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Mikulášská besídka v Blahutovicích 12. 12. 2015

Obecní ples v v Jeseníku nad Odrou, 16. 1. 2016

Blahutovický ples, 6. 2. 2016

Maškarní ples v Polouvsí, 7. 2. 2016

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

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

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

Starosta obce:

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

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

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 4. 2016
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Jak jsme hospodařili v roce 2015
V roce 2015 skočilo rozpočtové hospodaření obce přebytkem. Saldo příjmů a výdajů představuje částku 3.683 tis. Kč. Obec obdržela 14.844 tis. Kč na dotacích. Daňová výtěžnost se
zvýšila oproti r. 2014 o 692 tis. Kč.
Dokončila se protipovodňová opatření (bezdrátový rozhlas) ve výši 3.268 tis. Kč, demolice
nadjezdu nad dráhou v Jeseníku nad Odrou ve výši 4.600 tis. Kč, DTI - komunikace v Polouvsí
ve výši 275 tis. Kč, zahrada v přírodním stylu u mateřské školy v Jeseníku nad Odrou ve výši
2.083 tis. Kč, chodník v obci Hůrka za 9.343 tis. Kč. Obec pořídila nový služební automobil
Škoda Fabia za 298 tis. Kč a pro technické služby nový žací stroj za 280 tis. Kč.
Z rozpracovaných akcí zbývá realizovat a dokončit rozhlednu v Blahutovicích, most u Hasalů
a lávku u Machulů, zahradní a parkové úpravy u MŠ Jeseník nad Odrou, stavební úpravy kulturních domů v Polouvsí a Hůrce, přístřešek u hasičské zbrojnice v Hůrce, cyklostezky Jeseník
nad Odrou – Hůrka a Jeseník nad Odrou – Vražné.
Rekapitulace rozpočtu a jeho plnění za rok 2015:
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM

21,879.990,00 Kč
6,186.068,00 Kč
2,341.200,00 Kč
14,844.327,00 Kč
45,251.585,00 Kč

21,863.315,81 Kč
6,104.889,25 Kč
2,341.066,00 Kč
14,844.326,94 Kč
45,153.598,00 Kč

99,92 %
98,69 %
99,99 %
100,00 %
99,78 %

Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

28,245.297,00 Kč
18,969.798,00 Kč
47,215.095,00 Kč

27,051.618,21 Kč
14,419.068,13 Kč
41,470.686,34 Kč

97,65 %
76,01 %
87,83 %

Zapojení zůstatků na bank. účtech
5,613.310,00 Kč
Splátky úvěrů (kanal. + hasič. auto
-3,649.800,00 Kč
Přenesená daň. povin. DPH		
FINANCOVÁNÍ
1,963.510,00 Kč

-61.329,26 Kč
-3,649.785,19 Kč
28.202,79 Kč
-3,682.911,66 Kč

Zůstatky na běžných účtech		
Zůstatky na účtech fondů		
Zůstatky na bankovních účtech celkem		

5,725.836,67 Kč
113.607,22 Kč
5,839.443,89 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci		
Zůstatek úvěru na hasič. auto a kom. techniku		

16,613.116,19 Kč
1,668.825,21 Kč

(splatný v r. 2024)
(splatný v r. 2016)
Mgr. René Štec
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 15. 12. 2015 OZV č. 1/2015 o místních
poplatcích. V roce 2016 činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 450,- Kč na osobu. Poplatek je splatný do 31. 3. 2016.
Poplatek se platí do maximálního počtu pěti osob v jedné domácnosti.
Poplatek je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou nebo
na účet č. 1760110389/0800, VS 1340, KS 1318, SS RČ poplatníka.

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

Sběr nebezpečného 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
9. 4. 2016. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané
uvedený odpad uložit.
Komunální odpad noste pouze v den svozu (SOBOTA).
Přistavené kontejnery:
–
–
–
–
–
–

Jeseník nad Odrou
Hůrka
Polouvsí
Blahutovice
Hrabětice
Dolní Mlýn

08:00 - 08:30
08:40 - 09:10
09:20 - 09:50
10:00 - 10:30
08:00 - 08:20
08:00 - 08:20

Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj
Již v roce 2007 vznikla na půdě Regionu Poodří myšlenka vybudovat cyklostezku, která by
protínala Moravskoslezský kraj. Tato myšlenka byla podpořena dotací na zpracování projektové dokumentace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Po dlouholetých přípravách a mnohých změnách byla v prosinci loňského roku dokončena její první část. Celková délka je
18,2 km a prochází územím obcí Jeseník nad Odrou, Mankovice, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Pustějov, dále pak na území města Ostravy Výškovicemi, Zábřehem, Novou Vsí, Mariánskými Horami Petřkovicemi a Koblovem. Náklady stavby dosáhly
68 875 305,- Kč.
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Začátek prvního úseku na
našem katastru je v místě
napojení na místní komunikaci ke kyselce pod vlakovým nádražím, odtud
je vedena kolem sběrného dvora po levé straně
železničního
koridoru
až do místa podjezdu pod
tratí. Dále pokračuje kolem
železničního koridoru po
druhé straně až ke komunikaci III. třídy u Hrabětic.
Šířka cyklostezky je 2,50 m
a finální povrch tvoří dvouvrstvý penetrační nátěr.
Na tuto akci by měla dále navazovat cyklostezka, která propojí Jeseník nad Odrou s Hůrkou
a Jeseník nad Odrou s Vražným. I zde obec obdržela dotaci na projektovou dokumentaci,
která se v měsíci březnu začne připravovat. Předpokládaný termín realizace je v roce 2018 –
2019. Zde se bude jednat o cyklostezku širokou 2,5 m s povrchem z asfaltbetonu – vhodné
mj. také pro kolečkové brusle.
Jako poslední část cyklostezky, která se právě připravuje, je dokončení propojení za železničním
koridorem od vlakové zastávky po mlýn, s doplněním chybějícího úseku pod nádražím k lávce
u Machulů. Zde bude nositelem projektu Region Poodří a mělo by dojít k celkovému propojení Jeseníku nad Odrou s Ostravou.
Vážení spoluobčané,
věřím, že vybudováním žádaných stezek dojde nejen k bezpečnému propojení obcí, zvýšení
atraktivity a rozvoji turistického ruchu regionu, ale hlavně k hojnému využívání především
místními občany při společných toulkách a sportovních aktivitách 
Mgr. Tomáš Machýček, starosta

Blahopřejeme našim jubilantům
V měsíci únoru oslavila své významné jubileum
paní Danuška Trnčáková z Hrabětic.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.
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MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS U BERUŠEK
Aby i zvířátka měla svůj vánoční stromeček, rozhodli
jsme se s dětmi vyrazit do lesa
a nějaký ten stromeček jim
nazdobit. Děti si z domu donesly spoustu jablíček, mrkví a dalších dobrot, kterými
chtěly zvířátka a ptáčky potěšit. Doufáme, že jsme tím
zvířátkům udělali radost a na
dobrotách, které jsme jim přinesli si dobře pochutnali.
Druhý adventní týden jsme
se rozhodli, abychom dětem
trochu čekání na Vánoce
zpříjemnily, uspořádat vánoční hru, při které bylo potřeba splnit každý den jeden drobný úkol. Nebyly to však úkoly pouze pro děti. Byla to hra
pro celou rodinu. I přestože před Vánocemi má každý spoustu práce, byli všichni do plnění
úkolů zapálení, ten čas si pro
děti našli a společné chvíle
s nimi strávili. Úkolů bylo celkem 7. Ráno jsme si s dětmi
o splněných úkolech povídali.
Závěrem vánoční hry jsme se
i s rodiči potkali při vánočním
setkání, kde děti byly za svou
snahu odměněny dárečkem.
Rodičům jsme ukázali, co se
jejich děti, za ty čtyři měsíce,
naučit už dokázaly. Po představení a rozdání dárečků
jsme se přesunuli do třídy, kde
se stoly prohýbaly dobrotami,
které maminky připravily. Zazpívali jsme si u kytary a k večeru, plní dojmů a nabuzeni
tou pravou vánoční atmosférou, jsme se vydali na cestu
domů.
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Děkujeme rodině Bohumila Volka za krásný kulturní zážitek plný vánočních
písní a koled, které jsme si
s nimi, za doprovodu kytary
a orffových nástrojů, mohli
v naší mateřské škole společně zazpívat.
Poděkování také patří všem
rodičům a dětem, kteří věnovali plyšové hračky pro
malé pacienty, které jim určitě přinesou alespoň trochu
radosti, zabaví je a zmenší
jejich strach.
Bc. Kristýna Románková, Bc. Petra Brandejská

MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
Měsíc leden jsme u nás ve školce začali s pohádkou Krteček a sněhulák. Společně jsme si povídali o zimních sportech, a protože nebyl sníh, alespoň jsme si na zimní sporty hráli „jako“.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka, o které je třeba pečovat v zimě. Do našeho
školkového krmítka pravidelně sypeme slunečnici a pozorujeme ptáčky – vrabce a sýkorky.
Nakonec jsme se i dočkali sněhu a mohli jsme si vyzkoušet různé pokusy s ledem a sněhem.
Na konci ledna jsme se připravovali k zápisu do školy. Všech 7 předškoláků bylo velmi šikovných a těší se do
školy.
V únoru jsme si povídali na téma „Krteček
a vynálezy“. Seznámili jsme se světem
techniky a vědy. Poznali jsme předměty
denní potřeby, které
lidem mění život,
poznávali jsme jejich
účel a funkci. Seznámili jsme se s materiály, z nichž jsou
vyrobeny. Pomocí obrázků jsme srovnávali,
jak se žilo dřív a dnes,
jaké vynálezy nám
pomáhají, ale i škodí.
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Poznali jsme netradiční pracovní činnosti – hodinář, vynálezce, fotograf. Děti sestavovaly
hodiny z ozubených koleček,
šroubovaly šroubky, zatloukaly
hřebíky, namalovaly si černobílou „fotografii“ a vytvořily rámečky…
Měsíc vynálezů jsme zakončili
s rodiči, společnou výrobou robotů, které se jim moc povedly.
Začátkem března nás čeká školkový výlet do Ostravy – Expozice světa techniky – dětský svět.
Už se moc těšíme, co nového
se dozvíme. Pojedeme vlakem
a tramvají a seznámíme se s různými dopravními prostředky, o kterých si zrovna v březnu
budeme povídat. A seznámí nás s nimi Krteček a autíčko.
V pátek 18. března v 15.00 hod. vás společně s osadním výborem v Polouvsí srdečně zveme
na vynášení Moreny.
Anička Trnčáková, Tereza Valošková
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ZŠ
VÍTĚZSTVÍ PODZIMNÍHO KOLA V MINIHÁZENÉ
Již čtvrtým rokem se žáci naší školy účastní soutěže v miniházené, kterou pod Svazem házené
pořádá novojičínský klub. V předcházejících letech jsme se dostali do finále, které je výběrem
nejlepších asi čtyřiceti škol v regionu. Je to skvělý výsledek našich žáků. Novou sezónu jsme
ve školním roce 2015/2016 započali výborně. Podzimní kolo tak pro nás skončilo vítězstvím.
Věříme, že i jarním kole se nám bude dařit. Zvláště pak, když žáci Libor Kamas, Jan Horák
a Jakub Jurčák byli vybráni jako talentovaní žáci do oddílu házené a začínají trénovat v Novém
Jičíně. V letošním roce se rovněž zkouší zapojovat i malí třeťáčci, kteří se mohou od starších
spolužáků ještě něco naučit. A ti nejmenší zkouší ve sportovních hrách nejen házenou, ale
i jiné hry. Je vidět, že na naší škole byly a jsou sportovně nadané děti, které ví, že sport je
zdravý a sbližuje kamarády.
Držte palce našim malým házenkářům.

DÍLNY S RODIČI
V pondělí 14. prosince se konaly předvánoční dílny s rodiči. Rodiče a děti nám pomohli s výzdobou stolů – vyráběly se nádherné vánoční lucerničky, překrásní andělé z lahví, zdobily se
perníčky a smrkové větvičky. S rodiči jsme strávili příjemné odpoledne, práce nám šla od ruky
a díky tomu si hosté mohli z naší vánoční besídky odnést pěkné dárečky. Věřím, že jsme si to
všichni opravdu užili a příště se zase sejdeme v tak hojném počtu.

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
V předvánočním čase žáci naší školy
s pomocí rodičů a přátel školy uspořádali školní akademii. Přípravy začaly již
na podzim, kdy jsme začali nacvičovat
pohádku O dvanácti měsíčkách. Tato
muzikálová verze byla podle scénáře
Zdeňka Svěráka z filmové pohádky
Tři bratři. Pilně jsme chystali kostýmy,
kulisy a rekvizity. Dne 16. prosince byl
ten významný den. Maminky a babičky napekly cukroví, rodiče nachystali
sál. Pozváno bylo mnoho hostů, mezi
nimi i bývalí učitelé a spolupracovníci
školy. S dětmi pak přišly celé rodiny.
Na stolech byly dárečky vyrobené v dílnách a nechybělo ani malé pohoštění.
Všichni se však těšili na nás. Moc jsme
se snažili ukázat, co umíme. Koledy
zněly celým sálem. Velice pěkně naši
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akademii zahájila Amálka Štecová s maminkou písničkou
Tři oříšky. Vystoupení s angličtinkou bylo veselé. Prvňáčci
a druháčci si nachystali taneční vystoupení s názvem Vosy,
sportovci skákali přes švihadla
a cvičili s míči. Překvapili nás
bývalí spolužáci: Barča Fusková, René Lušovský a Vojta
Glogar, kteří hráli na hudební
nástroje. Se svými zpěváky, bývalými žáky naší školy, přijela
paní Brázdová. Ale všichni se
těšili na naši pohádku O dvanácti měsíčkách. Ta měla velký
úspěch, sklidili jsme úžasný potlesk. Moc hezky se nám hrálo a děkujeme za neutichající
potlesk.
Jsme rádi, že jsme se mohli v tomto předvánočním čase zastavit a být spolu.
Sára Langerová

ŠKOLNÍ  AKADEMIE –
140. výročí založení školy v Jeseníku nad Odrou
Velmi ráda jsem přijala pozvání od paní ředitelky a bývalých kolegyň k účasti na slavnostní akademii. Přišli jsme do příjemné předvánoční atmosféry v sále KD, pěkně vyzdobeného
a přichystaného k akci. To vše umocňovaly vánoční perníčky z rukou dětí a maminek, připravené
na stolech pro hosty.
Už první vystoupení maminky a Amálky Štecových s písní „Tři oříšky“ bylo velmi milé, emotivní
a vhánělo slzy do očí. Krásný slavnostní zážitek na
úvod. Vánoční písničky z úst „školkových“ dětiček byla radost poslouchat. Menší děti ze školy si
jako „vosy“ zatančily, zazpívaly oblíbené písničky
v angličtině a Amálka Kotoučová hrála pěkně na
housličky. Moc jí to slušelo. Starší školáci zase na
jevišti předvedli sportovní umění s míči a švihadly.
Bývalí žáci školy pak zaujali hrou na hudební nástroje: Vojta Glogar na klarinet, Barunka Fusková
na klávesy a René Lušovský na příčnou flétnu. Obdivuhodná aktivita, zvlášť v dnešní době počítačů,
tabletů a všudypřítomných mobilů! Nezklamaly
ani další absolventky školy svým sborovým vese-
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lým zpěvem pod vedením paní Věry Brázdové
– Aneta Davidová, Terezka Kačírková a Jana
Hasalová. Přidal se
k nim pěvecky nadaný
Kubík Dohnal a zvládli to na jedničku. No
a pohádka O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH starších
dětí svým provedením
a nápaditými kostýmy
neměla chybu. Všem se
líbila a tleskali jsme jako
o závod.
Závěrečnou tečkou programu byl zpěv vánočních koled všech účinkujících a my ostatní se k nim přidali. Myslím, že celá akce splnila vše,
co se od ní očekávalo. Za mou osobu mohu říct, že snaha a umění dětí mne potěšilo u srdíčka
a dobře vím, o čem mluvím. Závěrem chci jménem paní ředitelky Libuše Maxnerové poděkovat všem, kteří ochotně pomohli:
– panu Bohumilu Volkovi za ozvučení celého programu, a že to nebyla jednoduchá záležitost
– panu Adamovi Románkovi za jeho zkušenosti při nastudování pohádky, on to prostě umí
– zaměstnankyním KD za přípravu sálu a obsluhu při akci
– samozřejmě všem p. učitelkám za náročnou přípravu celé akce
DĚKUJEME!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Milí Jeseničáci, dovolte mi poděkovat za
úspěšný průběh Tříkrálové sbírky, na které
se v letošním roce ve středu 6. ledna podílelo celkem sedm skupin žáků v doprovodu rodičů, dobrovolníků. Děkujeme za
příjemné přijetí při otevírání Vašich domovů
v tomto mrazivém dni. Další díky patří za
štědré obdarování, jak dobrotami pro děti,
tak finančními dary, které byly letos určeny
výhradně pro Charitu Odry, a které letos
přesáhly částku dvacet tisíc korun!
Za sdružení rodičů a přátel školy,
Ing. Pavel Kolář

Milada Ratajová
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ŠKOLNÍ PLES aneb jak bylo
Také v letošním roce nově
nastupující Sdružení rodičů
a přátel při ZŠ v Jeseníku nad
Odrou uspořádalo tradiční
Školní ples, který se konal
v pátek 22. ledna od 20 hodin
v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu zahrála
již druhým rokem skupina B-Band. Tak jako v loňském roce
nás potěšila poměrně hojná
účast přátel školy, která vytvořila na plesu příjemnou přátelskou atmosféru a také bujné
veselí při losování a rozdávání
tomboly. Téměř každý účastník odcházel s nějakou výhrou v ruce a to nás jako pořadatele
velmi těší! Proto mi dovolte ještě jednou poděkovat štědrým dárcům a sponzorům, kteří nám
umožnili na letošním ročníku Školního plesu sestavit nebývale bohatou tombolu, kde nejlákavější první cenou byl wellness víkend ve vyhlášeném hotelu Sport Art Cetrum v Prostřední
Bečvě. Poděkování patří také těm rodičům, kteří se aktivně do organizace plesu a sestavení
tomboly zapojili. Díky Vám všem se nám letos podařilo pro děti místní základní školy
získat výjimečnou finanční podporu, která zajistí žákům většinu školních potřeb, poznávací
exkurze, kulturní program a další vzdělávací aktivity bez dalších finančních příspěvků rodičů.
Věřím, že se účastníci plesového bujaří dobře bavili a věřím, že za rok zase na viděnou.
Za sdružení rodičů a přátel školy, Ing. Pavel Kolář
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Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Jeseník n.O. pořádá

TURNAJ
V MARIÁŠI
KDY: sobota 2. dubna od 13.00
KDE: klubovna TJ Slavoj
ZÁPISNÉ: 50Kč
Občerstvení zajištěno.

Registrace nutná do 25. března na telefonu: Pavel Kolář 724 053 188
Pravidla turnaje najdete na webových stránkách školy:
http://jeseniknadodrou.zakladni‐skoly.cz/aktuality
Přijďte se za námi pobavit a pokoušet trochu štěstí.
Pro KRÁLE MARIÁŠE je připravena zajímavá odměna!
PAPÍROVÁ SOBOTA aneb netradiční sběr papíru se zpěvem

PAPÍROVÁ SOBOTA
aneb
netradiční sběr papíru
se zpěvem

Tak jako s
zimě vyklíz
učiňte milí
nám školá
sobotu př
Země pře
časopisy, k

V sobotu
23. dubna
v dopoledních
hodinách plánuje sedm sku
Tak jako si zvířata na jaře po dlouhé zimě vyklízí své příbytky,
stejně
tak učiňte
milí spoluobčakytary a zpěvu školáků s rodiči navštívit dle rozdělených tras (p
né Vy a připravte nám školáčkům na třetí dubnovou sobotu
při
příležitosti
svátku
Den
Země
sbírce) postupně všechny domácnosti v Jeseníku nad Odrou a p
přebytečný papír, noviny, časopisy, kartony apod.
papír, z jehož výtěžku by Sdružení rodičů a přátel místní zákla
finance

k návštěvě Světa techniky v Ostravě a také výlet d

V sobotu 23. dubna v dopoledních hodinách plánuje
sedm jednu
skupin
dětí za doprovodu
v Chotěbuzi,
z nejvýznamnějších
pravěkých a středově
Slezska.
tónů kytary a zpěvu školáků s rodiči navštívit dle rozdělených
tras (podobně jako při Tříkrálové
sbírce) postupně všechny domácnosti v Jeseníku nad Odrou
posbíratrodičů
od Vás
nepotřebný
Děti a
v doprovodu
dobrovolníků
budou parozděleny do bar
vozíkemškoly
či károu
a veselými
písněmi, finance
aby Vám u domu za
pír, z jehož výtěžku by Sdružení rodičů a přátel místní základní
zajistilo
potřebné
připravené balíky papíru, které jste ochotni nám věnovat. Papír s
k návštěvě Světa techniky v Ostravě a také výlet do rozsáhlého
archeoparku v Chotěbuzi,
Odpoledne bude v prostranství dětského a fotbalového hřišt
jednu z nejvýznamnějších pravěkých a středověkých památek
Těšínského
namáhavém
dopoledni naSlezska.
děti také zasloužené občerstvení v pod

a také párků, které si mohou na rozdělaném ohni v případě zájmu

Děti v doprovodu rodičů dobrovolníků budou rozděleny
do barevných
družstev,
vybaveni
děkujeme
a těšíme se v sobotu
23.dubna
na setkání s Vámi!
Sdruž
vozíkem či károu a veselými písněmi, aby Vám u domu zazpívali a odebrali od Vás připravené
balíky papíru, které jste ochotni nám věnovat. Papír se bude sdružovat ve škole. Odpoledne
bude v prostranství dětského a fotbalového hřiště na Bečvarce čekat po namáhavém dopoledni na děti také zasloužené občerstvení v podobě teplého čaje na zahřátí a také párků,
které si mohou na rozdělaném ohni v případě zájmu opéct. Za podporu předem děkujeme
a těšíme se v sobotu 23.dubna na setkání s Vámi!
Sdružení rodičů a přátel školy
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
jeseník nad odrou
XXII. OBECNÍ PLES
V sobotu 16. ledna 2016 se v sále KD Jeseník nad Odrou konal tradiční Obecní ples. Letos
jsme zaznamenali rekordní počet návštěvníků, a to 245 osob.
K tanci a poslechu hrála kapela HALOGEN z Olomouce, dále pak návštěvníky oblíbená cimbálová muzika Jánoš ze Vsetína a DJ Machy.
Zpestřením večera byla dvě vystoupení tanečnice LATIFAH (Kamila Koběrská) z Ostravy se
skupinou SHAHARAZAD. Latifah je orientální tanečnice, lektorka a choreografka, která se
tanci věnuje na profesionální úrovni. Vystupuje po celé ČR a v zahraničí a se svou skupinou
SHAHARAZAD jsou několikanásobné Mistryně České republiky v orientálních tancích a vítězky soutěže Lets dance v Praze. Skupinu SHAHARAZAD můžete také vidět již 3. rokem
na mezinárodním festivalu COLOURS OF OSTRAVA, kde vedou workshopy a vystupují pro
veřejnost.
Jako každý rok byla připravena bohatá tombola, která letos čítala 260 cen. Hlavní výhrou byl
POUKAZ na pobyt v Luhačovicích v hodnotě 15.000 Kč, který opět věnovala firma Aden LP s.r.o.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným, kteří podpořili tuto akci.
Martina Šlosarová, KD Jeseník nad Odrou

SPONZOŘI XXII. OBECNÍHO PLESU 16. 1. 2016
ADEN LP s.r.o.
LUDMILA KOCOURKOVÁ
MUDr. RADOVAN MAREK
JOSEF PAVLÍK
JIŘÍ KACHEL
RUDOLF MALCHER st.
UNIMA-KA s.r.o.
IMF soft s.r.o.
RELCOM s.r.o.
Mgr. TOMÁŠ MACHÝČEK
VLADIMÍR NOVOTNÝ
ALOIS PEŠÁK a JOSEF JANČÍK
LADISLAV SEGEŤA
ING. LADISLAV SEGEŤA
LIBOR PALIČKA
ROMAN PROKL
HAKA METAL s.r.o.
MANŽELÉ TULEJOVI
AGRO JESENICKO A.S.
SWIETELSKY S.R.O.

MARIE PALIČKOVÁ
RYBÁŘSKÉ DRUŽSTVO JESENÍK N.O.
TJ SLAVOJ JESENÍK N.O.
MANŽELÉ BLAŽKOVI
STANISLAV LUŇÁK
KARLA LUŇÁKOVÁ
MARTIN ČERVENÝ
MANŽELÉ PANTŮČKOVI
LESY BESKYDY
JIPEX ALARM S.R.O.
JAN MACHOVSKÝ
AVE A.S.
JAROSLAV BRODSKÝ
KAREL PAŘENICA
MS HŮRKA
MS HUBERT
JAROSLAV KRČMÁŘ
MANŽELÉ MÍČKOVI
TENIS CLUB
ELMIK S.R.O.

13

Jesenický zpravodaj 1 / 2016

OBEC JESENÍK NAD ODROU
VLASTIMIL MACHULA
DUŠAN A PAVEL DORAZILOVI
MIROSLAV KŘENOVSKÝ
LENKA DRDOVÁ
DAGMAR HOPJÁKOVÁ
MANŽELÉ VRBOVI
MANŽELÉ SYNKOVI
RYBÁŘI BLAHUTOVICE
MANŽELÉ MACHÁČOVI
MANŽELÉ PETERKOVI
PETR DORAZIL
LUKÁŠ CHUDÝ
JIŘÍ MAXNER
DENIS REMEŠ
LUDMILA BAJEROVÁ

ROMAN ŠKUCA
RUSKOVI.CZ
DAN GLOGAR
HASIČI HŮRKA
RYBÁŘSTVÍ KRÁL
CUKRÁRNA SAURO
UAX
MUDR. JOSEF ŠRÁMEK
DAVID KROTIL
JAROSLAV LANGER
MICHAL ŠINDEL
MANŽELÉ REMEŠOVI
RICHARD MAŇÁK
BORGIS S.R.O.
PNEUSERVIS – EVA LANGEROVÁ

KONČINOVÝ BÁL – SOUTĚŽ „ O NEJLEPŠÍ PÁLENKU“
V sobotu 6. února 2016 se uskutečnil Končinový bál, který pořádalo Kulturní středisko ve
spolupráci s Klubem seniorů. K tanci a poslechu hrál Daniel Matyáš z Oder a zpestřením
večera bylo taneční vystoupení (FLAMENCO) tanečnic ze skupiny SHAHRAZAD z Kopřivnice.
Nechyběla bohatá tombola, kterou z velké části zajistili místní členové Klubu seniorů.
Zisk z této akce byl cca 13 tis. korun a tuto finanční částku, jako každý rok, Obec Jeseník nad
Odrou věnuje Klubu seniorů. Příspěvek bude použit na zájezd do divadla nebo na jiný výlet.
Součástí této kulturní akce byla také soutěž „O nejlepší pálenku“. Celkem se sešlo pouze
7 vzorků pálenky různých odrůd.
Výsledky koštování:
– za odrůdu TRNKY zvítězila s 13 hlasy paní
Marie Bayerová
– za odrůdu JABLKA zvítězil s 6 hlasy pan Libor
Macháč
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Vítězové získali malý dárek a postupují dále
do soutěže, kterou pořádá MAS Regionu
Poodří v prostorách zámku v Bartošovicích,
s názvem „15. ročník otevírání Poodří a pooderského koštování“.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným,
kteří podpořili tuto akci.

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI V JESENÍKU NAD ODROU
Pěkné odpoledne prožily děti v Jeseníku nad Odrou na již tradičním maškarním plese, který
se konal v sobotu 13. února 2016 v sále Kulturního domu.
Program vedla paní animátorka ze ZDRAVÉ ŠKOLKY z Ostravy. Připravila si pro děti zábavné
hry a soutěže a každý si za svou snahu odnesl malý dáreček.
Letos se plesu zúčastnilo 153 osob a téměř všichni „malí“ návštěvníci přišli krásně namaškaření.
V baru byly jako každý rok k zakoupení zákusky, chlebíčky a jiné dobrůtky pro děti a jejich
doprovod.
Jsme rádi, že je o tuto akci zájem a příští rok se těšíme na shledanou J.
Za kolektiv pořadatelů Martina Šlosarová
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POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU

V jednom království hledal král nevěstu, pracovitou, pilnou, takovou, která by si
uměla se vším poradit. A prý si klidně vezme i obyčejnou, neurozenou. Jedna taková
pěkná panenka žila s matkou v prosté chalupě a králi se moc zalíbila. Jenže to král
netušil, že je hrozně líná. K tomu, aby se naučila pracovitosti, jí pomohou tři tetičky –
kouzelné přadleny. Ale nebude to jednoduché...
Poetika, malovaná scéna, výpravné kostýmy, srozumitelný příběh s vtipnými dialogy,
melodická hudba a písničky z autorské dílny Jana V. Kováříka.

KULTURNÍ DŮM JESENÍK NAD ODROU
9. března 2016 v 10.00 hodin
VSTUPNÉ: 40,- Kč
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POLOUVSÍ
PŘELOM ROKU V POLOUVSÍ
Závěr roku v naší obci patřil tradičním akcím. V říjnu prošel okolo vsi tradiční
lampionový průvod (konaný u příležitosti výročí vzniku Československa). O pamlsky pro děti pro děti bylo postaráno a občerstvení pro velké se také nějaké našlo. A tak
průvod postupně doputoval zpět na původní místo a ti, co jim to nestačilo, ještě pobyli
u hospůdky, kde si zájemci opékali párky, děti si zaskotačily a dospělí samozřejmě moudře
pobesedovali…
Mši sv. v kapli sv. Martina sloužil v sobotu 7. listopadu p. farář P. Ladislav Stanečka. I když
počasí trošičku postrašilo, nakonec se déšť umoudřil a nakonec ani nebylo potřeba připraveného přístřešku. Je milé, že již došlo i k dlouho očekávané opravě kříže u kaple.
No a svátek sv. Martina – to jsou
také hody. A tak večer se mohli
všichni přijít pobavit do místní hospůdky a sálu, kdy se konala hodová zábava. Akci uspořádala restaurace, hudbu obstaral Milan Býček
a nechyběla ani tombola. A aby
ani děti nepřišly zkrátka, byla po
celý víkend u hospody střelnice
a kolotočová houpací loď, kteréžto atrakce byly v provozu i během
noční zábavy.
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Závěr roku v Polouvsí pak patřil tradičnímu „Sousedskému jarmarku“, kde bylo možno něco
zakoupit pro radost či „do bříška“. Děti navštívil Mikuláš s družinou a v průběhu vystoupil
Polouveský školkový sbor, na flétnu zahrála Šárka Škarková a v neposlední řadě zapěl Zašovský chrámový sbor. V závěru zahrála kapela Radegrass, která přítomné pozvala do sálu na
pokračování veselení až do brzkých ranních hodin…
No a už je tu rok nový. Hned zkraje obešli naše domácnosti, jak se sluší a patří, Tři králové.
A protože po nich dorazily i mrazy, tak nezbylo, než připravit pro velké i malé na hřišti ledovou plochu. Bohužel tu mrazy moc nepobyly, ale něco málo jsme si přece jen užili. A dokonce
už i oblíbený Dětský maškarák je letos minulostí. Konal se v v neděli 7. února a odpolednem
plným skotačení, soutěží a tanečků provedla děti Karla Lušovská. Děti byly po zásluze odměněny a o občerstvení také nebyla nouze. Tak se, doufejme všichni, dostatečně vyskotačili. Nadále probíhají také nedělní setkání u deskovek, která budou zakončena tradičním
turnajem.
V nejbližší době nás čeká zmíněný turnaj deskovek (28. 2.), vynášení Mařeny (18. 3.), výstava
papírových modelů (od 19.3.), jarní brigádička (14.4.) a slet čarodějnic (30.4.). Pozvánky na
tyto akce nalezne ve
zpravodaji a na obvyklých místech.
Děkujeme všem, kteří
se aktivně účastní
společenského života
v naší vesničce. A to
nejen při organizování
a zajišťování nejrůznějších akciček. Poděkování patří i vám,
kteří třeba „jen“ přijdete dobře se pobavit
a doufáme, že tomu
tak bude i nadále.
Facebook:
„Sousedé Polouvsí“
a „Školka Polouvsí“
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POZVÁNKY DO POLOUVSÍ

RODINA A PŘÁTELÉ
VE SPOLUPRÁCI S OSADNÍM VÝBOREM V POLOUVSÍ

Vás srdečně zvou 19. 3. 2016 v 15.00hod
na vernisáž příležitostné výstavy

PAPÍROVÝCH MODELŮ
tvorba

Josefa Koudelky
pořádanou k příležitosti životního jubilea
Výstava bude otevřena pro veřejnost do konce března
vždy v úterý, čtvrtek a neděli od 17.00 do 19.00 hodin,
po tel. dohodě i jindy (604 261 999).
Místo konání: sál KD v Polouvsí
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blahutovice
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Osadní výbor Blahutovice pořádal dne 12. 12. 2015 od 16:00 v Kulturním domě v Blahutovicích Mikulášskou besídku a malé sousedské předvánoční posezení. Celým podvečerem nás
provázela kouzelnice Radana, která děti i dospělé uchvátila svými kouzly. Děti si vyzkoušely
kouzlení, zasoutěžily si i zatancovali na dětské diskotéce. Na závěr
programu přišel i Mikuláš s čertem
a andělem, a dětem rozdal za básničku či písničku balíček sladkostí.
A protože v Blahutovicích máme jen
hodné děti, dostalo se na všechny.
Čert měl připravené i uhlí, které
nakonec rozdal nehodným tatínkům. Pro dospělé i děti bylo připraveno bohaté občerstvení a překrásné perníčky. Celá akce se velmi
povedla a byli jsme potěšeni velkou
návštěvností.
Za OV Blahutovice, Iveta Jančálková

6. BLAHUTOVICKÝ PLES
Osadní výbor Blahutovice dne 6. 2. 2016 pořádal v Kulturním domě v Blahutovicích 6. Blahutovický ples.
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Zaznamenali jsme velký zájem o předprodej lístků nejen místních občanů, ale i z okolních
vesnic Jeseníku nad Odrou, Dubu, Hrabětic, Polomu a dalších. Velkým překvapením byla
pro plesající občany skupina Apači, která před X-lety v Blahutovicích začínala. Jejich i převzaté písničky nenechaly nikoho sedět, a celá společnost si výborně zatancovala. Kolem desáté
hodiny vystoupila skupina Fatima z Ostravy, a tanečnice nám zpestřily večer kankánem. Zásluhou sponzorů se nám podařilo zajistit bohatou tombolu a o půlnoci vylosovat z místenek
dvě hlavní ceny, poukaz na pobyt a wifi věž. Doufáme, že se ples líbil a opět příští rok na
shledanou.
Za OV Blahutovice, Iveta Jančálková

SPORT
VI. SPORTOVNÍ PLES TJ SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU
Tělovýchovná jednota Slavoj Jeseník nad Odrou pořádala v pátek 29. ledna 2016 „VI. Sportovní ples“.
K tanci a poslechu, nám ve velkém sále hrála kapela METEOR, v malém sále místní DJ MACHY a své umění nám předvedli žongléři Lukáš a Petr z Kopřivnice. Za skvělou tombolu
děkujeme především našim sponzorům a výhercům blahopřejeme J. V baru se o nás starali
Markétka, Janča, Klárka, Karolínka, Filip, Roman a Petr. Skvěle jsme se v rytmu hudby bavili
až do ranních hodin. Poděkování patří hlavně sponzorům, pořadatelům a zúčastněným, kteří
svou „útratou“ přispěli na činnost všech oddílů tělovýchovné jednoty.
Za rok na Sportovním plese se na Vás moc těšíme J.
Za TJ Slavoj, Libor Macháč, předseda
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ROZPIS KOPANÉ – JARO 2016
Krajská soutěž I.B třída – muži
kolo den
dat.
čas
soupeř
17.
SO 26.03. 15:00 Bordovice – Jeseník n.O.
18.
NE 03.04. 15:30 Jeseník n.O.- Spálov
19.
SO 09.04. 15:30 Hukvaldy – Jeseník n.O.
20.
NE 17.04. 16:00 Jeseník n.O.- Kateřinice
21.
NE 24.04. 16:00 Starý Jičín – Jeseník n.O.
22.
NE 01.05. 16:30 Jeseník n.O.- Kozlovice
23.
NE 08.05. 16:30 Mořkov – Jeseník n.O.
24.
NE 15.05. 17:00 Jeseník n.O. – Kopřivnice
25.
NE 22.05. 17:00 Libhošť – Jeseník n.O.
26.
NE 29.05. 17.00 Jeseník n.O. – Odry
14.
SO 04.06. 17:00 Vlčovice – Jeseník n.O.
15.
NE 12.06. 17:00 Tichá – Jeseník n.O.
16.
SO 18.06. 17:00 Jeseník n.O. – Jistebník

pozn.
odjezd autobusu v 13.30
odjezd autobusu v 14.00
nejede autobus
odjezd autobusu v 15.00
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.30
odjezd autobusu v 15.30

Okresní přebor dorostenci
kolo den
16.
NE
17.
SO
18.
NE
20.
NE
21.
SO
22.
NE
14.
NE
13.
SO
12.
SO

dat.
03.04.
09.04.
17.04.
01.05.
07.05.
15.05.
29.05.
04.06.
11.06.

čas
12:30
13:00
13:00
13:30
14:15
14:00
14:00
14:15
14:45

soupeř
Jeseník n.O. – Bartošovice
Troj. Bystré- Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Starý Jičín
Jeseník n.O. – Veřovice
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
Jeseník n.O - Jistebník
Vlčovice – Jeseník n.O.
Odry – Jeseník n.O.

čas
13:30
10:00
16:00
14:00
10:00
14:00
10:00
15:00
14:30
10:00

soupeř
Děrné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Kujavy
Jistebník – Jeseník n.O.
Jakubčovice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Tísek
Vražné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Jistebník
Bravantice – Jeseník n.O.
Vel. Albrechtice – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Spálov

pozn.
Odjezd os. auty v 11.30

Odjezd os. auty v 13.15

Odjezd os. auty v 12.45
Odjezd os. auty v 13.45

Okresní soutěž žáci
kolo den
15.
NE
16.
NE
03.
ST
17.
SO
18.
NE
13.
SO
12.
NE
11.
SO
10.
SO
14.
NE

dat.
10.04.
17.04.
20.04.
23.04.
01.05.
07.05.
15.05.
21.05.
28.05.
05.06.

pozn.
Odjezd os. auty v 12.30
Odjezd os. auty v 15.00
Odjezd os. auty v 13.00
Odjezd os. auty v 13.00
Odjezd os. auty v 14.00
Odjezd os. auty v 13.30
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Okresní soutěž sk. „B“ – starší přípravka
kolo den
13.
PÁ
14.
PÁ
15.
ST
16.
PÁ
17.
NE
18.
PÁ
10.
ÚT
12.
ÚT
11.
PÁ

dat.
22.04.
29.04.
04.05.
13.05.
22.05.
27.05.
31.05.
07.06.
10.06.

čas
16:30
16:30
17:00
17:00
13:30
17:00
16:30
17:00
17:00

soupeř
Jeseník n.O. – Jakubčovice
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Kunín – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Pustějov
Děrné – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. – Libhošť
Olbramice – Jeseník n.O.
Bílov – Jeseník n.O.
Jeseník n.O. -Žilina

pozn.
Odjezd os. auty v 15.30
Odjezd os. auty v 16.00
Odjezd os. auty v 12.30
Odjezd os. auty v 15.30
Odjezd os. auty v 16.00

Více informací a možné změny najdete na www.fotbal.cz

RŮZNÉ
PODĚKOVÁNÍ

Nejvyšší zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského
a Zlatý kříž II. třídy udělený bezpříspěvkovým dárcům krve,
kteří dovršili počet 40 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:
Zlatá medaile – za 40 bezpříspěvkových odběrů
Malcher Jaroslav 		
Blahutovice
Zlatý kříž ČČK II. třídy – za 120 bezpříspěvkových odběrů
Kuterková Eva			
Jeseník nad Odrou
Všem patří upřímné poděkování za jejich hluboce lidský postoj, kterým přispěli k záchraně
zdraví, či životů mnoha lidem.

Jesenický zpravodaj 1 / 2016

25

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK NAD ODROU
VELIKONOČNÍ POŘADY BOHOSLUŽEB 2016
Ne 20. 3. v 7.30 hod. Květná (pašijová) neděle
– možnost žehnání ratolestí (začíná Svatý týden)
Čt 24. 3. v 18.00 hod. Zelený čtvrtek
Pá 25. 3. v 18.00 hod. Obřady Velkého pátku
– (den přísného půstu od masa)
So 26. 3. v 18.30 hod. Velikonoční vigilie
– (vzít si s sebou svíčky)
Ne 27. 3. v 7.30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
– (možnost přinést pokrmy k požehnání)
Po 28. 3. v 7.30 hod. Pondělí v oktávu velikonočním

BLAHUTOVICKÁ FRANTIŠKOVA CESTA
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
Blahutovická Františkova cesta se stala fenoménem, který výrazně překročil hranice regionu.
Dne 3. prosince se konala v Praze ve Starém Purkrabství mezinárodní konference s názvem
Monumenta Viva – péče o kulturní dědictví v bývalých Sudetech, kde byla z jedním z přednášených témat. Na téma – Františkova cesta, pojítko od kláštera k pomníku padlých v 1.
svět. války v Blahutovicích – přednášel prof. Dr. Ulf Broßman, zástupce rodáků z Kravařska,
spoluautorem přednášky byl pan Walter Hanel.
Akce byla pořádána mimo jiné s podporou ministerstva kultury a ministerstva zahraničních
věcí. Pohledem na program konference a na jména přednášejících pak můžeme kostatovat,
že Františkova cesta byla v dobré společnosti.
Spolek Bayerův odkaz jako správce Františkovy cesty má zájem o postupné doplňování a obohacování jednotlivých zastavení. Tak byly loni k prvnímu zastavení doplněny sluneční hodiny.,
které dle našeho názoru vhodně doplňují téma tohoto zastavení – Slunce.
Při další diskusi v rámci spolku padl návrh, aby samotní putující Františkovou cestou byli
ti,kteří dotvářejí její vzhled. Od této chvíle nebylo daleko k tomu, aby blahutovickou Františkovu cestu, která vede k zamyšlení a k zastavení v ruchu dní, obohatila, na předposledním
zastavení u kříže mezi vzrostlými kaštany, kamenná mohylka. Na cedulce, umístěné před
ní, čteme slova, která nám objasňují její smysl: „Františkova celoživotní snaha o odpuštění,
smíření a porozumění nachází na Františkově cestě v Blahutovicích své vyjádření v mohylce.
Mohyla roste z kamenů, které zde mohou odložit ti, kteří putují Františkovou cestou (jako
symbolickým putováním tímto světem); mohou odložit kámen na znamení smíru s lidmi,
Bohem a přírodou.
Mohyla je také výrazem úcty a obdivu k těm, kteří dokázali a v budoucnu znovu dokážou
z celého srdce odpustit a bez hořkosti podat ruku ostatním lidem, i když důvěrně poznali
nespravedlnost a tvrdost bližních. Právě tito lidé jsou nadějí pro budoucnost.“
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Pohled do přednáškového sálu foto: W. Hanel

Mnoho těchto osobností, které jsou nám blízké a které mají velmi osobní zkušennost s prožitým příkořím a hlubokým odpuštěním, nám byly inspirací pro založení mohyly.
Současná mohylka je již nyní opravdu velmi mezinárodní dílo. Jsou zde kameny z Německa
(Lauterburgu, Ottenbachu, Farchantu, Siessenu a z krajiny poblíž Bodamského jezera, Frankfurtu n.M.) i z Irska. Jsou zde samozřejmě i kamenu tuzemské – z Harachova, Radhoště,
Jeseníku n.O., Polomu, Mankovic… a pak další od neznámých poutníků.
Přejme si, aby prozatím maličká mohylka každým rokem mohutněla a myšlenky v podobě
přinesených kamenů se staly součástí našich životů.
Karel Glogar, Radim Jarošek

SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ A VÍCE NEŽ ČTYŘICET KRÁLŮ
A KRÁLOVEN V JESENÍKU N.O., HŮRCE, POLOUVSÍ,
BLAHUTOVICÍCH A HRABĚTICÍCH
Díky pochopení vedení Základní školy v Jeseníku nad Odrou, Sdružení rodičů a přátel této
školy a zejména díky pochopení rodičů a několika dalších osob ve funkcích vedoucích skupinek se i u nás uskutečnilo tradiční tříkrálové koledování.
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foto autor

Celkem čtyřicet dva koledníků a čtrnáct vedoucích tříkrálových skupinek se v naší obci zapojilo do tradiční sbírky, kterou organizuje Česká katolická charita a jejíž výtěžek jde na pomoc
potřebným.
Koledníci spolu se svými vedoucími procházeli vesnicí a přáli pak všem lidem dobré vůle „...
štěstí, zdraví, dlouhá léta...“ včetně nezbytného označení domů trochu tajemným K + M +
B + 2016. Přání, na které v mnoha domácnostech již čekali a jejíž obyvatelé na oplátku pak
odměnili malé krále a královny kromě peněžního daru do tříkrálové pokladničky i vítanými
dobrotami a sladkostmi.
A jaký byl výsledek letošní tříkrálové sbírky u nás? Kromě radosti a požehnání, které koledníci
bezesporu přinášeli do našich domovů i nezanedbatelný přínos pomoci těm, kteří si sami
pomoci neumí.
Takže letos jsme na tento účel přispěli těmito částkami: V Jeseníku nad Odrou celkem 21 475
Kč, v Hůrce 12 594 Kč, v Polouvsí 4 695 Kč, v Blahutovicích 3 454 Kč a v Hraběticích 1 633
Kč. Celkem za celou obec tedy 43 851 Kč.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na velmi úspěšném průběhu letošní tříkrálové sbírky. Poděkování patří také všem, kteří přispěli na charitní dílo. Ať celá naše obec pocítí ono
K+M+B + 2016 – Christus Mansionem Bendicat !
Ing. Karel Glogar, koordinátor sbírky
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku 1 029.881,-Kč. Za to Vám všem velice děkujeme. Nad
miliónovou hranicí se Charita Odry pohybovala naposledy před čtyřmi roky, než došlo k předání části kolednického území
nově vzniklé Charitě Nový Jičín. V únoru 2016 vznikla také na opačné straně kolednického území Charity Odry nová Charita
sv. Martina, proto opět dojde k novému přerozdělení kolednického území. Charita sv. Martina naváže na činnost naší
půjčovny kompenzačních pomůcek ve Světlé u Bruntálu a nabídne také další služby potřebné na Bruntálsku.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto
prostředky využít co nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku prospěchu.
Ještě jednou Vám za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2016 za Charitu Odry
podle jednotlivých obcí a místních částí:

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2016:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora vzniku nové služby
2. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
3. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
http://odry.charita.cz
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25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ
Čas kvapí a od zřízení CHKO Poodří uběhne v květnu již dvacet pět
let. Rádi bychom Vám proto prostřednictvím zpravodaje nabídli pár
informací o území, které máte „za humny“. Krajina v Poodří je součástí
Vašeho domova a věříme, že byste uvítali možnost dozvědět se o ní
trochu více.
Čím začít? Snad nejvhodnější by bylo znakem CHKO Poodří, který
území ve zkratce charakterizuje. Možná si ještě vzpomenete na žlutý
květ stulíku, ten byl ve znaku dříve. V současném znaku CHKO Poodří
se nachází dravec – moták pochop, typický obyvatel rákosin. Moták krouží nad loukami,
kterými protéká meandrující Odra. Skutečná krajina Poodří je samozřejmě mnohem různorodější – do znaku se nedostaly rybniční soustavy, lužní lesy, mokřady a zástavba obcí na
okrajích říční nivy.
Za nimi si musíme vyrazit pěšky nebo na kole. Před vycházkou je jistě vhodné si udělat domácí
přípravu. Kde pro ni najdeme informace?
Internet nabízí tři hlavní adresy:
http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/ – zde jsou shromážděny souhrnné informace
Facebook – https://cs-cz.facebook.com/ChranenaKrajinnaOblastPoodri – nabízí aktuality,
a pak je tu časopis POODŘÍ – www.casopispoodri.cz –, který se věnuje vlastivědným tématům.
Tolik na úvod pro tentokrát, a protože jsme stále ještě na začátku roku, dovolte, abychom
Vám popřáli jeho příjemné prožití.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ
Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách Poodřím jste jistě narazili na různé informační tabule a cedulky, a tak nebude možná od věci, udělat přehled těch
nejběžnějších s krátkým vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule s velkým státním znakem
bývá umístěna na vybraných, více frekventovaných místech při hranici
CHKO.
Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na evropskou úroveň, protože tato jednoduchá cedulka označuje jeden z typů chráněného území evropské soustavy
Natura 2000. V Poodří je to jednoduché, neboť platí, že území CHKO se rovná Ptačí oblasti Poodří. Proto je tato cedulka na stejném označníku, jako tabule vymezující CHKO
Poodří.
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Chráněná krajinná oblast má rozlohu více než 80 km2, a tak
byla uvnitř ní vyhlášena také menší, přírodně nejcennější území, která mají specifické ochranné podmínky.
Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu máme v Poodří jen jednu
(NPR Polanská niva), jde o přírodně vůbec nejhodnotnější území, což naznačuje slovo „národní“ (podobně existují v památkové péči národní kulturní památky). Je to jediný typ území,
kde je přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny omezen
pěší pohyb návštěvníků pouze na cesty vyznačené orgánem
ochrany přírody. Označuje ji tabule s velkým státním znakem,
cedulka s kategorié a názvem území a pruhové značení (viz
dále).
Přírodní rezervace a přírodní památky – rozdíly mezi nimi
nejsou podstatné, přírodní památky bývají častěji geologického nebo geomorfologického charakteru. V Poodří je jich
celkem osm a jejich hranice poznáme podle cedule s malým
státním znakem a cedulkou označující kategorii chráněného území. Tabule nalezneme především poblíž komunikací,
hranice jsou však vyznačeny po celém obvodu území tzv. pruhovým značením. To bývá většinou na stromech – dva vodorovné červené pruhy. Jeden z pruhů však není po celém obvodu kmene, spodní je jen na polovině. Platí, že pokud vidíme
dva pruhy, jsme mimo chráněné území a pokud jeden, jsme
uvnitř.
Poslední, a svým způsobem specifické, jsou tabule, které
označují jednotlivé památné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si už něco
pamatují a podobně
jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné
označníky“,
v Poodří ale potkáme
mnoho různých informačních panelů, které
seznamují pěší i cyklisty s přírodou i historickými objekty a událostmi. K těm s přírodní
tématikou se vrátíme
příště.
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A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené tabule se státním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je příroda a člověk v ní nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného: „vstupujete do přírodně zvlášť cenného území, chovejte
se proto citlivě a nepoškozujte ho“. Je asi zbytečné uvádět konkrétně, co je slovem nepoškozovat míněno – ti slušní vědí či vytuší… Byli bychom rádi, kdyby to byli všichni
příchozí.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE TAKÉ SNADNÉ
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil
na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci.
Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
– Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
– Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
– Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat
některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
– Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
– Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.
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dopis sdružení čs. zahr. letců-východ
obci jeseník n. o.
Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, ul.Pilotů 217, 165 01 Praha 6
V Praze dne 30. 12. 2015
Vážení a drazí přátelé,
v radostném pohnutí a s vděčností jsme teprve nyní pročítali článek Připomenutí
konce 2.světové války autora Miroslava Jurčáka, zveřejněný ve Vašem Jesenickém zpravodaji.
Není vůbec samozřejmé, že Rudé armádě se dnes přiznává oprávněně největší
a rozhodující role v porážce nenáviděných nacistických vojsk v Evropě. Převažují tendence
zlehčovat vítězství pochybnými výklady historie války a za pomoci spekulací a nevěrohodných
údajů obracet dějiny naruby a tak vytvářet prostor pro naivní vnímání skutečných Hitlerových
záměrů vyhladit náš národ.
Dovolte nám, vážení a drazí přátelé, abychom Vám do nového roku 2016 popřáli
pevné zdraví a hodně sil při zvelebování Vaší krásné obce a vyjádřili přání setkat se s Vámi při
naší další cestě na pietní místa Ostravské operace.
S mnoha upřímnými pozdravy
plukovník v.v. PaedDr. Jan Novák, v.r.		
plukovník v.v. Ing. Květoslav
Mikulka předseda sdružení					
tajemník sdružení

upozornění
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Pracovat na své kondici mohou klienti
Sanatorií Klimkovice i ve svém volnu
Nejen intenzivní rehabilitační programy, specializované na různé formy mozkových postižení, pomáhají
léčit v Sanatoriích Klimkovice. I po skončení terapií mohou klienti klimkovických lázní pracovat na zlepšení
své psychické i fyzické kondice. Areál sanatorií se totiž nachází v mimořádně krásné přírodní lokalitě, na
hýlovském kopci. Do historického centra města Klimkovic se zámkem, zámeckou vinárnou a řadou
příjemných obchůdků, cukrárnou, kavárnou, restauracemi je to kousíček, samotné lázně jsou přitom
obklopeny lesem s mnoha turistickými trasami. Jedna z nejkouzelnějších vede údolím meandrujícího potoka
Polančice. Areál lázní přímo sousedí s lesním parkem, který v posledních pěti letech postupně vybudovalo
občanské sdružení Čisté Klimkovice ve spolupráci s mnoha dalšími partnery. Jeho součástí jsou turistické
stezky zbudované tak, aby byly přístupné i pro vozíčkáře. Je v něm dokonce posed pro vozíčkáře, první v
České republice. Hrací i cvičební prvky rozmístěné v lesním parku, jsou všechny ze dřeva, aby nenarušily ráz
lesa. Vyráběli je zkušení řezbáři. Navrhovala je zahradní architekta Iva Škrobová s klimkovickou architektkou
Petrou Ševcůjovou. Spolupracovaly přitom s fyzioterapeuty Sanatorií Klimkovice. Cvičební prvky jsou
koncipovány tak, aby je mohli využívat i lidé s tělesným postižením a dokonce i vozíčkáři. „Už při budování
první části lesního parku jsem si uvědomil, že všechny prvky v něm musí být dvoupatrové, horizontálně nebo
vertikálně. Takže například nový posed s vyhlídkou do okolí má první patro, na které se dá najet po plošině i s
invalidním vozíčkem, a druhé patro, kam se leze po žebříku. I závodní dráha na konci parku je svým
způsobem dvoupatrová. Jedna část je rovná, upravená tak, aby se dala bez potíží projet vozíčkem. Druhá je
plná překážek. Dráhy jsou koncipované tak, aby se eliminoval handicap soutěžícího na vozíku,“ vysvětlil
předseda občanského sdružení Jakub Unucka. Park zdobí i sochy zhotovené na řezbářském sympoziu.
Jednotlivé naučné okruhy jsou osazeny panely, které popisují funkci lesa, informují o zajímavostech
Moravskoslezského kraje, upozorňují na správné ekologické chování a věnují se i lidskému zdraví, kterému
prospívá pohyb v přírodě. Zájemci mohou využít i dřevěnou energetickou pyramidu zbudovanou v lese
mezi vzrostlými buky.„Pro zlepšení zdravotního stavu je vždy důležitá i psychická pohoda. Proto jsou
klimkovické lázně tak vysoko ceněny, protože zdejší okolí je opravdu mimořádně příjemné,“ říká vedoucí
fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová. Na hýlovském kopci je navíc díky převládajícím větrům
čisté ovzduší jako v Beskydech, přestože Klimkovice se nacházejí kousek od průmyslové aglomerace.
Prokázala to měření Zdravotního ústavu Ostrava. Pobyt v klimkovických lázních je proto mimořádně
prospěšný i pro dýchací ústrojí. „Rodiče, kteří sem přijíždějí s dětmi na invalidních vozících, si to tady moc
užívají. Za hezkého počasí tráví v lesním parku každé odpoledne. Je tam pořád co dělat. Tolik dřevěných
atrakcí pohromadě, které mohou využívat i děti s vážnými pohybovými problémy, snad nikde jinde není,“
oceňuje předseda Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými
onemocněními ČR Miloš Svoboda, který sám lesní park využívá k procházkám se svým těžce postiženým
synem Davídkem.
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Společnost Semperflex
Optimit s.r.o. se sídlem
v Odrách je součástí nadnárodního
koncernu SEMPERIT AG Holding
od roku 1998 a patří mezi přední
světové výrobce pryžových hadic.
Vzhledem k dynamice rozvoje
společnosti je získávání motivovaných, odborně zdatných
a flexibilních zaměstnanců
jednou z hlavních priorit
společnosti.
www.semperflex.com

Hledáme

dělníky do gumárenské výroby
v nepřetržitém provozu
Požadavky:
• Vyučen – ve strojním oboru výhodou
• Zdravotně způsobilý pro práci v gumárenské výrobě
• Schopnost dojíždění na nepřetržitý provoz
Od 1. 1. 2016 nový harmonogram nepřetržitého
provozu, 2 volné víkendy za měsíc
Nabízíme:
• Mzdové zvýhodnění za práci v nepřetržitém provozu
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na stravování a penzijní připojištění
• Odměnu na letní a zimní dovolenou
KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN SE KONAJÍ
OSOBNÍ POHOVORY V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM
NA DOJÍŽDĚNÍ

http://www.semperflex.com/en/
hydraulic-hoses/contacts/europe/semperflex-optimit/

www.semperitgroup.com

� praxe ve strojírenství � jeřábnický a vazačský průkaz
� zkušenosti se svářením � ochotu učit se nové věci - ŘP sk. B

Již 16. ročník
tradiční úspěšné
mezinárodní soutěže
o nejlepší kalendáře
� zázemí silné výrobní společnosti s vlastním vývojem
� odpovídající finanční ohodnocení
� profesní růst a další vzdělávání � firemní benefity

Strukturované životopisy zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
jirina.buckova@mateiciuc.cz, tel.: 556 312 441, www.mat-plasty.cz

Místo výkonu práce: MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry

Nabízíme:

Náplň práce: � obsluha CNC strojů - výroba nových nástrojů pro plastikářské technologie
� ruční dopracovávání obrobků
� závitování, značení, kompletace dílců
� dovrtávání otvorů, ruční doměřování, pasování
� čištění a opravy lisovacích forem a vytlačovacích nástrojů
� zlepšování funkčnosti nástrojů a jejich optimalizace

Uvítáme:

Požadujeme: � ukončené SOU v oboru Nástrojař, nebo v podobném oboru
(strojní zámečník nebo obráběč kovů)
� znalost čtení technické dokumentace podmínkou
� znalost technických materiálů - druhy ocelí, jejich použití, neželezné kovy, slitiny
� znalost technologických postupů zpracování oceli - frézování, soustružení, broušení atd.
� manuální zručnost, samostatnost � pečlivost a spolehlivost

Předpokládaný nástup BŘEZEN – DUBEN 2016

NásTrojAř

přijmeme zaměstnance na pozici

MATEICIUC a.s.
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Přihlašte svůj kalendář!
Přihlášené originální nástěnné a stolní kalendáře v 8 kategoriích opět
ohodnotí odborná porota. Podmínky mezinárodní soutěže s přihláškou
najdete na www.typografiacz.cz/soutez.html. Ceny budou vyhlášeny
a předány na závěrečném mítinku. Reprodukce všech přihlášených
kalendářů budou opět otištěny v barevném katalogu Kalendář roku 2016.
Vítězné kalendáře budou předvedeny na výstavě v Praze.

Kdo bude letos nejlepší?
Požadujte zaslání přihlášky s podmínkami soutěže!

Přihlášky a informace: marsova.typografia@tercie.cz, tel.: 776 664 427

