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ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA V JESENÍKU NAD ODROU – ZÁVODY, 6. 10. 2018

VÝLET SE SENIORY – LEŠNÁ, VALAŠSKÉ MEZI Í Í 19. 9. 2018

PODZIMNÍ JARMARK 6. 10. 2018

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

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

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

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

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

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

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

Hůrka:
Středa
Polouvsí: Čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Jesenický zpravodaj – vydává Obec Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976. Vychází 6 x za rok v Jeseníku nad Odrou.
http://www.jeseniknadodrou.cz; e-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz
Příspěvky nejsou kráceny ani jinak dodatečně upravovány a nemusí vždy vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Distribuce zdarma. Graické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o.
Odpovědná osoba: Martina Šlosarová. Uzávěrka příštího vydání: 1. 12. 2018
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
05. 10. – 06. 10. 2018
Počet volených členů
zastupitelstva

Počet
okrsků

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

15

4

1 629

871

53,47

871

11 500

Kandidátní listina

Hlasy
abs.

v%

Přepočtený zá- Přepočtené
Počet
Počet
klad dle počtu % platných mandátů
kandidátů
kandidátů
hlasů
v ZO

číslo

název

1.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1 890 16,43

15

11 500,00

16,43

2

2.

„JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2018“ 2 771 24,10

15

11 500,00

24,09

4

3.

JESENICKÉ SNK

1 168 10,16

15

11 500,00

10,15

1

4.

SNK Venkov 2018

5 671 49,31

15

11 500,00

49,31

8

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Zdroj: www.volby.cz
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Zastupitelstvo obce pracující ve volebním období 2014 – 2018 ukončilo svou činnost prvním dnem voleb, 5. října 2018, ve 24.00 hod. Zprava: Libor Macháč (místostarosta, člen RO), Taťána Staňková, Bc. Ivo Dostál, Ing. Adam Románek (člen
RO), Josef Štec (člen RO), Karel Sládeček, Ing. Petr Fusek (člen RO), Ing. Karel Glogar (předseda finančního výboru), Mgr. Tomáš Machýček (starosta, člen RO), Daniel
Glogar, Miroslav Jurčák, Ing. Ladislav Segeťa (předseda kontrolního výboru), Alois
Pešák, Václav Hasal, Lumír Kuchařík
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce se konala dne 31. října 2018 od 16.00 hod.
v Kulturním domě v Jeseníku nad Odrou. Všech patnáct zastupitelů složilo Slib člena zastupitelstva obce. Veřejným hlasováním proběhla volba starosty, místostarosty a dalších členů
rady. Byl zřízen inanční a kontrolní výbor a byli zvoleni jejich členové. Starosta Mgr. Tomáš
Machýček po svém znovuzvolení přednesl projev.

V NOVéM VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 – 2022 BUDOU ORgÁNY
OBCE PRACOVAT V TOMTO SLOžENÍ:
Rada Obce Jeseník nad Odrou:
Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce
Libor Macháč, místostarosta
Ing. Petr Fusek, člen rady
Ing. Adam Románek, člen rady
Daniel Glogar, člen rady
Finanční výbor:
Ing. Karel Glogar, předseda FV
MUDr. Radek Zicháček, člen FV
Bc. Ivo Dostál, člen FV

Kontrolní výbor:
Ing. Ladislav Segeťa, předseda KV
Mgr. Stanislav Adamec, člen KV
Ing. Tomáš Sládeček, člen KV
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Nově zvolené zastupitelstvo obce

PROJEV STAROSTY OBCE MgR. TOMÁšE MAChÝčKA
NA USTAVUJÍCÍM ZASTUPITELSTVU OBCE
Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové zastupitelstva obce a hosté,
děkuji Vám za projevenou důvěru a podporu, kterou jste nejenom mně, ale především celému našemu sdružení nezávislých kandidátů „Venkov 2018“ v letošních
komunálních volbách vyslovili. Bylo zapsáno 1629 voličů, svůj hlas odevzdalo 871,
což představuje účast 53,5 % a 1,5% nárůst účasti oproti volbám v roce 2014.
Nejdříve se krátce vyjádřím k právě končícímu, lépe řečeno skončenému volebnímu období. Spoustu věcí se nám společně podařilo dokončit, jako např. schválení zásadního dokumentu, a to Strategii rozvoje obce Jeseník nad Odrou na léta
2015 – 2024. V tomto dokumentu byl stanoven směr, kterým by se naše obec měla
ubírat v následujících letech. Z tohoto dokumentu také vycházely veškeré akce,
které se postupně realizovaly (kulturní domy, komunikace, chodníky, cyklostezku, rozšíření inženýrských sítí, sakrální stavby, sportoviště, či nákup techniky pro
údržbu veřejných prostranství nebo vybudování bezdrátového rozhlasu a přípravě
protipovodňových opatření, nákup kompostérů apod.). Podrobný seznam akcí byl
zveřejněn v posledním zpravodaji. Bohužel, ani toto volební období se neobešlo bez
řešení mimořádných událostí.
Zde bych vzpomenul likvidaci mostu přes železniční koridor, kde jsme, možná 5 minut
po 12 předešli další železniční tragédii. Nemalé inanční prostředky jsme investovali do
nákupu nemovitostí a pozemků (obchod a rybník Blahutovice, restaurace Jeseník, orná
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půda, pozemky určené k realizaci protipovodňových opatření. Poprvé v naší obci také
zasahovala jednotka rychlého nasazení ve věci nám doposud cizí, distribuce drog. Abych
uzavřel tento výčet pozitivně, tak se Jeseník nad Odrou stal vyhledávanou destinací, kde
lidé chtějí bydlet. V současnosti nemáme volné stavební parcely a každoročně dochází
k nárůstu počtu obyvatel. K dnešnímu dni jich máme 2035.
Vážené dámy a pánové,
děkuji zastupitelům, občanům obce, neziskovému sektoru, podnikatelům, osadním
výborům, komisím, radním a především zaměstnancům obecního úřadu za práci
v uplynulém volebním období.
Jsem bytostně přesvědčen, že nové zastupitelstvo, minimálně obměněné, má v sobě
ohromný tvůrčí potenciál. Doufám, že všichni společně najdeme v sobě dostatek odvahy
a zodpovědnosti při přípravě nebo realizaci projektů. Prioritou č. 1 zůstávají protipovodňová opatření – dokončení komplexních pozemkových úprav, a jiné rozpracované věci
– poldr Jeseník a spolupráce s Povodím Odry na revitalizaci Luhy. Čekají nás inančně
velice náročné akce, jako např. cyklostezka Jeseník nad Odrou Hůrka a Jeseník nad
Odrou Vražné. V nejbližší době také padne konečné rozhodnutí o přestavbě restaurace
v centru obce. Dále jsou připraveny projekty na vybudování parkovacích míst u bytovek, rekonstrukce zahrady v areálu mateřské školy a základní školy, nemalé inanční
prostředky budeme investovat do místních komunikací a chodníků, rekonstrukci centra
obce Blahutovice včetně bytového domu, jsme připraveni k investicím ve všech místních částech. Je potěšitelné, že hodnota obecního majetku se každoročně zvyšuje, ale
měli bychom také myslet na jeho opětovnou obnovu. V tomto volebním období uplyne
polovina doby udržitelnosti projektu domů velké vody. Zde bychom měli začít uvažovat
o případném odprodeji nemovitostí a získané inanční prostředky investovat do přípravy
zasíťování dalších pozemků.
Jako součást přirozeného rozvoje obce beru maximální podporu celému neziskovému sektoru, zvláště pak organizacím věnujícím se mládeži, obnově kulturního
dědictví, údržbě veřejných ploch a prostranství. Zde si trochu postesknu, protože
se současným rozvojem hospodářství, a tím pádem vyššími daňovými výnosy, se
setkáváme na trhu práce s novým faktorem, velkým nedostatkem pracovní síly. Nezaměstnanost v naší obci je téměř nulová. Při stávajícím růstu ekonomiky je logické
využívání pracovní síly ze zahraničí. V tomto volebním období se pravděpodobně
na území naší obce budou realizovat dva projekty Správy silnic Moravskoslezského
kraje – vybudování nových mostů v centru obce a u Vlků, které se dotknou všech
našich obyvatel. Dojde k omezení přístupnosti jednotlivých částí obce a očekáváme
zvýšení dopravy na místních komunikacích. Chtěl bych Vás poprosit o shovívavost
a toleranci při realizaci těchto investic.
Vážení spoluobčané, zastupitelé obce
za chvíli veřejnou volbou zvolíme místostarostu obce, radu obce, inanční a kontrolní
výbor. Přeji si, aby došlo ke sjednocení našich cílů, které byly některými uskupeními
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prezentovány ve volebních programech a posunuli naši obec zase o kousek dále.
Nadřazení obecních cílů nad osobními jsem bral, beru a vždy budu brát jako samozřejmou součást mého pracovního i osobního života. Na nejbližším zasedání zastupitelstva a rady obce budou ustaveny nové osadní výbory a komise, které vždy byly
a měly by i do budoucna být garantem rovnoměrného růstu všech místních částí.
Vážení zastupitelé, dámy a pánové,
z tohoto místa Vám slibuji, že budeme společně s Vámi pracovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí na dalším rozvoji našich obcí. Ještě jednou Vám děkuji za
vloženou důvěru, kterou se budu snažit po celé funkční období nezklamat.
Mgr. Tomáš Machýček

PODěKOVÁNÍ VOLIčůM
Sdružení nezávislých kandidátů Venkov 2018
Vážení spoluobčané, vážení voliči,
děkujeme Vám za projevenou důvěru a podporu, kterou jste našemu sdružení nezávislých
kandidátů „Venkov 2018“ v komunálních volbách vyslovili. Výsledek 49,31 % nám dává
nejen sílu, ale i zodpovědnost při naplňování našeho volebního programu. Slibuji Vám, že
budeme společně s Vámi pracovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí na dalším rozvoji
Jeseníku nad Odrou včetně všech jeho místních částí.
Mgr. Tomáš Machýček

Sdružení nezávislých kandidátů Jeseničtí nezávislí 2018
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za sdružení „JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2018“ za mandát a důvěru,
kterou jste nám svým hlasem u voleb vyjádřili a ocenili tak naši dosavadní práci. Díky Vám
naše kandidátka získala čtyři mandáty v obecním zastupitelstvu. Jsme připraveni naplnit náš
volební program a podílet se na rozvoji všech našich obcí.
Ještě jednou mi dovolte Vám poděkovat za projevenou důvěru a poděkovat všem kandidátům našeho sdružení.

S úctou
Libor Macháč

Hospoda ení obce Jeseník nad odrou k 30. 9. 2018
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery po konsolidaci
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

ROZPOČET
27 944 420,00 Kč
4 801 900,00 Kč
389 000,00 Kč
8 420 814,00 Kč
41 556 134,00 Kč

SKUTEČNOST
21 300 781,75 Kč
3 436 556,56 Kč
42 700,00 Kč
6 564 441,94 Kč
31 344 480,25 Kč

PLNĚNÍ V %
76,23 %
71,57 %
10,98 %
77,95 %
75,43 %
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Běžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)

26 177 478,00 Kč
14 375 536,00 Kč
40 553 014,00 Kč

14 654 097,16 Kč
5 236 330,53 Kč
19 890 427,69 Kč

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

760 185,00 Kč
-1 763 305,00 Kč

-10 064 205,62 Kč
-1 319 362,20 Kč
-70 484,74 Kč
-11 454 052,56 Kč

-1 003 120,00 Kč

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

15 817 175,19 Kč
186 732,68 Kč
16 003 907,87 Kč

Zůstatek úvěru na kanalizaci

11 883 352,84 Kč

55,98 %
36,43 %
49,05 %

Mgr. René Štec

usnesení Ze 17. ZasedÁní ZasTupITeLsTVa obce
konanÉHo dne 5. 9. 2018 V kuLTurníM doM
V Jeseníku nad odrou od 16:00 Hod.
schvaluje program 17. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze p. Karla Sládečka
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze p. Taťánu Staňkovou
schvaluje Zápis z 16. schůze zastupitelstva obce
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 58, 59, 60)
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 284/5 („díl a“ o velikosti 2 737 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc. č. 267/3 („díl c“ o velikosti
143 m2), parc. č. 268 o velikosti 604 m2, část parc. č. 284/7 („díl b“ o velikosti
1 991 m2), vše v k. ú. Blahutovice dle Geometrického plánu č. 277-35/2018
Ing. Filipa Nipperta
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 22/2 a směnu části pozemku parc. č. 870
(díl „b“ o výměře 13 m2) za část pozemku parc. č. 981/2 (díl „a“ o výměře 24 m2)
v majetku Obce Jeseník nad Odrou vše v k. ú. Jeseník nad Odrou. Doplatek obce
Jeseník nad Odrou činí 8.600 Kč + náklady spojené s převodem.
schvaluje prodej pozemku parc. č. 1137/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 19.400
Kč + náklady spojené s převodem
bere na vědomí zápis z 19. schůze finančního výboru
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018
schvaluje vnitřní směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu s účinností od 1. 1.
2019

Jesenický zpravodaj 5 / 2018

7

schvaluje jednorázovou odměnu členům výborů zastupitelstva obce dle přílohy
schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko“
schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na projektu „Na Odersku nebloudíme“
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2017
bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2017
bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne
19.6.2018
schvaluje předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko za účelem realizace projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia
schvaluje věcné i finanční zabezpečení realizace dotčeného projektu po rozhodnutí o schválení projektu
schvaluje znění Dohody o spolupráci (viz příloha) jakožto jedné z povinných příloh předkládané žádosti o dotaci a zároveň pověřuje starostu k jejímu podpisu
schvaluje finanční prostředky na dofinancování projektu „Silesianka“ – stezka
rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia ve výši vlastního podílu spolufinancování z celkových výdajů projektu za partnera max. 50 000 EUR
bere na vědomí informaci o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
konstatuje po ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že návrh Změny č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,
s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách ve smyslu kap. l) odůvodnění
Změny č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou, jež je nedílnou součástí předložené přílohy
vydává ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního
zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou, která je obsahem přílohy předloženého materiálu.
bere na vědomí Zápis z 10. schůze kontrolního výboru
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usnesení Z 61. scH Ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 28. 8. 2018 V kanceLÁ I sTarosTY od 16:00 Hod.
schvaluje Program 61. schůze rady obce
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava na pozemky p.č. 124/1, 132/1,
132/2 206/1, 206/2, 207, 208/1, 209/2, 220, 221, 676/1, 981/1 vše v k.ú. Jeseník
nad Odrou v rámci stavby „Úprava Luha, Jeseník nad Odrou, km 0,000 – 2,850,
stavba č. 5577“
schvaluje záměr prodeje pozemků a záměr provést stavbu na pozemcích p.č. 502/3,
468/2, 469, 450/2, 448, 447, 446/1, 432/1, 676/1, 531, 539, 540, 364, 588/2,
589/2, 590/3, 594/3, 634/1, 635, 636, 641/2, 642/1, 288, 644/1, 686/1, 249/1,
698/2, 246/1, 4, 221, 206/2, 220, 206/1, 207, 187/4, 1562, 132/3, 132/1, 132/2,
124/1, 1563, 209/2,208/1, 212, 213, 214/2, 216/2, 17/2, 17/1, 18/1, 21/2, 116/12,
929/1, 24/3, 31/13, 31/8, 981/1 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Jeseník
nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvková organizace – Mateřská škola Jeseník nad
Odrou – Polouvsí pro školní rok 2018/2019, a to z 24 na 28 žáků
schvaluje mimořádnou účetní závěrku Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, IČ: 70985880 sestavenou ke dni 30. 6. 2018. Všechna
aktiva a pasiva přecházejí ke dni 1. 7. 2018 na nástupnickou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
IČ: 70985871
schvaluje dar ve výši 5 000,– Kč Andělům Stromu života pobočnému spolku Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661
schvaluje dar ve výši 2 033,– Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek, Oblastní odbočka Nový Jičín, Sokolovská 617/9,
741 01 Nový Jičín, IČ: 65399447 schvaluje Smlouvu o provozování vodního díla č. 68/
SOP/NJ/2018/D2 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
ukládá starostovi předat ZO Smlouvu o spolupráci obcí na projektu „Na Odersku nebloudíme“ s Mikroregionem Odersko, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
ukládá starostovi předložit ZO Smlouvu o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko“ s Mikroregionem Odersko, Masarykovo nám.
25, 742 35 Odry
bere na vědomí protokol o kontrole Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
využití dotace na hospodaření v obecních lesích
bere na vědomí Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Jeseník
nad Odrou – protipovodňové opatření“. Nejvhodnější nabídku předložila irma REALKA-Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439, 628 00 Brno – Židenice
schvaluje Smlouvu o dílo s irmou REALKA-Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439, 628 00
Brno – Židenice na zpracování projektové dokumentace stavby „Jeseník nad Odrou
– protipovodňové opatření“
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schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 226/1 ve prospěch
pozemku p. č. 226/2 vše v k. ú. Blahutovice za 500 Kč + zákonná sazba DPH
schvaluje služební cestu starosty obce do německého Sussenu na setkání rodáků ve
dnech 6. 9. 2018 – 10. 9. 2018
schvaluje rozšíření veřejného osvětlení o jeden světelný bod u Hrdličků v Jeseníku nad
Odrou
schvaluje zřízení zpevněné komunikace na části pozemku p.č. 806 jako přístup k pozemkům p.č. 808/2 a 802 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou

usnesení Z 62. scH Ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 5. 9. 2018 V kanceLÁ I sTarosTY od 16:00 Hod.
schvaluje program 62. schůze rady obce
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1012C18/56 o zřízení věcného břemene
č. 1012C18/56 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem, sídlo: Husinecká 1021/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., sídlo 28. října 1235/1269, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 45193665 a Obcí Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256

usnesení Z 63. scH Ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 11. 9. 2018 V kanceLÁ I sTarosTY od 16:00 Hod.
schvaluje program 63. schůze rady obce
schvaluje pronájem nebytových prostor restaurace v Polouvsí č. p. 96
souhlasí v rámci realizace projektu „Na Odersku nebloudíme“, číslo žádosti DIS-ZAD:
96789 o dotaci z Národního programu podpory cestovního v regionech, s instalací
digitálního interaktivního totemu na budově obecního úřadu Jeseník nad Odrou 256,
parc. č. 696 v k.ú. Jeseník nad Odrou

usnesení Z 64. scH Ze radY obce Jeseník nad odrou
konanÉ dne 1. 10. 2018 V kanceLÁ I sTarosTY od 16:00 Hod.
schvaluje Program 64. schůze rady obce
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor restaurace Blahutovice 35
k 31. 10. 2018
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace Blahutovice 35

10

Jesenický zpravodaj 5 / 2018

schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018
bere na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2018
bere na vědomí Protokol č. PVK/2018/1/JnO o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2018
u příspěvkové organizace Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
bere na vědomí Protokol č. PVK/2018/2/JnO o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2018
u příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín
ukládá starostovi podat žádost o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro
nakládání s byty postavenými s dotací MMR ČR v letech 2000 až 2013 a výmaz
zástavního práva – pro rodinné domy „Velké vody“ v Jeseníku nad Odrou, lokalitě Za bytovkami
souhlasí se slevou na stočném 15 m3
ukládá starostovi obce pozvat projektanta připravujícího projektovou dokumentaci rekonstrukce Kulturního domu a restaurace v Jeseníku nad Odrou k projednání navržených změn projektové dokumentace
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Polouvsí
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření veřejného osvětlení v Jeseníku nad Odrou, lokalita za kostelem, k.ú. Jeseník nad Odrou“ s firmou ADEN LP
s.r.o., 742 33 Jeseník nad Odrou 28, IČ: 268 21 621
schvaluje odpis pohledávek k 1. 10. 2018 dle přílohy
schvaluje Smlouvu číslo Z_S14_12_8120066852 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad
Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Miroslavy Coufalíkové
schvaluje dar ve výši 5000,– Kč obecně prospěšné společnosti DĚCKO, o.p.s.,
Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, IČ: 258 44 521
zrušuje Komisi pro občanské záležitosti ke dni 31. 10. 2018
odvolává z funkce předsedy Komise pro občanské záležitosti pana Petra Šnajdárka ke dni 31. 10. 2018
odvolává z funkce členy komise pro občanské záležitosti Zdenku Fuskovou, Karlu
Lušovskou, Šárku Kadlčíkovou, Dagmar Bokovou, Pavlínu Kopeckou, Lucii Chudou ke dni 31. 10. 2018
ruší komisi životního prostředí ke dni 31. 10. 2018
odvolává z funkce předsedy komise životního prostředí pana Martina Kotouče
ke dni 31. 10. 2018
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odvolává z funkce členy komise životního prostředí Miroslava Jurčáka, Bc. Josefa
Dorazila a Libora Macháče ke dni 31. 10. 2018
schvaluje odměny členům komisí rady obce – dle přílohy

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

hLÁšENÍ ROZhLASU
Mobilní aplikace služby Hlášenírozhlasu.cz byla významně aktualizovaná pro chytré telefony. Můžete si ji stáhnout z Google Play nebo App Store.
Skrze tuto mobilní aplikaci můžete sledovat aktuality a další informace z naší obce.

VÍTÁNÍ OBčÁNKů
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 1. prosince 2018 ve 14.00 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče obdrží i osobní
pozvánku k vítání.
Za KPOZ Jeseník nad Odrou Petr Šnajdárek
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UPOZORNěNÍ čESKé POšTY
Dne 21. 11. 2018 bude omezen provoz pošty v Jeseníku nad Odrou. V tento den bude pošta
otevřena od 8:30 do 10:30 hodin.

Mš
uŽ V ToM Zase LíTÁMe
aneb ZprÁVI kY Z JesenIckÉ ŠkoLI kY
MY JSME MALé DěTIčKY, ChODÍME DO šKOLIčKY …
Doba prázdnin a dovolených je neodkladně pryč, pro děti začal nový školní rok.
Pro tento školní rok je k docházce do MŠ v Jeseníku nad Odrou zapsáno celkem
42 dětí. Z toho 13 dětí přichází do mateřské školy poprvé. Dá se říct, že nové děti
mají adaptační období už zdárně za sebou, i když doba zvykání si na nové a neznáme prostředí je u každého jiná. Děti už téměř nepláčou, do školky se těší a dokonce
jsou někdy smutné, když mají jít domů. Nám, učitelkám, velmi záleží na tom, aby
se s námi děti cítily dobře a bezpečně. Je to období, kdy si hledají své místo ve skupině. Snažíme se dětem pomáhat, aby se zapojily do nových aktivit, povzbuzujeme
je, nikoho nenecháváme stranou. Každé dítě potřebuje více či méně individuální
přístup, pomáháme s oblékáním, utíráme slzičky, ukazujeme co kde je. Chceme,
aby děti cítily, že jim někdo věnuje pozornost. Učíme děti sociálním dovednostem,
díky nimž budou schopnější obstát v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat
i uznávat jinou autoritu. Za velmi důležité považujeme spolupráci a vstřícné vztahy
s rodinou.
Přejeme všem dětem, aby si ve školce našly spoustu kamarádů, se kterými budou
i po letech na své první krůčky k samostatnosti vzpomínat jen v dobrém.

ANI JSME SE NENADÁLI A Už TU MÁME ŘÍJEN
O slovo se přihlásil podzim. Pro
někoho je to období uplakané od
místních dešťů, rozcuchané od
častých větrů, ale pro děti z MŠ
je to období především pouštění draků a obdivování hry barev,
kontrastů, harmonie přírody.
Chodíme do lesa, sbíráme podzimní plody a na kopci před MŠ
proháníme draky.
Spolu s dětmi se snažíme podílet
na kulturním životě v obci a ucho-
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vat místní tradice a zvyky. Proto jsme
ani letos neotáleli a společně s rodiči
se pustili do vyrábění „Podzimáčků“
na výstavu ovoce a zeleniny, která každoročně probíhá v naší obci. Z různých
přírodnin jste na výstavě mohli obdivovat skřítky, ježky a nejrůznější podzimní dekorace. Fantazii se meze nekladly,
práce šla všem od ruky. Děti i my jsme
prožily s rodiči příjemné odpoledne.
Při příležitosti podzimního jarmarku se
maminky zapojily také do pečení perníčků, které jste si na jarmarku mohli
zakoupit a dětem tím přispět na jejich
kulturní vyžití. Děkujeme všem rodičům, kteří s námi vyráběli, maminkám
za jejich voňavé perníčky a především
těm, které se zasloužily o jejich prodej
na jarmarku.
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PŘIJELO K NÁM DIVADLO
Začátkem října nás ve školce navštívilo divadélko „Koloběžka“ s veselou pohádkou: „Co
malí medvědi o podzimu nevědí“. Spolu s rodinou medvídků si děti zopakovaly, jak se
střídají roční období, co důležitého k nim patří a že každé období má svůj čas. Dětem se
představení moc líbilo a už se těšíme, jak vyrazíme znovu do divadla, tentokrát do KD
na pohádku o Honzovi a zakleté víle.
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MŠ poLouVsí
ZPRÁVIčKY Z POLOUVESKé šKOLKY
Léto a prázdniny rychle utekly a my jsme se opět sešli v naší mateřské škole. Celkem bude naši
školku letos navštěvovat 26 dětiček. Do školních lavic odešlo v září zasednout 7 školáků a nově
jsme přivítali 9 převážně dvouletých dětí. Všechni školkáčci zvládli nástup do školky statečně, období adaptace však přineslo i trochu slziček. Děti již znají prostory školky, vědí, kde si mohou
půjčit hračky, na koho se mohou obrátit o pomoc, přivykly změnám a režimu dne. Zjistily, že ve
školce jsou kamarádi, a že se stále něco děje. Vytvořili jsme si školková pravidla, která se snažíme
dodržovat, povídali jsme si o podzimu, sbírali
žaludy a kaštany. Děti poznávaly plody zahrádek a sadů. Rodiče si společně s dětmi vyrobili
„podzimáčky“, které jste měli možnost obdivovat na výstavě ovoce a zeleniny v Jeseníku nad
Odrou. Jedno slunečné odpoledne jsme byli na
poli za školkou pouštět s rodiči draky. Do školky
za námi přijelo divadélko „Koloběžka“ s pohádkou – Co medvědi o podzimu nevědí. Děti
si s medvídky zopakovaly, jak vypadá podzim
a moc se nasmály jejich lumpárnám.
Už se těšíme na další dny a týdny ve školce.
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KULTURNÍ A SPOLEčENSKé DěNÍ
Jeseník nad odrou
TRADIčNÍ PODZIMNÍ JARMARK
V sobotu 6. října se konal Podzimní jarmark s výstavou ovoce a zeleniny.
Návštěvníci jarmarku si jako každý rok mohli zakoupit různé výrobky a dobroty.
Na jarmarku opět proběhla již tradiční soutěž „Jesenická bábovka“, kterou připravil Spolek přátel
školy ve spolupráci s žáčky a jejich rodiči. Výtěžek z ochutnávky bábovek, byl věnován dětem na
školní pomůcky a školní aktivity.
Krásné slunečné dopoledne doprovodila svým vystoupením cimbálová muzika Jánoš z Rožnova.
Na jevišti kulturního domu zahrálo pro děti divadélko ze Starého Jičína.
V klubovně byla pro návštěvníky připravena tradiční výstava ovoce, zeleniny (ČZS) a podzimní
tvorby dětí z Mateřské a Základní školy v Jeseníku nad Odrou. Výstava byla letos obohacená
o připomenutí výročí 100 let od vzniku naší republiky a výstavu k 70. výročí TJ Slavoj.
Děkujeme všem jarmarečníkům, pomocníkům
a návštěvníkům, kteří podpořili tuto akci.
Martina Šlosarová
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poZVÁnkY do Jeseníku nad odrou
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íMskokaToLIckÁ FarnosT Jeseník nad odrou
BOhOSLUžBY V KOSTELE V JESENÍKU NAD ODROU
27. 10. 2018 – Jeseník nad Odrou – Hubertská mše svatá v 9.30 hod.
3. 11. 2018 – kaple v Polouvsí – mše svatá ve 14.00 hod.
2. 12. 2018 – Jeseník nad Odrou – 1. neděle adventní – mše svatá v 7.30 hod.

H rka
hORECKÁ TRAKTORIÁDA + hORECKÝ TUPLÁK
V sobotu 8. září 2018 proběhla osmá Horecká traktoriáda v areálu koupaliště
a třetí ročník Horeckého tupláku. Spanilá jízda Hůrkou čítala 12 strojů z Hůrky,
Jeseníku nad Odrou, Starojické Lhoty a Kojetína. Do soutěže se zapojilo 10 strojů. Nejdříve museli
borci v deštivém počasí zdolat dráhu plnou úkolů. Takové „traktoristické TFA“. Start se strojem,
poté obrácení traktorové pneumatiky, popojetí, obrácení pneumatiky zpátky, přeřezání špalku obloukovou pilou, objetí kulatého balíku slámy, překonání bariéry, vylezení na žebřík do traktorové
lžíce, pomocí lana vytáhnutí barelu s vodou a zpět, vypití půl litru nealko piva z láhve (nejtěžší část)
a sprint se strojem do cíle. V lese u fotbalového hřiště museli zdolat trať vytyčenou mezi stromy
se zapřihnutou kládou. Start a cíl byl na hřišti. Před cílem je docela velké stoupání. Až na jednoho,
všem se podařilo vysmýkat kládu nahoru. Někdy pomohl vzorek a váha stroje, jindy náhon 4×4, ale
také rychlost v koncovce. Další úkol byl v tažení hasičské cisterny (CAS MAN) skoro přes celé hřiště
na tažné tyči. Hasičské auto bylo plné vody a potom i plné dětí. Poslední, čtvrtá, disciplína byla oblíbená bažina u potoka. Klikatá trať v lese se strmým převýšením, přejetí bažiny do „osmičky“. Letos
projeli všichni, i přes předchozí déšť nebyla bažina past. A aby diváci nepřišli zkrátka, byla pak bažina
zaplavena vodou a na trať vyjely stroje s mimosoutěžním kole. Jako správná exhibice se neobešla
bez vytahování zapadlých traktorů, nebo se Zetorem v potoce. Vyhlášení výsledků s hodnotnými
cenami proběhlo na hřišti. Vítězem byl O. David z Kojetína, dále se umístili místní Ladin Segeťa
a Franta Pavlík. Poté následovala soutěž Horeckého tupláku – pití piva na čas. Muži 1 litr a ženy
1/2 litru. Letos tedy s rozdělením na dvě kategorie. U mužů těsně neobhájil loňské vítězství Aleš
Hadašiš ze Starojické Lhoty. Překonal ho s časem 9:22 vteřin Tomáš Sládeček z Jeseníku nad Odrou.
U žen vyhrála Jiřka Segeťová z Hůrky s časem 9:41 vteřin. Na čepu byl Velkopopovický Kozel 11°,
nealko a ostropití. Na grilu se točilo vypasené selátko. Mezi disciplínami se děti projely na strojích.
Diváci i přes počáteční nepřízeň počasí vytvořili příjemnou atmosféru až do setmění. Akci pořádali
hasiči a osadní výbor, energii (voda, elektřina) nám dodávala restaurace na koupališti. Věcnými cenami přispěla Obec Jeseník nad Odrou. Pořadatelé děkují všem za účast, podporu a aktivní spolupráci.
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SVATOVÁCLAVSKé BROKOVé STŘELBY
Dne 28. 9. 2018 se na brokové střelnici v Hůrce od 13 hod. pořádaly již tradiční Svatováclavské střelby na asfaltové holuby. Počasí nám přálo a sluníčko
krásně svítilo. Zúčastnilo se 28 střelců a střílet se mohly 2 položky, 1 položka
po 10 holubech. Lepší položka se počítala. Zvítězil Jaromír Vojkůvka z Fulneku
s 10 holuby z 10 možných po rozstřelu, 2 místo Petr Urban také 10 holubů,
3 místo Karel Pantůček a 4 místo Jakub Beníček z Bílova. Od 15 hodiny se bylo možno občerstvit na bažantnici, na prodej byl srnčí guláš. Na pití byly nealko a alko nápoje. Dobrá nálada
pokračovala až do pozdních večerních hodin.
Myslivecké sdružení Hůrka z.s.

poZVÁnka do H rkY
PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRůVOD OBCÍ
Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádají v sobotu 3. listopadu od 17 hodin
lampionový průvod obcí. Trasa obcí povede od křižovatky na Jeseník přes koupaliště do areálu bývalé školy, kde bude připraven táborový oheň a občerstvení.
Hůrka, obec, areál školy

MYSLIVECKÝ hON
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 1. prosince 2018 tradiční myslivecký hon na
drobnou zvěř. Občerstvení zajištěno.
Hůrka, honitba, bažantnice

VÝROčNÍ čLENSKÁ SChůZE SDh hůRKA
Výroční členská schůze sboru dobrovolných hasičů Hůrka se uskuteční v pátek 21. prosince
2018 v sále kulturního domu v Hůrce od 19 hodin.
Hůrka, sál KD
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šTěPÁNSKÁ POSLEDNÍ LEč V hůRCE
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v úterý 26. prosince 2018 tradiční Štěpánský hon na
drobnou zvěř od 8 hodin a večer Štěpánskou poslední leč se živou hudbou od 18 hodin. Na
vaši hojnou účast se těší myslivci.
Hůrka, honitba, sál KD

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

O NEJLEPšÍ hORECKOU PÁLENKU
Osadní výbor Hůrka, pořádá v sobotu 19. ledna 2019 od 17 hodin, tradiční soutěž o Nejlepší
horeckou pálenku.
Hůrka, sál KD

Z poLouVsí
Druhou srpnovou sobotu jste k nám mohli zavítat na tradiční Polouveský
den. Pokud jste dorazili, tak všechno víte, pokud ne tak vězte, že nechybělo
fotbalové utkání, kde se domácí fotbalisté utkali s blahutovickými kolegy.
Tentokrát „naši“ prohráli a soudek piva tak putoval za kopeček. Co ovšem
stojí za zmínku je výsledné skóre zápasu, které je opravdu raritní – 12:16.
A protože si ještě asi všichni dostatečně nezakopali, tak se sehrál i turnaj v nohejbale. Zde si
vítězství odnesl team Lumíra Vičana (ml.).
Dále bylo připraveno pět drah na bulodromu Pod Platany, kde si mohli zájemci vyzkoušet
a zahrát pétanque. S radou, ukázkou či vysvětlením zde byl po celou dobu k dispozici «odborný zástupce».
Odpoledne pak zpestřilo vystoupení balonkového klauna, který zabavil nejen děti.
O občerstvení bylo také postaráno a sportovním areálem se linula vůně guláše, klobás, makrel a dalších dobrot, které bylo samozřejmě i čím zapíjet. Večer pak nastoupila kapela Flegmens, která vytrvalce bavila ještě po půlnoci.
Na přípravě a průběhu akce se
podílel Osadní výbor, Myslivecký spolek Blahutovice, Pétanque
klub Polouvsí a další nejmenovaní.
Díky patří nejen jim, ale i vám,
kteří jste přišli a bavili se ...
Tato akce uzavřela čtyřleté působení (nyní již minulého) Osadního výboru, který tímto děkuje
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všem za přízeň, či podporu. Doufejme, že další aktivity v naší vísce budou nadále ku prospěchu společenského života a dalšího rozvoje a zvelebování „našeho místečka pro život“.
Rď

Facebook: „Sousedé Polouvsí“
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PéTANQUE KLUB POLOUVSÍ
Sezona se zvolna blíží ke konci a turnaje začínají být stále více pro otužilé borce. Konec léta nás ještě obšťastnil několika pekelnými turnaji,
ale nyní již navlékáme mikiny, bundy a dýcháme si do dlaní. Nu a co se
událo? V uplynulém období máme zas sebou další zkušenost z Mistrovství ČR, tentokrát v kategorii 55+ a smíšených dvojic. Uspořádali jsme také Pétanque
pro veřejnost v rámci Polouveského dne, kdy si mohli zahrát úplně všichni, nebo alespoň
pomudrovat o co vlastně jde. Na turnaje jsme podle možností brali i naše juniory, kteří
už se s tím moc nepářou a sem tam překvapí své soupeře přesnou a promyšlenou hrou.
Nu tak tedy kde jsme všude byli a jak nám to šlo?
Za ještě spalujícího jsme se vydali 4. srpna na zkušenou do obce Šerkovice u Tišnova,
kde se konalo Mistrovství ČR smíšených dvojic za účasti pětasedmdesáti týmů. Samozřejmě nechyběla česká špička a my tedy čekali, jak napoprvé obstojíme. Jeden tým
tvořila Marcela s Hasanem, druhý pak juniorka Sára s Radimem a Magda hrála ve dvojici
s kolegou z litovelského HAPEKu Petrem Navrátilem. Po krátkém rozházení na brutálně
koulecím terénu došlo na zahájení turnaje. Po odeznění státní hymny jsme se vydali
vstříc soupeřům. Terén nám skutečně vůbec nesedl, soupeři nebyli žádní čučkaři a nám
to moc nešlo. No nebudu to protahovat – i když jsme se rvali, dostali jsme všichni „latu“
a skončili na chvostu výsledkové listiny. Ale aspoň jsme to zkusili – ne??
MČR dvojic mix (tučně členové PK Polouvsí) – 75 týmů:
70. Magdalena Koudelková, Petr Navrátil (HAPEK Litovel)
73. RadomírVrzal, MarcelaGráiková
74. Radim Valošek, Sára Valošková
Následující sobotu probíhal u nás Polouveský den, který změnil termín, takže valná část
našeho klubu již měla naplánováno hrát na turnaji v Olomouci. President Luboš však
setrval na domácím hřišti Pod Platany a organizoval zde pétanque pro veřejnost. Ale
zpátky k turnaji, který probíhal na nádvoří Korunní pevnůstky v Olomouci. Naše barvy
hájila Magda, která spojila síly s kolegyní z Řečkovic a ničítetou Zorou. Další tým utvořili
Radim, Sára a Pepa. Třetí triplet byl původně ve složení José, Lukin a naše nová tvář
Láďa. Ovšem Lukin měl fakt pech a přepadl ho na poslední chvíli nějaký „moribundus“.
A tak mu nezbylo, než doma držet palce. José na poslední chvíli ulovil důstojného náhradníka Kamila Jurištu – presidenta z Orlové. A tato trojice byla nakonec nejúspěšnější.
Postupně se prodrali do KO8 a až tady jim trošku došel dech. Nakonec postoupili do
dohrávky o 5. – 6. místo, kterou již nedohrávali a vzali velice krásné šesté místo. Myslím,
že to je opět skvělý výsledek hráčů PK Polouvsí, za který se nemusíme vůbec stydět.
Mozartovy koule (tučně členové PK Polouvsí) – 38 týmů:
6. Josef Ondryhal, Vladimír Vašíček, Kamil Jurišta (TOP Orlová)
20. Yvonne Marečková (Orel Řečkovice), Magdalena Koudelková, Zora Frantalová
27. Radim Valošek, Sára Valošková, Josef Koudelka
O týden později si v rámci dovolené zahráli ve Vědomicích na Grand Prix Labe José s Lukinem,
které doplnil místní hráč. Jednalo se o turnaj kategorie prestige a dokonce zde rozhodcoval
origální francouzský rozhodčí. Kluci nehráli špatně a jejich umístění není určitě k zahození.
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Zahráli si a pak šup zpátky k dovolenkovým radovánkám.
Grand Prix Labe (tučně členové PK Polouvsí) –
64 týmů:
39. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Karel
Přikryl (SK Sahara Vědomice)

25. srpna pořádali v nedalekých Heřmanicích slavnost k otevření nového víceúčelového hřiště. Na programu bylo tedy nejen
samotné slavnostní otevření, ale i kulturní
doprovodný program. Také se konal turnaj ve volejbale a, co je pro nás důležité,
i v pétanque. Náš klubový tým utvořili Jirka,
Marcelka a Luboš, další tým byl ve složení
Pepa, Magda a Lukin. Dále jsme zde měli
i dalšího zástupce, a to Láďu, který se jako
místní dostal do úsměvné situace, protože
hrál samozřejmě za pořádající Heřmanice,
ale je současně členem našeho klubu. Pak
hráli ještě týmy Jičiny a Hranic. Celkem tedy
pět týmů, tedy takový spíše mini turnaj, ale
jak již víme, nelze nic podcenit. Počasí bylo,
po mnoha týdnech vedra a sucha, tento víkend jako naschvál velmi deštivé a dokonce se i ochladilo. To ovšem nezabránilo našim borcům
ve skvělých výkonech a „Zlatá koule“ tak zdobí naši vitrínu. Druhé místo zůstalo domácím a na
třetím místě opět náš tým. A protože v Heřmanickém týmu, na druhém místě, byl „náš“ Láďa,
můžeme směle konstatovat, že jsme brali všechna první tři místa :-).
Heřmanický turnaj (tučně členové PK Polouvsí) – 5 týmů:
1. Jiří Gráik, Marcela Gráiková, Luboš Rusek
2. Dajana Dohnalová, Jana Garecová, Vladimír Vašíček
3. Josef Koudelka, Lukáš Ondryhal, Magdalena Koudelková

První zářijovou sobotu se vydal odvážný triplet (José, Radim,
Láďa) na hrad Veveří. Asi nikoho už nepřekvapí, že jsme si po
příjezdu nekoupili vstupenky na
všechny prohlídkové okruhy, ale
dostavili jsme k registračnímu
místu pétanque turnaje. Již ces-
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tou začalo lít a nezměnilo se to ani po našem příjezdu. Pršelo střídavě hodně nebo
ještě více. Vše bylo promáčené, bahno pod nohama houstlo. Počasí se umoudřilo
až po poledni, ale to už jsme byli skrznaskrz. Ale vraťme se k našim „výkonům“.
Předně byl tento turnaj kategorie PRESTIGE velmi silně obsazený. Mezi čtyřiašedesáti týmy bylo mnoho zahraničních tripletů, vč. národních reprezentací (Slovensko,
Polsko, Slovinsko, Francie, Nizozemsko, Ukrajina). To nám ovšem nezabránilo se
hrdě pustit do bojů. A šlo nám to „náramně“. Hned první zápas proti nám postavil
slovenské kolegy – a bác ho, prohráli jsme. Druhý zápas – opět prohra. Třetí zápas
– „reprejunioři“ s náma zametli. Nu a čtvrtý i pátý zápas dopadl velmi podobně.
Takže naprostý debakl. Čisté poslední místo. ČERNÁ SOBOTA NAŠEHO KLUBU. Více
k tomu již není co dodat (ani se mi nechce).
O pohár města Brna – VARS Cup (tučně členové PK Polouvsí) – 64 týmů:
64. Josef Ondryhal, Vladimír Vašíček, Radim Valošek
Napravit naši reputaci vyrazili hned v neděli dva naši zástupci. Tentokrát na přátelský turnaj do Staříče. Zde pořádali druhý ročník Presidentského turnaje, kde jsme
byli přizváni již loni. Nechyběl tedy náš president Luboš, který měl jako doprovod
(ochranku) Josého. Naši synci hráli ve dvojicích s valšovickými kolegy Zbyňkem Jakešem a Jirkou Gratclem. Dále zde byly presidenti a ochranky z Orlové, Albrechtic
a pochopitelně z pořádajícího Staříče. V hlavním presidentském turnaji byl nejlepší
valšovicko-polouveský tým. V doprovodném turnaji ochranek pak José s Jirkou brali
pohár za druhé místo. Po totálním výprasku z minulého týdne, to byla pěkná náplast. Díky ogaři ...
Jinak – atmosféra byla družná a pohodová (jak lze usuzovat z rozjařené a rozvrkočené nálady našich „reprezentantů“, kteří neváhali a dostavili se ještě na náš nedělní
trénink Pod Platany, aby se s ostatními podělili o své zážitky).
Presidentský turnaj (tučně členové PK Polouvsí) – 2x4 týmy:
1. místo Zbyněk Jakeš (Valšovice), Luboš Rusek (presidentský turnaj)
2. místo Jíří Gratcl (Valšovice), Josef Ondryhal (doprovodný turnaj)
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Takže je tu další sobota a my míříme tentokrát na sever, konkrétně do Orlové, kde
se v areálu restaurace DEPO koná tradiční turnaj trojic – Orlovský kahan. Máme
tři čistě klubové triplety a vzali jsme provětrat i juniory. Konkrétně s Lukinem hráli
José a Marcelka, Sára přibrala Radima a presidenta Luboše no a Koudelky tentokrát
doplnil Láďa. Takže teď již hrrr na ně. První dvě kola se hrály za deště, ale pak se
počasí umoudřilo a vykouklo sluníčko. O zvukovou kulisu se postaral jakýsi vyhlídkový vrtulník, který nám neustále kroužil nad hlavou. Ale zpátky ke hře. Sářin tým
jaksi pořád váhal a tak po rozehrávkách měl na kontě pěknou kulaťoučkou nulu.
Lukin s kolegy byl na tom o chlup lépe, ale jediný bod byl také zklamáním. Nejlépe
vyšel z rozehrávek tým třetí tým, který zůstal jediné místo od postupu do KO8.
A tak se Magda, Pepa a Láďa pustili do boje doplňkovou trofej – „Kvader Uhla“.
To je místní cena pro nejlepšího z nepostoupivších. Všichni jsme drželi palce
a napjatě očekávali první kolo dohrávek.
A povedlo se – Koudelci postoupili do
finálového boje o „Kvader“. Proti nim
se postavil albrechtický triplet Bukovčík,
Puhr, Krůlová a nastala tahanice. „Naši“
hráli jako diví, ale nakonec museli přijmout prohru, takže brali „pouze“ medaile a uhlí si na tuto sezonu musí koupit za své . Výsledky dalších týmů jsou
již poněkud slabší, ale hlavně že „ ... ty
medaile jsme konečně přivezli ...“

Orlovský kahan (tučně členové PK Polouvsí) – 22 týmů:
10. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Vladimír Vašíček
17. Josef Ondryhal, Lukáš Ondryhal, Marcela Gráfiková
21. Sára Valošková, Radim Valošek, Luboš Rusek
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15. září jsme zase jednou vyrazili na turnaj jen tak pro radost ze hry. V Bohumíně,
v areálu BOSPOR, pořádali nadšenci další klání o putovní trofej. A protože jsme ji
minule přivezli do Polouvsí, bylo samozřejmostí ji obhájit. A tak jsme okolo deváté
byli na místě, kde se sešlo celkem jedenáct týmů. Náš tým obhájců tvořili Hugo
s rodiči a druhý triplet vytvořili další junioři Sára, Lukin a zdatný hrající kouč José. No
tak šup do toho. Obhájcům se tentokrát
tolik nedařilo a tak jim nezbylo, než vzít
po rozehrávkách zavděk doprovodným
turnajem útěchy. Zde již nedošlo k žádnému zaváhání a tak bez další porážky
brali první místo alespoň zde. Čest klubu
tak zachraňoval José se svými „svěřenci“. V poněkud nepřehledném systému
turnaje to vzali za správný konec a pro
jistotu vyhráli úplně všechny zápasy.
Takže trofej jsme opět naložili do našeho
auta a máme ji nadále v Polouvsí.

BOSPOR Cup (tučně členové PK Polouvsí) – 11týmů:
1. Josef Ondryhal, Sára Valošková, Lukáš Ondryhal
1. Hugo Valošek, Radim Valošek, Tereza Valošková (turnaj útěchy)
Další sobotu došlo na Mistrovství ČR V kategorii 55 plus, které se hrálo v Brně.
A protože Magda s Pepou splňují kritéria (ale opravdu jen těsně ) tak neváhali
a přijali pozvání do týmu valšovických kolegů Mirka a Evy Sukových. Takže větrná
sobota začala, léto se rázem přehouplo v podzim a naši borci leští koule v Brně.
Pustili se srdnatě do soubojů, nic nedali zadarmo a urvali jednu výhru. Ta stačila na
celkové velmi uspokojivé osmnácté místo ... tož gratulace. Za pár let se přidají další
naši členové.
MČR 55+ (tučně členové PK Polouvsí) – 24týmů:
18. Josef Koudelka, Magdalena Koudelková, Miroslav Suk, Eva Suková (Valšovice)
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A je to tady. Září je
u konce a my se chystáme dobýt Valšovice. Na
námi očekávaný turnaj
dvojic jsme vyrazili v téměř nejvyšším možném
počtu. Z klubových hráčů chyběl jediný Hasan,
kterému pracovní povinnosti nedovolily se
k nám přidat. Premiéru
na bodovaném turnaji
si odbyla Katka a dokonce i náš nejmladší
člen Hugo, který utvořil
dvojici s dědou Pepou. Hugo sice nemá licenci, ale každá zkušenost se hodí a třeba
příští rok již bude body sbírat. Dále se k nám přidalo několik „amatérů“, takže naše
výprava čítala celkem šestnáct hráčů. Pro tuto příležitost jsme se vybavili speciálními oranžovými dresy, aby nás bylo dobře vidět. Ráno před odjezdem jsme ještě na
našem hřišti Pod Platany provedli hromadné focení. No a pak již hurá do Valšovic.
Základní část na čtyři kola vyšla nejlépe Marcelce s Terezou a Josému s Radimem.
Pouhé dvě výhry však stačily jen na první dohrávkovou skupinu o 17. – 24. místo.
Zde již José a Radim nezaváhali a v pavouku se čistě prodrali na čelo skupiny. Hol-

Jesenický zpravodaj 5 / 2018

33

kám se naopak moc nevedlo a tak braly 23. místo. Ostatní se rozptýlili do dalších
skupin, kde na sebe i občas narazili (např. junioři, kteří si hravě poradili s vlastním
presidentem). Konečná bilance je zřejmá z tabulky výsledků a určitě je za našimi
očekáváními – plán byl obsadit celou KO8 .
Svatováclavské koulení (tučně členové PK Polouvsí) – 46 týmů:
17. Josef Ondryhal, Radim Valošek
23. Marcela Gráfiková, Tereza Valošková
31. Lukáš Ondryhal, Sára Valošková
33. Luboš Rusek, Jiří Gráfik
40. Vladimír Vašíček, Jana Garecová
42. Josef Koudelka, Hugo Valošek
43. Magdalena Koudelková, Zora Frantalová
45. David Patala, Kateřina Patalová
Aktuálně finišuje podzimní kolo Polouveské ligy a zřejmě v době, kdy držíte tento
„občasník“ v rukou, již máme za sebou i náš domácí turnaj – veleslavný KRTCup.
V klubovém žebříčku došlo ke změnám a první příčku opět dobyl José Ondryhal,
druhá je Marcela Gráfiková a na třetí místo se propadl Radim Valošek.
V celostátního žebříčku (991 hráčů) také pomaloučku šplháme vzhůru a naše aktuální
umístění bylo k datu 2. 10. 2018 následující:
209. Josef Ondryhal
273. Radim Valošek
278. Luboš Rusek
322. Magdalena Koudelková
347. Marcela Gráfiková
349. Lukáš Ondryhal
364. Josef Koudelka
398. Sára Valošková
437. Radomír Vrzal
449. Vladimír Vašíček
586. Jiří Gráfik
647. David Patala
691. Kateřina Patalová (Urbanovská)
Nedělní pravidelná setkání Pod Platany již skončila, ale pochopitelně si podle počasí
chodíme nadále zakoulet. Pravidelně nyní hrajeme softpétanque v sále KD, kde si
i vy můžete s námi zahrát vždy ve čtvrtek od 18:00 hodin. Náčiní vám rádi zapůjčíme, ale přivítáme, když si přinesete obuv na přezutí. Pro aktuality sledujte náš
facebook.
Rď

www.petanque.polouvsi.cz
Facebook: „Pétanque KLUB Polouvsí, z.s.“
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BLAHUTOVICE
BLAhUTOVICKé DERBY
Dne 22. 9. 2018 se na Farmě Blahutovice konalo již
4. Blahutovické Derby. Při přívětivém
počasí si jezdci zazávodili a večer jsme
se všichni vydováděli u úžasné hudby.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří nám
pomohli závody nachystat, také děkujeme závodníkům za účast a divákům za
podporu. Budeme se těšit příští rok.
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poZVÁnka do bLaHuToVIc
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RůZNé
HruŠn

pro krÁsu I uŽITek

Tady v Poodří má pěstování hrušní a zpracování ovoce velkou tradici. To jsem měla možnost
sama poznat za poslední dva roky, kdy procházím krajinou, setkávám se s lidmi, ale i ochutnávám. Už vím, že hrušky jsou dobré na povidla, pod maso i do sudu.
Pěstování hrušní v obcích se ale příliš nedaří,
strom je napadán rzi hrušňovou. Za humny a ve volné krajině je situace úplně jiná.
Zachovala se tu řada stromů mimořádného
vzrůstu a vysokého věku. To je na hrušni fascinující. Jako jediný z ovocných stromů se
dožívá stovek let, vytváří majestátní solitéry,
často chráněné jako památné stromy. Ve
starých kmenech se tvoří dutiny, které jsou
domovem hmyzu, ptáků i drobných savců.
A navíc je hrušeň odolná vůči jmelí, které se
v Poodří invazivně šíří.
Jsem ekolog a tak na hrušních oceňuji nejen
plody, ale i jejich dlouhověkost a schopnost
vytvářet dutiny. Může v nich přežít například
brouk páchník hnědý, který je chráněný naší
i evropskou legislativou. Dutiny hrušní v selských zahradách dříve obýval i velmi vzácný
sýček.
Tohle jsou důvody, proč chceme podpořit
tradici pěstování hrušní v Poodří. Ještě letos

Špinka v Hladkých Životicích
autor fotograie: Ivan Bartoš

vysadíme 50 mladých stromků v Jeseníku
nad Odrou. Chceme ale společně s vámi
sázet hrušně i v následujících letech
a proto bych vás ráda seznámila s projektem Ochrana páchníka hnědého v Poodří, který byl podpořen z prestižního
programu LIFE Evropské unie a z grantu
Ministerstva životního prostředí České
republiky.

Plod hrušně polničky u Slaňáků ve Studénce
Foto: Ivan Bartoš

Arnika je nezisková organizace, která již
více než 15 let působí v České republice.
Usilujeme o to, aby naše krajina byla nejen krásná, ale i funkční a zdravá. Jsem
ráda, že se nám podařilo dát dohromady
skvělý tým tvořený místními lidmi z Čes-
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kého svazu ochránců přírody, experty z Ostravské univerzity a kolegy z polské neziskovky
Fundacja Ekorozvoju.
Co budeme dělat následujících 5 let? Sázet původní druhy stromů, nejen hrušně, ale i vrby,
topoly a duby. Budeme ořezávat vrby tradičně „na hlavu“. Chceme, aby si lidé z Poodří uvědomili význam ochrany biodiverzity a aby ve větší míře používali hospodářské postupy pro
její zachování.
Hrušeň jako ovocný strom bude přínosem pro vlastníky půdy hned dvakrát. Díky výsadbě
stromů vzniknou nové krajinné prvky, přispívající k mezení vodní a větrné eroze a k zadržení
živin a vody v půdě. Ovoce hrušní bude mít potravinářské využití.
Těšíme se na setkání s vámi, na společnou práci i na ochutnávání jejích plodů.
Marcela Klemensová
manažerka projektu
Arnika – Centrum pro podporu občanů
marcela.klemensova@arnika.org

cesTa do praV ku
aneb d TI sI p íM sTský TÁbor VeLMI uŽILY
Během měsíce července proběhl v Jeseníku nad Odrou příměstský tábor. Zázemím se pro
nás stala jídelna u MŠ. Počasí nám přálo a tak většina aktivit mohla probíhat venku. Pro naše
dobrodružství jsme využívali okolí MŠ (les, hřiště), ale také jsme, díky sponzorský darům, podnikli dva výlety, a to do Dinoparku v Ostravě a na Skalky v NJ. Pro děti jsme připravili nabitý
program s tématickým obsahem, zaměřeným na pravěk. Děti si mohly vyzkoušet spoustu
her, nacvičovaly si své dovednosti, sportovaly a zkusily si také různé netradiční aktivity. Do
všech aktivit se zapojovaly s nadšením, s elánem a se zdravým soutěžním duchem. Také jsme
program doplnily o různé tvořivé činnosti. Děti si vyrobily tašku, pravěký náhrdelník, magnetky na ledničku v podobě dinosaurů, aj. V pravěkém akváriu jsme si vypěstovali opravdové
živé pravěké tvory – listonohy. Denně pozorovaly líhnoucího se Tyranosaura, jehož vejce při
jednom ze svých dobrodružství objevily. Nachyběla také vulkanická erupce. Pobyt na táboře
jsme ukončili společným opékání s rodiči, kde děti zazpívaly táborovou píseň, kterou jsme
se na táboře každé ráno přivítali a dívky zatančily pravěký tanec, který celý týden poctivě
nacvičovaly. Velice nás těší Váš zájem o tábor a pevně věříme, že s námi děti strávily dny plné
zábavy a prožily s námi příjemný a zajímavý týden prázdnin.
Velmi děkujeme všem sponzorům. Díky jejich inančním zdrojům jsme mohly dětem jejich
zážitkový letní tábor obohatit o výlety autobusem a zakoupit trička, která dětem zůstala,
jako vzpomínka na jejich letní dobrodružství. Dále bychom chtěly poděkovat paní Vaculíkové
za sukýnky, které pro naše „pradívky“ ušila a paní Románkové za látku, kterou na sukýnky
poskytla. Naše poděkování patří také panu Böhmovi, který nám ochotně asistoval při jedné
z našich soutěží. Na závěr ještě jednou děkujeme paní Staňkové, která nám po celý týden
vařila výborná jídla, na kterých si děti denně pochutnávaly.
Seznam sponzorů:
Obec Jeseník nad Odrou
Restaurace U Bříz Bernartice nad Odrou
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POTRAVINY U HŘIŠTĚ
Tigemma, spol. s r. o.
IMFsoft, s. r. o.
AGRO JESENICKO a. s.
K-MEDIA Věra Kaucká
VYKI TOOLS GROUP s. r. o.
Martin Červený
Václav Hasal
Vlastimil Machula
Kristýna Románková, Andrea Golaňová, Aneta Davidová

42

INZERCE

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

E-shop tisku

Jesenický zpravodaj 5 / 2018

Jesenický zpravodaj 5 / 2018

43

44

Jesenický zpravodaj 5 / 2018

