Kč

-11,11 %
49,80 %

4 370 724,00 Kč

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatek sociálního fondu
Zůstatky na bankovních účtech celkem

18 057 197,69 Kč
186 899,83 Kč
18 244 097,52 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci

14 068 504,43 Kč

-39,99 %

Mgr. René Štec

USNESENÍ
ZE 43. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU,
KONANÉ DNE 13. 6. 2017 OD 16.00 HOD.
schvaluje program 43. schůze RO – příloha č. 2
schvaluje rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 187/5,
184/2, 184/3, 220, 227 a 232 v k.ú. Jeseník nad Odrou
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ukládá starostovi prošetřit žádost Mobilního hospice Strom života, Kostelní 71/37, 741 01
Nový Jičín o inanční dar
bere na vědomí zprávu o množství vytříděného odpadu za rok 2016 společnosti EKO-KOM,
a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
souhlasí s realizací projektu ZTePilí muži na cestách 2017 dle projektové žádosti
bere na vědomí předložený návrh protipovodňových opatření Jeseník nad Odrou (poldr
a vodní nádrž v k.ú. Blahutovice a Polouvsí) společnosti REALKA-Rubíček s.r.o., Masarykovo náměstí 9, 767 01 Kroměříž
ukládá místostarostovi projednat návrh Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1 na
MÚ Nový Jičín, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1/1,
741 01 Nový Jičín
ukládá místostarostovi projednat na MÚ Nový Jičín, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín žádost o zapracování skutečného
stavu do Územního plánu Jeseník nad Odrou, Hůrka (pozemky parcela číslo 381/15, 335/3
a 335/8 v k.ú. Hůrka)
ukládá starostovi zjistit bližší podmínky žádosti CIHELNY POLOM, spol. s r.o., 753 65 Polom 97 na rozšíření dobývacího prostoru POLOM a pokračování povolení hornické činnosti
– otvírky, přípravy a dobývání
schvaluje poskytnutí individuální dotace 3 000,-Kč Středisku Pagoda Nový Jičín, U Jičínky
9, 741 01 Nový Jičín
schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné inanční podpory Středisku Pagoda Nový Jičín,
U Jičínky 9, 741 01 Nový Jičín
schvaluje poskytnutí individuální dotace ***
schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné inanční podpory ***
ukládá starostovi předat ZO žádost o vydání veřejné vyhlášky o zamezení používání hlučných strojů ve dnech pracovního klidu
schvaluje Smlouvu o dílo s PYRO MORAVIA, s.r.o., Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava-Přívoz na provedení ohňostroje při příležitosti Slavnosti obce konané dne 12. 8. 2017
schvaluje Smlouvu s Musicase Production, Milan Šatník, 503 46 Jeníkovice 167 na vystoupení hudební skupiny Olympic revival band na Slavnostech obce
schvaluje Dodatek smlouvy o dílo s JANKOSTAV s.r.o., Štepaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice akce „Rekonstrukce MK na pozemcích p.č. 1121 a 1136 v k.ú. Jeseník
nad Odrou
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017 (daň z příjmu Obec Jeseník nad Odrou) – příloha č. 3
schvaluje Dohodu o narovnání smlouvy o dílo s SEIDMOS Construction s.r.o., Lhotka 1,
743 01 Bílovec
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USNESENÍ
ZE 44. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 11. 7. 2017 OD 16:00 HOD.
schvaluje program 44. schůze RO
schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup plynu s Mikroregionem Náměšťsko, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 70435685
bere na vědomí záznam o kontrole válečného hrobu, pietního místa Městským úřadem
Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
schvaluje pořízení nového informačního systému odjezdů autobusů a vlaků v Jeseníku nad
Odrou
ukládá starostovi předat ZO protokol o kontrole České školní inspekce čj. ČŠIT-727/17-T Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 742 33 Jeseník nad
Odrou 67 včetně vyjádření k Inspekční zprávě ředitelky mateřské školy Bc. Aleny Simertové
bere na vědomí uzavření Mateřské školy Jeseník nad Odrou v měsíci červenci a srpnu 2017
neschvaluje návrh optické komunikační trasy v k.ú. Jeseník nad Odrou a Hůrka předložený
společností itself s.r.o., Pálavského náměstí 4343/11, 628 00 Brno
schvaluje slevu ve výši 100 % jednoho měsíčního nájemného z nebytových prostor za měsíc
červenec 2017 p. Boženě Podzemné, Blahutovice 35
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 163 v k.ú. Jeseník nad Odrou (150 m2)
ukládá starostovi předat ZO odkoupení části pozemku p.č. 1076/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 33 a parc. č. 36/4 v k.ú. Blahutovice
bere na vědomí projednání Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1 na Městském
úřadu Nový Jičín
schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup plynu se Základní
školou Jeseník nad Odrou a Mateřskou školou Jeseník nad Odrou
ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Blahutovice
ukládá starostovi oslovit odborníky na sanaci zdiva s návrhem řešení opravy jeviště kulturního domu v Blahutovicích 35

USNESENÍ
ZE 45. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 19. 7. 2017 OD 16:00 HOD.
schvaluje program 45. schůze RO – příloha č. 2.
bere na vědomí Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Předcházení vzniku
bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou“ jako nejvýhodnější nabídky podle zadaných kritérií
irmě SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619.
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schvaluje Kupní smlouvu na realizaci projektu „Předcházení vzniku bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou“ s irmou SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
IČ: 29446619, na částku 2 536 700,– Kč bez DPH.

USNESENÍ
46. ZASEDÁNÍ RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 15. 8. 2017 V KANCELÁ I STAROSTY
OD 16:00 HOD.
schvaluje program 46. schůze rady obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017
bere na vědomí informaci o pořízení územní studie „Jeseník nad Odrou – lokalita Z1“
v rozsahu přílohy tohoto usnesení
schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 284/6 v k.ú. Blahutovice
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 676/1 (dle GP parc. č. 676/5) v k. ú. Jeseník
nad Odrou o výměře 134 m2.
schvaluje pronájem části pozemku parcela číslo 163 v k.ú. Jeseník nad Odrou ***
souhlasí s rozšířením dobývacího prostoru POLOM a pokračování povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání
souhlasí se stavebním záměrem dle předložené projektové dokumentace, s činností
v ochranném pásmu jako majitel vodovodu a kanalizace a s dočasným a trvalým záborem
pozemků p.č. 4, 132/1, 246/1, 697/1, 698/1, 698/2, 698/3, 1563 v k.ú. Jeseník nad Odrou
akce „Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev.č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník
nad Odrou“
souhlasí stavebním záměrem dle předložené projektové dokumentace, s činností v ochranném pásmu jako majitel vodovodu a kanalizace a s dočasným a trvalým záborem pozemků
p.č. 22/1, 929/1, 981/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou akce „Silnice III/04810 – rekonstrukce
mostu ev.č. 04810-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“
schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR akce „Sportujeme pod širým nebem – víceúčelové sportovní hřiště pro obec Jeseník nad Odrou“
neschvaluje účast v dražbě o restauraci v Jeseníku nad Odrou 13
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce „Oprava MK v Polouvsí na parcele č. 151/1, 33
a 34“ s COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
bere na vědomí výsledky výběrové řízení Mikroregionu Odersko na opravy místních komunikací
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
ukládá místostarostovi prošetřit žádost o prodej části pozemku parc. č. 981/3 v k. ú. Jeseník nad Odrou
souhlasí se záměrem rekonstrukce Hrabětického rybníku
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schvaluje přijetí dotace akce „Předcházení vzniku bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou“
schvaluje Darovací smlouvy na Slavnosti obce dle přílohy
schvaluje Smlouvu významného zákazníka s T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 681
souhlasí s dočasným užíváním a vstupem na pozemky s Povodím Odry, státní podnik,
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava akce „Úprava Luhy, km 0,00-2,85
k.ú. Jeseník nad Odrou“

VOLBY DO POSLANECKÉ SN MOVNY PARLAMENTU
ESKÉ REPUBLIKY 2017
Oznamujeme občanům, že v naší obci a místních částech, se budou letos konat volby do
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017. Další informace budou
zveřejněny na úřední desce OÚ v Jeseníku nad Odrou i místních částech a v obecním rozhlase.

INFORMACE – BEZPLATNÉ ZAP J ENÍ KOMPOSTÉR

Vážení občané, pro ty, kdo z Vás projevili v rámci průzkumu v letech 2015 – 2016 zájem
o bezplatné zapůjčení kompostérů, máme aktuální informace.
Obec Jeseník nad Odrou v loňském roce požádala v rámci Operačního programu životního
prostředí, oblast podpory 3.1. Prevence vzniku bioodpadů, Ministerstvo životního prostředí
o dotaci na nákup kompostérů a v těchto dnech jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Mezitím v měsíci červnu a červenci 2017 proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem
je podepsání smlouvy s vítěznou irmou SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, která
by měla na základě této smlouvy do konce září dodat celkem 485 ks kompostérů a 1 ks
štěpkovače. Po dodání kompostérů bude Obec Jeseník nad Odrou sepisovat s občany, kteří
o kompostér projevili zájem, smlouvu o výpůjčce a darování. Distribuci předběžně odhadujeme v měsíci září 2017. Podrobné informace budou upřesněny během následujícího měsíce
a budete o nich včas informováni.
Martina Peterková

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOT EBI
VÝRAZN ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROST EDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 94 televizí, 33 monitorů a 658,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certiikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
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díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certiikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 94 televizí, 33 monitorů a 658,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 33,26 MWh elektřiny, 1 519,09 litrů ropy, 159,37 m3 vody a 1,62 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,47 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 32,95 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku inální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

SB R NEBEZPE NÉHO A KUSOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu
(ledničky, televizory, pračky, pneu. os. automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu
4 . 11. 2017. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
Přistavené kontejnery:
Jeseník nad Odrou
08:00 – 08:30
Hůrka
08:40 – 09:10
Polouvsí
09:20 – 09:50

Blahutovice
Hrabětice
Dolní Mlýn

10:00 – 10:30
08:00 – 08:20
08:00 – 08:20

ZŠ
ŠKOLA V P ÍROD
Opět po dvou letech jsme poslední týden školního roku odjeli na školu v přírodě. Bylo to moc
bezva, prodloužily se nám tím i prázdniny. Autobus nás odvezl do Frenštátu pod Radhoštěm
na Horečky. Tady jsme si prošli část nové naučné stezky Beskydské nebe, což je téměř stometrová lávka ve výšce až šestnáct metrů. Mohli jsme tak poznávat přírodu v korunách stromů.
Visutá konstrukce v lokalitě Horečky nad roklí potoka Vlčák nás překvapila a skvěle pobavila.
Na šesti zastaveních jsme poznávali život ptačích obyvatel okolních stromů. Pod Javorníkem
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jsme posvačili, vyfotili se a přes skokanské můstky jsme došli do Frenštátu na náměstí, kde
jsme si zasloužili dobrou zmrzku a odpočinek. A do Liščího mlýna jsme opět šlapali, už to
byly jen 2 km. Čekaly nás chatky, kde jsme se ubytovali. Druhý den jsme byli s Velkou Liškou.
Ta nám ukázala, jak indiánské kmeny žijí, jak loví, jak se pohřbívají a jak si jejich děti hrají.
Naučili jsme se indiánské dny a měsíce. Pak jsme vyráběli ve skupinách indiánské talismany
a čelenky. Také jsme zahráli přehazovanou i kopanou, protože počasí nám hodně přálo a bylo
vedro, zařádili jsme i v bazénu. To všechno paní učitelky s námi super zvládly. Večer jsme plnili
úkoly a ověřovali nabyté vědomosti při orientačním běhu. Pak už byla večerka a jen „někteří“
hned usnuli. Třetí den jsme navštívili Pohankový mlýn pana Šmajstrly a nakoupili zdravou pohanku, o které jsme se nejen z videa, ale i formou besedy dověděli, jak je dlouhá cesta, než
se dostane na náš stůl a jak je zdravé ji mít ve svém jídelníčku. Čerstvá je opravdu výborná,
mnohem křupavější než brambůrky! Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili Štramberk. Tady
jsme měli rozchod na nákup perníkových uší a možnost utratit poslední drobné. Pak už hurá
domů plni zážitků. A ještě moc děkujeme všem 5 dospělým, kteří pro nás takový pěkný program vymysleli a starali se o nás nejen ve dne, ale i v noci.

UKON ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 22. června pořádali rodiče pro žáky jesenické školy ukončení školního roku
a rozloučení s páťáky. Pro nás děti bylo připraveno několik zajímavých stanovišť, kde se
musely plnit úkoly. Některé byly lehoučké, ale poznat se závázanýma očima to, co zrovna ochutnáváme, bylo pro mnohé dost těžké. Bezva bylo přetahování lanem a sportovní
soutěže a překvapení. Pro děti byly nachystané super odměny a spousta dobrot. Někteří
si pochutnali na skvělé vaječině a „masožrouti“ zase na špekáčcích. Při slavnostním
ukončení pan Románek pasoval žáky 5. ročníku na budoucí šesťáky. A teď přišlo to překvapení – všichni páťáci dostali pěkná trička, na která se jim kamarádi podepsali. Bude
se nám lépe vzpomínat.
Žáci 4. a 5. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Na druhý stupeň odcházejí: Amálie Kotoučová, Lucie Langerová, Jana Jurčáková, Martin Urban, Jaroslav Jedlička a Lukáš Vaculík. Budou dojíždět do Nového Jičína, Suchdolu nad Odrou
a na Starý Jičín. Přejeme jim, aby byli ve škole především spokojeni, našli nové kamarády, aby
se jim dařilo nabýt potřebné vědomosti a nezapomněli, že byli žáky naší školy.
Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/18 s představiteli obce se uskuteční v pondělí
4. září v 8 hodin a s radostí přivítáme osm prvňáčků.
Do 1. ročníku nastoupí: Helena Dorazilová, Nela Šmondrková, Eliška Majkusová, Daniela
Mišunová, Jan Vaculík, Václav Hasal, Patrik Böhm a Petr Pekarík.
1.a 3. ročník bude vyučovat Mgr. Hana Micková, 2. ročník Mgr. Zdenka Fusková a 4. a 5. ročník Mgr. Libuše Maxnerová.
V letošním školním roce budeme trojtřídní školou a počet žáků v celé škole bude 42. Školní
družinu dál povede paní Tereza Gulánová.
Mgr. Libuše Maxnerová, ředitelka ZŠ
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE
Zámecká jízdárna ve spolupráci
s Obcí Jeseník nad Odrou pořádala, v sobotu 16. července
2017, již 4. ročník plážové volejbal – párty „O pohár starosty
obce Jeseník nad Odrou“.
Výsledky volejbalového utkání:
1. místo: družstvo MONKEYS
(Jakub Pomkla, Tomáš Kaptík, Tereza Maňáková, Jiří Krejza)
2. místo: družstvo FOFINI
(Petr Fárek , Vlastimil Machula, Roman Ferda,
Karolína Machýčková, Robin Slováček)
3. místo: družstvo SMEČKA
(Pepík Štec st., Pepík Štec ml., Michal Bílek
st., Michal Bílek ml., Edita Štecová)
Vítězům a všem zúčastněným blahopřejeme
k úspěšnému zvládnutí sportovního výkonu a těšíme se na další ročník.
Manželé Míčkovi, Zámecká jízdárna

SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU
Ve dnech 11. – 13. 8. 2017 proběhla XV. SLAVNOST NAŠÍ OBCE.
V pátek od 20 hodin probíhala OPEN AIR PARTY a v areálu TJ Slavoj hrál DJ Machy.
Sobotní hudební program byl zahájen v 17 hodin vystoupením hudební skupiny AG Flek.
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AG Flek je folkrocková zlínská hudební skupina, založená v roce 1977. Více na http://
www.agflek.cz/.
Od 19 hodin hrála kapela LIGHT & LOVE. Sourozenecká dvojice Honza a Lukáš Balcárkové z Nového Jičína, kteří patří k nejvýraznějším domácím objevům posledních let.
Ve 21 hodin vystoupila zpěvačka DEBBI se svým bandem. Deborah Kahl (*12. 5. 1993) se do
povědomí široké veřejnosti zapsala díky účasti v prvním ročníku Česko-Slovenské Superstar,
kdy jí bylo sedmnáct let. Vypadla již v semiinále, ale v soutěži si ji všiml producent Martin
Ledvina a brzy začali pracovat na prvním albu, které vyšlo 11. dubna 2011 s názvem podle
singlu Touch the Sun, který se stal tzv. reklamním songem a hrál se na rozhlasových stanicích.
Za tuto skladbu získala od Akademie populární hudby cenu Anděl pro nejlepší píseň roku.
V roce 2017 vydala album Break. Podle recenze webu iReport se deska povedla, měla světovou úroveň a nabízí velmi přesvědčivou, osvěžující verzi popu.
Po 22 hodině byl odpálen velkolepý ohňostroj, připravený irmou Pyro Moravia s.r.o.., poté
vystoupila kapela OLYMPIC REVIVAL z Pardubic a do pozdních nočních hodin hrál domácí
DJ Machy (Libor Macháč).
Sobotním programem provázel moderátor Lukáš Adam, herec Národního divadla Moravskoslezského.
V neděli od 9.30 hodin proběhla mše svatá v Kostele Nanebevzetí Panny Marie a tradiční pouť.
Během soboty i neděle mohly děti i dospělí využít služby paní Jany Janáčkové – „face-paintingu“ a po oba dny byly v areálu stánky s bohatým občerstvením, které zajistili místní hospodští, hasiči, fotbalisti a Zámecká jízdárna.
Děkujeme účinkujícím, prodávajícím a všem, kteří se akce zúčastnili.
Jako každý rok děkujeme i za vstřícnost občanů při pořádání této akce, organizátorům za přípravu
a především děkujeme sponzorům, kteří podporují společenské a kulturní dění v naší obci.
Martina Šlosarová

SPONZOŘI SLAVNOSTI OBCE:
MUDr. Josef Šrámek
Denis Remeš
Martina Pieczková Zálešáková
Josef Pavlík
Roman Prokl
Libor a Jana Macháčovi
Petr Dorazil
Richard Adamec
UNIMA-KA s.r.o.
IMF soft s.r.o.
Ing. Ladislav Segeťa
ING CORPORATION s.r.o.
Tomáš Machýček
Roman Škuca

ADEN LP, s.r.o.
Stanislav Luňák
Lukáš Chudý
VYKI TOOLS GROUP, s.r.o.
Ave a.s.
Kyselka Jeseník nad Odrou
Agro Jesenicko, a.s.
MUDr. Radovan Marek
TJ Slavoj
Emílie Králová
Alois Pešák
Josef Jančík
Hasiči Hůrka
Manželé Míčkovi
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POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU
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H RKA
MySLIVECKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 17. června proběhlo v areálu bývalé školy již tradiční Myslivecké
odpoledne. Vůně zvěřinových specialit přilákala nejenom místní občany,
ale i návštěvníky z okolních obcí. Počasí sice nepřálo, ale i tak byl doprovodný program velmi bohatý. Nejen pro děti byla připravena střelba ze vzduchovky
na pevný i pohyblivý terč a střelba z luku na divočáka. Pracovníci ze záchranné stanice
Hošťálková s naučným výkladem představili své dravce a jiné ptactvo. V podvečer byla
vyhlášena bohatá tombola. Hlavní cenou byl srnčí kus. Do pozdních nočních hodin hrál
k poslechu a tanci pan Zelina. Myslivecké sdružení Hůrka, děkuje všem zúčastněným
za výbornou atmosféru. Poděkování patří Obci Jeseník nad Odrou a všem, kteří přispěli
cenou do tomboly.
Sponzoři tomboly:
Obec Jeseník nad Odrou, Osadní výbor Hůrka, Sbor dobrovolných hasičů Hůrka, Cvičenky Hůrka, Dorazil Dušan, Dorazil Pavel, Dorazil Petr, Fron Radovan, Glogarovi Dan a Jana,
Hanousek Jiří, Kachel Dušan, Kachel Ivo, Kachel Jiří, Krotil David, Prospekta air, Restaurace
u školy a Myslivecké sdružení Hůrka z.s..
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NOČNÍ hASIČSKÁ SOUTĚŽ – MUŽI, ŽENy
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádal v sobotu 15. července 2017 od 21.30 hodin 3. ročník noční hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 22 družstev
mužů a 12 družstev žen. Běžel se požární útok na 2B bez dopouštění vody do kádě dle
pravidel novojičínské ligy. Trať útoku byla nasvětlená na základně a u terčů. Kategorii mužů
vyhráli hasiči z Jakubčovic (15,69 s), u žen zvítězily Hukovice (19,32 s). Muži z Hůrky obsadili
šesnácté místo (30,07 s), ženy dosáhly na šestou pozici (22,27 s).
Celkově se soutěže zůčastnilo 34 družstev z blízka i ze vzdálenějších míst. Rekord, co se týká
vzdálenosti, po letošní soutěži drží sbor ze Zálší (okres Ústní nad Orlicí). Třetí ročník noční soutěže navštívilo zatím největší počet soutěžících družstev i diváků. Možná i proto, že tentokrát
nepřišel tradiční déšť.
Pořadatelé děkují TJ Slavoj, Obci Jeseník nad Odrou, hasičům z Kujav, Hukovic a všem divákům, kteří přišli podpořit požární sport.

KRÁLIKÁRNA – NOhEJBALOVý TURNAJ DRUŽSTEV
V sobotu 29. července proběhl na asfaltovém hřišti v areálu koupaliště v Hůrce již 9. ročník
nohejbalového turnaje. Do turnaje se přihlásilo 7 týmů po třech hráčích, kteří se během dne
utkali v nelítostných soubojích u sítě. Zvítězili ČUŇASI, druzí ZVÍŘATA a třetí PANKÁČI. Další
v pořadí se umístila dřužstva TEAM AMERIKA, MM2, ELITA a VOSTŘÍ HOŠI. Všem zúčastněným hráčům, pořadatelům, ale i divákům zbývá poděkovat za dobrou atmosféru a sportovní
podívanou.
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SOUSTŘEDĚNÍ MLADýCh hASIČů
Naši mladí hasiči vyrazili v neděli 30. července na pětidenní letní soutředění v autokempu Baška u Frýdku Místku. Pod vedením svých instruktorů
a rodičů si užili bohatý program plný her a zábavy. Všem zúčastněným se
zdařilý a slunečný týden moc líbil.
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O PUTOVNÍ POhÁR MS hůRKA
V sobotu odpoledne 5. srpna se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem,
soutěž O putovní pohár Mysliveckého sdružení Hůrka v brokové střelbě na
asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích. Střeleb se zúčastnilo
34 střelců. Putovní pohár vyhrál místní člen Urban Petr, druhé místo obsadil
Kohout Daniel z Palačova, třetí Vrána Michal z Choryně. Všichni tři vítězové
měli plný počet bodů a rozhodnout musely rozstřely. Celkové vyhodnocení soutěže proběhlo
v areálu bažantnice. Po oiciálním ukončení následovala volná zábava. K zakousnutí byl připraven výborný kančí guláš a na večer byly nachystané upečené žebra z divočáka.

POZVÁNKY DO H RKY
hORECKÁ TRAKTORIÁDA – VII. ROČNÍK,
SOUTĚŽ V PITÍ TUPLÁKU PIVA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na šestý ročník Horecké traktoriády, který
se uskuteční v sobotu 9. září od 13 hodin v areálu koupaliště v Hůrce. Můžete se těšit na
spanilou jízdu a dovednostní soutěžní úkoly pro závodníky. Přijďte se podívat na traktorové
klání, nebo rovnou přijeďte soutěžit se svým strojem. Po traktoriádě bude následovat soutěž
v pití tupláků piva na čas.
Hůrka, areál koupaliště

hODOVÁ ZÁBAVA
Restaurace u školy srdečně zve na Hodovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 14. října
v prostorách sálu školy a pohostinství u školy od 20 hodin. K poslechu a tanci bude hrát živá
hudba. Srdečně zvou pořadatelé.
Hůrka, sál KD

PODZIMNÍ LAMPIONOVý PRůVOD OBCÍ
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v sobotu 4. listopadu od 17 hodin
lampionový průvod obcí. Trasa obcí povede od křižovatky na Jeseník přes koupaliště do areálu bývalé školy, kde bude připraveno občerstvení a táborový oheň.
Hůrka, obec, areál školy

POLOUVSÍ
DEN OTCů A GULÁŠ V POLOUVSÍ
V neděli 18.června 2017 jsme již třetím ročníkem oslavili DEN OTCŮ v Polouvsí.
Letos jsme obohatili odpoledne o „soutěž ve vaření guláše na nějakém
ohni“. Souboj to byl voňavý a na pohled roztodivný – třeba Gráici vařili na kolečkách v kalfa-
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su, José Ondryhal zase čoudil z disku kola. Napětí všech čtyř týmů ukončila porota vyhlášením
vítěze – tým Ondryhalů si odnesl za 1.místo lahodnou kýtu a triko s přetištěným plakátem
akce. Guláš se prodal všechen během půlhoďky, a tak došlo i na tu výherní kýtu :-)
Letošní „očuchávací ročník“ jsme zkoušeli s masem vepře, ale příští rok nás čeká kravička!
DRN

PÉTANQUE POLOUVSÍ
1. července proběhl v Heřmanicích Letní pétanquový turnaj trojic,na který vyrazily dva týmy
z Polouvsí a jeden z Jeseníku. Polouvesští (Luboš, Hasan, José) přivezli zlatou trofej.
V sobotu 22. července vyjelo sedm statečných reprezentantů Polouveského péanque
klubu do Hranic, kde se v nádherném prostředí v parku Čs. legií konal regionální turnaj jednotlivců, pořádaný klubem z Valšovic.
V konkurenci 45-ti povětšinou registrovaných hráčů se neztratil José Ondryhal, který
vybojoval krásné 19. místo. My ostatní jsme
se seřadili na chvostu, což jsme přijali s pokorou.
V sobotu 5. srpna se v rámci Polouveského dne uskutečnil turnaj dvojic. V pohodové atmosféře za účasti deseti dvoučlenných týmů zvítězili místní „Pruhovaní“(Radim a Hasan) a své
kvality potvrdili i v následném superinále s prezidentským týmem (Luboš a Marcela). Druhou
příčku vybojovali frenštátští „Ex kostka“ (Katka s Davidem) a bronz odvezly do Heřmanic Dája
a Jana tedy tým „Dajaja“.
KRT cup 2017 se letos uskuteční v neděli 22. října. Pro neznalé: Jedná se o turnaj náhodných
dvojic, které se losují do každého kola vždy znovu. Účast letos přislíbili i hráči z Valšovic...
Scházíme se každou neděli v 16:00 na hřišti pod platany. Vítáni jsou všichni, kdo neumí, toho
hrát naučíme, bábovku (či lahvinku) s sebou.

LbR
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POZVÁNKA DO BLAHUTOVIC
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SPORT
ROZPIS KOPANÉ – PODZIM 2017
KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.B TŘÍDA – MUŽI
kolo
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
01.

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

dat.
13.08.
20.08.
27.08.
02.09.
10.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
15.10.
21.10.
29.10.
04.11.

čas
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15.00
14:00
14:00
14:00

soupeř
Jeseník n.O. – Mořkov
Odry – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Tichá
Vlčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Fryčovice
Veřovice – Jeseník n.O.
Fulnek – Jeseník n.O.
Starý Jičín – Jeseník n.O.
Kopřivnice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Ostravice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Hukvaldy
Spálov – Jeseník n.O.

pozn.
nejede autobus
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 14.30
odjezd autobusu v 14.30
nejede autobus
odjezd autobusu v 13.30
odjezd autobusu v 12.15
odjezd autobusu v 12.30

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. „A“ – STARŠÍ ŽÁCI
kolo
5.
4.
3.
1.
7.
2.
10.
6.
8.
9.

den
NE
NE
PÁ
SO
ČT
NE
NE
NE
NE
SO

dat.
03.09.
10.09.
15.09.
23.09.
28.09.
01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
28.10.

čas
14:30
13:00
16:30
12:00
10:00
12:30
12:00
12:00
11:00
12:00

soupeř
Sedlnice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Trojanovice
Lubina – Jeseník n.O.
Štramberk – Jeseník n.O.
Kunín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kunín
Jeseník n.O. – Sedlnice
Jeseník n.O. – Štramberk
Jeseník n.O. – Lubina
Trojanovice – Jeseník n.O.

pozn.
odjezd v 13.30
odjezd v 15.30
odjezd v 11.00
odjezd v 9.00

odjezd v 11.00

OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. „B“ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
kolo
1.
2.
3.
4.
9.
5.
6.
7.
8.

den
PÁ
PÁ
SO
PÁ
ST
NE
PÁ
ČT

dat.
01.09.
08.09.
16.09.
22.09.
27.09.
01.10.
06.10.
12.10.
20.10.

čas
16:30
16:30
11:00
16:30
16:30
10:00
16:30
17:00

soupeř
Mošnov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Bartošovice
Žilina – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Suchdol n.O.
Jeseník n.O. – Jistebník n.O.
Bludovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Petřvald n.M.
Tísek – Jeseník n.O.
VOLNO

pozn.
odjezd v 15.30
odjezd v 10.00
odjezd v 9.00
odjezd v 16.00

Změny, rozpisy, tabulky najdete na www.fotbal.cz
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RůZNÉ
POD KOVÁNÍ
Bronzová medaile prof. MUDr. J. Janského a ZLATÝ KŘÍŽ II. udělený dárcům krve, kteří dovršili počet 10 a 120 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 jsou tito naši spoluobčané:
Jan Románek (10 odběrů)

Jeseník nad Odrou

Radek Tomčák (120 odběrů)

Jeseník nad Odrou

Těmto našim občanům patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli k záchraně zdraví, či životů mnoha lidem.
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INFORMACE POLICIE R
PŘIPRAVTE DĚTI NA BEZPEČNOU CESTU DO ŠKOLy S PŘEDSTIhEM
Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich dětí, je potřeba jim opět připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu
v dopravě. Po prázdninách se děti budou pohybovat jako chodci v silničním provozu
častěji, ať už při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen na návštěvu ke
kamarádům.
Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy, kdy je budou doprovázet rodiče a učit je zásady bezpečného chování a správného řešení dopravních
situací. V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které
jsou chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody či nadchody, ideálně
stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na
možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku i krajnici,
ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:
Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po celou
dobu přecházení.
Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se tak, že nás
řidič vidí a zastaví.
Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších nebo při telefonování.
Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během
přecházení rozsvítí červená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se zpět.
Nespoléháme se na
absolutní přednost
na přechodu. Řidiči
nás mohou přehlédnout.
Nepřecházíme
vozovku bezprostředně před blížícím se
vozidlem, vyčkáme,
až vozidlo opravdu
zastaví.
Mimo přechod přecházíme jen na bez-
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pečných a přehledných místech nejkratší cestou přes silnici, to znamená kolmo k její
ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto
je nutné při přecházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla
s právem přednosti v jízdě, tedy se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost,
stejně tak má přednost před chodci tramvaj, i když je chodec na přechodu.
Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět
a být viděn. Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty by měly být i na aktovkách a batozích.
Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí v dopravě a předejte jim základní
informace o bezpečném chování a správném řešení dopravních situací. Dopravní
výchova by neměla začít až ve škole, ale již doma.
Také policisté budou
na začátku školního
roku připraveni. Stejně jako v předchozích
letech, také letos proběhne celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem
„Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Policisté
budou na vybraných
stanovištích na přechodech pro chodce
v blízkosti školských
zařízení dohlížet na
dodržování pravidel
pro přecházení pozemních komunikací
a také komunikovat
na toto téma zejména s chodci školou
povinnými. Už 4. září
od 7:00 do 8:00 hodin se budete moci setkat s policisty v rámci této akce např. na
přechodu pro chodce u ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce.
por. Bc. Kateřina Kubzová
komisař oddělení tisku a prevence
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TOPENÍ A KOMÍNY
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé
spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout
hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým
požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její
užívání,
zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny
a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů
a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty
vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo
střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole
nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
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před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je
potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt
trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

pevné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

kapalné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

čištění spali3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok
nové cesty
do 50 kW
včetně

kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

1 x za rok
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čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít
k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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E-shop tisku

Nově je otevřena

UROLOGICKÁ AMBULANCE
v Městské nemocnici v Odrách.
telefon: 556 778 165
webové stránky: www.mudrtomasvagner.cz

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Úterý
12.00 – 17.00
Středa
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Čtvrtek
7.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Pátek
7.00 – 12.00
Ambulantní péči poskytujeme pojištěncům:
Revírní bratrské pokladny č. 213
České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 205
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra č. 211
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