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ZÁVODY V ZÁMECKÉ JÍZDÁRNĚ, 1. 10. 2016

PODZIMNÍ JARMARK 1. 10. 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
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)

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. 12. 2016
Povoleno Ministerstvem kultury ČR MK ČR E 13520 – nákladem 700 ks.
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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 9. 2016
ROZPOČET

SKUTEČNOST

PLNĚNÍ V %

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

22 119 260,00 Kč
5 597 236,00 Kč
602 000,00 Kč
3 793 144,00 Kč
32 111 640,00 Kč

17 459 211,92 Kč
4 450 640,63 Kč
580 890,00 Kč
2 679 356,00 Kč
25 170 098,55 Kč

78,93 %
79,51 %
96,49 %
70,64 %
78,38 %

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

24 083 496,00 Kč
8 028 144,00 Kč
32 111 640,00 Kč

14 998 762,17 Kč
1 570 439,00 Kč
16 569 201,17 Kč

62,28 %
19,56 %
51,60 %

Zapojení zůstatků na BÚ
3 354 700,00 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů
-3 354 700,00 Kč
Přenesená daňová povinnost DPH		
FINANCOVÁNÍ		

-5 785 854,90 Kč
-2 780 637,31 Kč
-34 405,17 Kč
-8 600 897,38 Kč

-172,47 %
82,89 %

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

11 478 376,18 Kč
146 922,61 Kč
11 625 298,79 Kč

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

15 351 827,34 Kč
149 476,75 Kč
Mgr. René Štec

INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU KONCEM ROKU 2016
Obecní úřad bude koncem roku 2016 od 22. 12. 2016 do 31. 12. 2016 z důvodu čerpání
řádných dovolených uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou ve středu 21. 12. 2016 od 8.00 h do 17.00 h.
První úřední den v roce 2017 bude pondělí 2. 1. 2017.

FAKTURY ZA STOČNÉ A VODNÉ V BLAHUTOVICÍCH
Poplatníci, kteří mají zájem o zasílání faktur e-mailem, můžou nahlásit svoji adresu na OÚ
Jeseník nad Odrou nebo zaslat na e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz.
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USNESENÍ
z 9. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 14. 9. 2016 od 16.00 hod.
• schvaluje program 9. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Fuska
• schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Karla Glogara
• schvaluje Zápis z 8. schůze zastupitelstva obce
• schvaluje Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jeseník nad Odrou
• bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 29, 30, 31, 32)
• bere na vědomí Zápis z 10. schůze finančního výboru – příloha č. 2
• bere na vědomí hospodaření obce Jeseník nad Odrou k 31. 8. 2016
• schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016 – příloha č. 3
• schvaluje zápůjčku ze sociálního fondu
• prodej pozemku parc. č. 1116/3 a části pozemku parcela číslo 1116/10 (po zaměření GP
č. 669-32/2014 parc. č. 1116/17), vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 200.400 Kč + náklady spojené s převodem Českému rybářskému svazu, z. s. – MO Nový Jičín, Gen. Hlaďo
755/18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 18050344
• schvaluje prodej pozemků parc. č. 66/10 o výměře 4936 m2, parc. č. 66/6 o výměře
8807 m2, parc. č. 71 o výměře 470 m2, parc. č. 72 o výměře 547 m2, parc. č. 82 o výměře 203 m2, parc. č. 85 o výměře 929 m2 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou za 4,767.600 Kč
+ náklady spojené s převodem AGRU JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234,
IČ: 60793473
• schvaluje prodej pozemků parc. č. 66/11 o výměře 2433 m2, parc. č. 86 o výměře 1062 m2,
parc. č. 88 o výměře 667 m2, parc. č. 93/1 o výměře 299 m2, vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
za 1,338.300 Kč + náklady spojené s převodem PEMAT TRADING s.r.o., 742 33 Jeseník
nad Odrou 30, IČ: 26868792, včetně zřízení věcného břemene kanalizace a teplovodu
umístěných na pozemcích parc. č. 66/11 a parc. č. 88 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 500 Kč
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 66/5 (dle GP parc. č. 66/15) o výměře 192 m2
v k. ú. Jeseník nad Odrou za 57.600 Kč + náklady spojené s převodem od AGRA JESENICKO a.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 234, IČ: 60793473
• schvaluje směnu části pozemků parc. č. 66/6 (dle GP parc. č. 66/13) o výměře 88 m2 za
část pozemku parc. č. 103 (dle GP parc. č. 103/2) o výměře 88 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou včetně nákladů na směnu pozemků
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 72 (dle GP parc. č. 72/2) o výměře 99 m2,
části pozemku parc. č. 73 (dle GP parc. č. 73/2) o výměře 44 m2 vše v k. ú. Hůrka a části
pozemku parc. č. 989/78 (dle GP parc. č. 989/208) o výměře 723 m2 v k. ú. Jeseník nad
Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
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• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1075/5 (dle GP parc. č. 1075/62) o výměře
254 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1075/1 (dle GP parc. č. 1075/63) o výměře
2764 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1075/2 (dle GP parc. č. 1075/64) o výměře
48 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 989/59 (dle GP parc. č. 989/210) o výměře
648 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 989/72 (dle GP parc. č. 989/203) o výměře
1127 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín o výkonu některých úkolů obecní
policie
• bere na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2015
• bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 23. 6. 2016
• schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí Jeseník nad Odrou a Vražné v rámci Cyklostezky
Jeseník nad Odrou

USNESENÍ
z 32. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 25. 8. 2016 od 15.00 h
• schvaluje program 32. schůze RO – příloha č. 2
• podle § 103, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřuje zcela starostovi obce pravomoci o rozhodování o nájmu bytů,
nebytových prostor, hrobových míst, včetně uzavírání nájemních smluv a rozhodování
o připojení na vodovod a kanalizaci v majetku obce a uzavírání smluv na vodné a stočné
• bere na vědomí oznámení FVE 48 s.r.o., Ďurďákova 335/27, 613 00 Brno – Černá Pole
o nabytí licence na výrobu elektřiny a přechod práv a povinností nájemce k části pozemku
parc. č. 66/6 v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu
provést stavbu s Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava na akci
„Cyklostezka Jeseník nad Odrou“
• neschvaluje Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
č. 1628/D/NJ/2016 s Severomoravské vodovody a.s., 28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory
• schvaluje odkoupení nářadí (hoblovka s průtahem, stolní pila, rozbrušovačka na železo)
za 15 000,– Kč
• schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. SM 21600041 s INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny
559, 757 01 Valašské Meziříčí na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek
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• bere na vědomí Rozhodnutí výběrové komise o přidělení zakázky „Oprava místních komunikací v Jeseníku nad Odrou, místní část Blahutovice“ firmě ALPINE BAU CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí v ceně 189 929,– Kč bez DPH
• schvaluje Smlouvu o dílo akce „Oprava místních komunikací v Jeseníku nad Odrou, místní
část Blahutovice“ s firmou ALPINE BAU CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 2604795
• bere na vědomí změnu názvu Tělovýchovné jednoty SLAVOJ Jeseník nad Odrou, o.s., 742 33
Jeseník nad Odrou 235 na TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s., 742 33 Jeseník nad Odrou 235
• schvaluje Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou
• schvaluje ponechání částky na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých
obcí na pokrytí ztrátovosti při zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2017
• schvaluje Darovací smlouvy na XIV. Slavnosti obce Jeseník nad Odrou – příloha č. 3
• schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000,– Kč organizaci Andělé Stromu života pobočný
spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje poskytnutí daru ve výši 7 306,– Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Nový Jičín, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN č.
IP-12-8017982, Polouvsí, Jeseník n.O., Mucha, p.č. 180/1, NNV, NNK s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
• schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 66/6 a pozemků parc. č. 66/10, 71, 72, 82,
85, 86, 88 a 93/1 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
• doporučuje ZO odkoupení části pozemku parcela číslo 66/5 v k. ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje záměr směny části pozemku parcela číslo 66/6 za část pozemku parcela číslo
103 vše v k. ú. Jeseník nad Odrou
• ukládá starostovi předat ZO odkoupení pozemků v rámci stavby Cyklostezky Jeseník nad
Odrou – příloha č. 4.
• schvaluje záměr směny pozemků v rámci stavby Cyklostezky Jeseník nad Odrou – příloha č. 5
• bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
• schvaluje převedení částky 100 000,– Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní
školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

USNESENÍ
z 33. schůze Rady obce Jeseník nad Odrou,
konané dne 26. 9. 2016 od 16.00 h
• schvaluje program 33. schůze RO – příloha č. 2
• schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociál-
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ního fondu č. NJA-VZ-83/2016 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7
• schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 20/98 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
• schvaluje záměr pronájmu zemědělských pozemků
• schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 116/19 a části pozemků p.č. 116/12 a 116/14
vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
• schvaluje žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné v obecním bytě
• schvaluje v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost obce Jeseník nad
Odrou o pořízení územní studie pro zastavitelnou plochu Z1 vymezenou Územním plánem
Jeseník nad Odrou. Pořizování územní studie bude pro obec Jeseník nad Odrou zajišťovat
v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Úřad územního plánování Městského
úřadu Nový Jičín
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22,
741 01 Nový Jičín akce „Hasičská zbrojnice – přístavba přístřešku“
• schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm akce „Víceúčelový sál v Hůrce“
• schvaluje zpracování projektové dokumentace akce „Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou – 2. Etapa“ fa Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská
Ostrava v ceně 100 000,– bez DPH
• schvaluje zpracování studie přestavby Blahutovice č.p. 13 fa Atris s.r.o., Občanská 1116/18,
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava v ceně 50 000,– bez DPH
• schvaluje slevu na nájemném restaurace v Polouvsí po dobu rekonstrukce kulturního
domu v Polouvsí

ODPADY
VÝMĚNA KONTEJNÉRŮ
Vážení spoluobčané,
v měsíci záři došlo v naší obci k výměně kontejnerů na separovaný odpad na plasty a papír.
Důvodem je zlepšení efektivity a výnosnosti systému třídění odpadů v naší obci. Zvonové
kontejnery na plast a papír byly nahrazeny plastovými kontejnery s horním výsypem. Kontejnery na sklo zůstanou stejné, neboť kapacita stávajících kontejnerů je dostatečná a množství
vytříděného skla obecně celorepublikově klesá.
S ohledem na skutečnost, že nový typ kontejnerů je vybaven kolečky a pro jejich pravidelné
vyvážení musí být zajištěna lehká dostupnost, byli jsme nuceni některá stanoviště upravit
(zámková dlažba, recyklát), posunout a rozšířit sběrná místa. Při plánování nových stanovišť
byl brán zřetel také na bezpečnost Vás občanů při odkládání odpadů do kontejnerů na stanovištích.
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Došlo také ke změně způsobu odděleného sběru nápojových kartonů. Dlouhodobý výskyt
nápojového kartonu je poměrně malý, a proto způsob jeho třídění závisí na ekonomických
možnostech obce. V žádném případě nehodláme sběr této komodity nijak omezovat, a proto
jsme se rozhodli, umožnit Vám sběr nápojového kartonu společně s plasty, tedy do žlutých
kontejnerů. Pro snazší orientaci bude v nejbližších dnech na žlutém kontejneru, mimo žlutou
samolepku s textem PLAST, umístěna i oranžová samolepka s textem NÁPOJOVÝ KARTON.
Obě sebrané komodity budou následně odděleny při tzv. úpravě na dotřiďovací lince společnosti AVE CZ, která nám zajištuje svoz odpadů.
Věřím, že změna, která Vám dává možnost uložit i větší plasty a papír do nádob, nám všem
pomůže ke zkvalitnění třídění odpadů a děkujeme všem, kteří odpad správně třídí!
Vážení spoluobčané,
žádáme Vás o pravidelnou kontrolu čárového kódu na nádobě (popelnici). Nádobu
bez kódu nebo s poškozeným kódem firma nevyveze. V případě potřeby se obraťte na
tel. č. 606 635 654.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 8. 10. 2016 proběhl svoz nebezpečného a komunálního odpadu. O svozu jste byli
informování ve zpravodaji, v rozhlase, na plakátovacích plochách a sms zprávou. V informaci bylo sděleno, že odpad máte nosit až v den svozu (sobota). Téměř všichni občané to
pochopili, ale našlo se pár, kteří nosili komunální odpad už ve čtvrtek a v pátek. Nejen, že
zakládají černou skládku a porušují zákon o obcích, ale prodražují nám všem náklady na svoz
odpadů a to tím, že když prší, koberec, matrace, sedačka atd. váží o několik kilogramů více
a my všichni to uhradíme. Obec totiž platí za váhu odvezenou na skládku. A další věc s tím
spojená, přál bych těmto občanům, aby byli u naložení těchto vodou nasátých, těžkých věcí.
Pokud Vám nevyhovuje sobotní svoz, obraťte se na náš úřad, určitě najdeme společné řešení,
jak se zbavit nepotřených věcí a neporušovat zákon o obcích.
Věřím, že se vzájemně chápeme a že nemusíme přistupovat k nějakým zbytečnostem v podobě fotopastí, nebo kamerového snímání.
Libor Macháč

INFORMACE
RADY K REVIZI KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná
paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016.
Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví
§ 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. Podle
ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel
stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

7

Jesenický zpravodaj 5 / 2016

Kdo může provést povinnou revizi kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba
musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Kotle VIADRUS tedy mohou
kontrolovat pouze osoby s osvědčením vydaným naší společnosti. Seznam těchto osob naleznete přes vyhledávání níže. Pro vyhledání revizní firmy vyberte Stát a kraj a následně produkt
pro zobrazení všech certifikovaných organizací s oprávněním z daného regionu.
Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon
kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.
Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení,
na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z našich kotlů, může jejich kontrolu
provést osoba proškolená společností VIADRUS. Posouzení konstrukční shody provede osoba
s platným osvědčením.
Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném
termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW
až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.
Seznam smluvních revizních techniků na kotle najdete na www.viadrus.cz/revize-115.html

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 26. listopadu 2016 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

UZAVŘENÍ POŠTY JESENÍK NAD ODROU
V úterý 15. 11. 2016 bude pošta Jeseník nad Odrou od 14,15 do 15,15 hod uzavřena.

MŠ
MŠ JESENÍK NAD ODROU
PODZIMNÍ ZPRÁVIČKY OD „BERUŠEK“ Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Celým měsícem září nás provázel „Pohádkový Honza“. Děti se v prvním týdnu společně
seznamovaly a nové děti se adaptovaly na prostředí MŠ. V dalších týdnech se učily a neustále si připomínaly pravidla chování a bezpečnosti, které je potřeba nejen v MŠ, ale i doma
dodržovat. Závěr měsíce jsme zakončili akcí s rodiči, kde jsme tvořili výrobky na „Výstavu
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ovoce a zeleniny“, která každoročně probíhá při Podzimním jarmarku, v naší obci. Děti,
společně s rodiči, pracovaly s různými druhy
ovoce a zeleniny a také s nejrůznějším přírodním materiálem. Vydařené výrobky, které
děti se svými rodiči vytvořily, jste mohli vidět
na výstavě v kulturním domě. K vidění byli
např. různí panáčci „Podzimáčci“, zajímavé
podzimní dekorace, krásné svícny či věnce,
které se rodičům a jejich dětem opravdu moc
povedly. Musíme pochválit rodiče, kteří se
těchto akcí účastní, že opravdu přicházejí
připraveni a obohacují nás svými nikdy nekončícími nápady. Po tvoření se děti přesunuly do naší pekelné herničky, kde měly za úkol
splnit tři úkoly, aby vysvobodily Honzu z pekla, kterého si tam omylem odnesli čerti, čímž
jsme zakončili téma prvního měsíce.
Hned v pondělí jsme se vypravili na výstavu podívat. Nenechali jsme se odradit špatným počasím a v pláštěnkách jsme se vydali do KD. Děti poznávaly a pojmenovávaly ovoce a zeleninu.
Zopakovali jsme si barvy a tvary a také děti rozlišovaly, který druh ovoce či zeleniny je největší,
anebo naopak, nejmenší. Po zpáteční cestě jsme nasbírali plný košík kaštanů, ze kterých si
vyrobíme něco pěkného a co zbude, doneseme zase zvířátkům na zimu, aby měly hostinu.
p. uč. Kristýna a Petra
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MŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLIČKY
Letní prázdniny skončily a začal nový „školkový“ rok. V září nastoupilo 6 nových dětí. Celkem
do školky chodí 19 dětí. Měsíc září jsme zahájili pohádkovým tématem: Já jsem pohádkový
Honza, a kdo jsi ty? Seznámili jsme nové děti s prostředím naší školky, s pravidly ve školce,
se slušným chováním a používáním hezkých slovíček. Četli jsme si pohádku O líném Honzovi
a drakovi. Také jsme si povídali, že není drak jako drak a vyráběli jsme papírového draka.
S rodiči jsme si vybarvili obří omalovánku s draky a s princeznami, která nám teď zdobí šatnu.
Jeden skoro opravdový drak nás navštívil spolu s Honzou a šel s námi pouštět draky papíráky
na kopec za školku. Dráčků a draků se slétlo 23, sluníčko nám přálo a i vítr sem tam fouknul.
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Říjnem nás provázelo další pohádkové téma – Cos to Janku, cos to snědl, aneb vůně podzimu – téma plné voňavého ovoce, zdravé zeleniny, barevného listí a podzimních plodů. První
týden jsme si povídali o bramborech. Přečetli jsme si pohádku O Bramborovém Honzovi
a drakovi, který měl (nakonec místo princezen) rád brambory. Vykopali jsme na naší zahrádce brambory a vyryli mrkev i petržel, které využijeme při vaření. A zahrádku jsme připravili
na zimu. Z dýní jsme si vytvořili příšerky a uvařili kompot. Ochutnali jsme různou zeleninu
a ovoce, které děti donesly. Byli jsme se podívat v lese, jak podzim vypadá tam. Sbírali jsme
šišky a pestrobarevné listí.
Ve školce jsme měli loutkové divadélko „O princezně Rozmařilce“, která neuměla poprosit
a poděkovat. Druhé divadlo bylo „O ševci Honzovi“ a prasátku – pohádka o slušných slovíčkách. Třetí představení nám povědělo „O myslivci“ – podzimní pohádka o lese.
Anička Trnčáková, Tereza Valošková

ZŠ
PODZIMNÍ DÍLNA
S příchodem podzimu se každoročně schází rodiče a přátelé školy na podzimní dílně. I letos
jsme se setkali 26. září. Společně byly zpracovány výpěstky ze zahrady. Ze sušených bylin se
namíchaly soli nejen do kuchyně, ale i do koupele, byliny se přidaly také do mýdel. S lampičkami s podzimními motivy pomáhali i tatínkové. Velké množství krásně nazdobených
pytlíčků, tašek a lampiček tak byly nachystány na podzimní jarmark.
V sobotu 1. října se naše škola zúčastnila
jarmarku. Z obecního úřadu nám nachystali
dva stánky. V jednom jsme prodávali výrobky
z dílny. Druhý stánek zaplnily maminky bábovkami, které napekly. Nový nápad vzešel
na plenární schůzi a tato myšlenka se stala
příjemným zpestřením jarmarku. Děti se podílely na prodeji a zisk tak využijí na výlety
během školního roku.
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Dopravní výchovy na dopravním hřišti v Odrách se děti zúčastnily v pátek 30. září. V první části si
žáci 3., 4. a 5. ročníku zopakovali dopravní předpisy, vybavení kola a dopravní značky. Ve druhé
části, která byla pro ně zábavnější, jezdili na kole. Nebyla to ale žádná legrace. Museli trénovat
jízdu zručnosti a zvládnout jízdu ve městě. Všichni se moc snažili, ale chyb bylo docela dost. Pro
bezpečnost malých cyklistů je nutné, abychom se nejen ve škole, ale i v rodinách snažili dětem
vysvětlit, jak se chovat v silničním provozu. Do jara se budou žáci 4. ročníku snažit, aby získali
průkaz cyklisty. Budou se snažit i někteří páťáci, kterým se nepodařilo jej získat. Malí třeťáčci
zde byli poprvé. Budou tak mít delší přípravu na získání průkazu. Do jara 2017 se žáci musí
připravit opět na dopravní soutěž, ve které měla naše škola výborné výsledky. Tak držme palce.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
TRADIČNÍ PODZIMNÍ JARMARK
V sobotu 1. října se konal Podzimní jarmark
s výstavou ovoce a zeleniny.
Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit různé
výrobky jako proutěné zboží, dřevěnou bižuterii, květiny, bylinky, sýry, kančí guláš, mošt,
med a výrobky z medu a další ručně vyrobené zboží a dobroty.
Na jarmarku letos proběhla soutěž „Jesenická bábovka“, kterou připravila Základní škola 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 ze Vsetína.
Na jevišti kulturního domu zahrálo pro děti divadélko V BATOHU pohádku „Nebojsa“.
V klubovně byla pro návštěvníky připravena výstava ovoce, zeleniny (ČZS) a podzimní tvorby
dětí z Mateřské a Základní školy v Jeseníku nad Odrou.
Děkujeme všem jarmarečníkům, pomocníkům a návštěvníkům, kteří podpořili tuto akci.
Martina Šlosarová
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ZÁVODY – ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
První říjnovou sobotu se za nádherného
počasí konal již čtvrtý ročník parkurových
a vozatajských soutěží na zámecké jízdárně
v Jeseníku nad Odrou. K vidění byli jako vždy
děti na ponících i velkých koních v početném
startovním poli 20 závodníků. Dále tradiční
soutěž tříčlenných družstev. Celkem 9 týmů.
Nechyběli ani vozatajci a diváky oblíbená
soutěž MINI – MAXI. Bohatý program obohatilo také vystoupení Policie ČR se svými
psy a ukázka historických vojáků. Odpoledne
jsme zakončili posezením u živé hudby.

POZVÁNKY DO JESENÍKU NAD ODROU

Marcela Míčková
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HŮRKA
52. VÝROČÍ UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ V HŮRCE
V sobotu 20. srpna od 14.00 hodin jsme si u památníku připomněli tragickou leteckou událost, která se stala před 52 léty v Hůrce a při které zahynulo 10 mužů. Přítomní uctili památku
letců položením kytic a věnců. Pietního aktu se zúčastnili nejen členové svazu letců s manželkami, ale také členové osadního výboru, členové sboru dobrovolných hasičů a členové
mysliveckého sdružení Hůrka. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se zúčastnili a členům
Svazu letců ČR odbočky č. 18 Příbor hodně zdraví do dalších let.
Za osadní výbor Hůrka Daniel Glogar

HORECKÁ TRAKTORIÁDA
V sobotu 10. září 2016 proběhla šestá Horecká traktoriáda v areálu koupaliště.
Tradičně se jela spanilá jízda Hůrkou, v řadě za sebou letos 12 strojů domácích
i “zahraničních” ze Starého Jičína, Starojické Lhoty a Jeseníku nad Odrou.
První disciplína se jela na fotbalovém hřišti. Řidiči měli za úkol pravým kolem
přejet trámek, ručně dvakrát obrátit kulatý balík slámy přes hranu. Se strojem třikrát pak objet druhý balík, levým kolem přejet po druhém trámku. Nakonec vyšplhat na myslivecký posed, po laně vytáhnout otepku sena a spustit dolů, sjet do cíle. Druhá disciplína se odehrávala v lese hned vedle hřiště. Řidič projel se zapřaženou kládou vytyčenou trasu. Poslední
bodovaná disciplína se jela trasou v lese u horeckého potoka – oblíbená bahenní lázeň. Velmi
teplé a slunečné počasí přilákalo přes tři stovky návštěvníků. Právě pro ně bylo na čepu pivo
a kofola, potom rozlévané nápoje… K zakousnutí výborná klobása přímo z udírny. Mezi disciplínami se na strojích mohly projet děti. Pohár si odvezl Vladimír Kolenovský ze Starojické
Lhoty, druhý skončil místí řidič Pavel Dorazil a třetí Jan Blažek.
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Jako bonusový program proběhla soutěž v pití tupláku v co nejkratším čase. Někteří borci
se kvůli rozstřelu museli vypořádat až se třemi litry piva. Zvítězil Aleš Hadaš ze Starojické Lhoty
s časem 9,85 vteřin, druhý se umístil Tomáš Sládeček s časem 10,06 vteřin a na třetím místě
skončil Aleš Kopecký s časem 11,25 vteřin. Hasiči z Hůrky děkují divákům za početnou účast,
soutěžícím za předvedené výkony a obci Jeseník nad Odrou za přispění věcných cen.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HŮRKA Z.S.
Myslivci dokončili začátkem září náročnou opravu zatékající střechy na bažantnici. Za finanční podpory obce Jeseníku nad Odrou, jsme vyměnili střešní
krytinu a položili novou. S péčí dobrého hospodáře, se téměř každou neděli
všichni scházejí na brigádách, staví a opravují myslivecká zařízení, starají se
o políčko, odchov bažantů, vysazují stromky, sbírají kamení na zemědělských
polích, organizují akce pro občany, brokové střelby na své střelnici za kopcem. Rád bych
poděkoval za celoroční vzájemnou výpomoc obci Jeseník nad Odrou, farmáři Petru Dorazilovi
a sboru dobrovolných hasičů. Blíží se podzim a s ním i hony na drobnou zvěř, bažanty a zajíce,
kdy se zúročí celoroční obětavá a záslužná práce našich myslivců.
Vlastimil Bajza revizor MS Hůrka z.s.

SVATOVÁCLAVSKÉ BROKOVÉ STŘELBY
V sobotu 1. října se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem soutěž v brokové střelbě na
asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky po 10 terčích a zúčastnilo se 35 střelců. Vyhodnocení
soutěže proběhlo v areálu bažantnice. Vítězem letošního roku se stal Jiří Šimíček. Na druhém
místě se umístil Petr Pantůček a třetí místo získal Petr Urban. Po oficiálním ukončení soutěže
následovala volná zábava až do půlnoci.
Myslivecké sdružení Hůrka z.s.
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POZVÁNKA DO HŮRKY
MYSLIVECKÝ HON
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 3. prosince 2016 tradiční myslivecký hon na
drobnou zvěř. Občerstvení zajištěno.
Hůrka, honitba, bažantnice

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH HŮRKA
Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Hůrka se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016
v sále kulturního domu v Hůrce od 18 hodin.
Hůrka, sál KD

ŠTĚPÁNSKÁ POSLEDNÍ LEČ V HŮRCE
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v pátek 26. prosince 2016 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

O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU
Osadní výbor Hůrka, pořádá v sobotu 21.1.2017 od 17 hodin, tradiční soutěž o Nejlepší
horeckou pálenku.
Hůrka, sál KD

VEPŘOVÉ HODY
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v sobotu dopoledne 21.1.2017 tradiční vepřové hody. Můžete
se těšit na čerstvé masíčko, tlačenku, jitrnice, zabijačkovou polévku a další kvalitní dobroty.

Hůrka, sál KD
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POZVÁNKY DO Polouvsí
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MŠE SVATÁ V POLOUVSÍ
Mše svatá k oslavě sv. Martina se bude konat v kapli sv. Martina v Polouvsí v sobotu 12. listopadu 2016 od 14.00 hodin.
Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé obyvatele Polouvsí.

BLAHUTOVICE
II. BLAHUTOVICKÉ DERBY
Druhý ročník Blahutovických derby byl velmi vydařený. I přes nepřízeň počasí přišel hojný počet návštěvníků. Přijeli jezdci s koňmi i příznivci jezdeckého sportu. Hlavním programem byly tradiční derby do 100 cm (kombinace parkurových a cross-country překážek) a letos poprvé i mini derby do 70 cm. Dále se také konaly
soutěže v křížkovém parkuru a v parkuru do 50 cm. Ocenění byli vítězové 1. – 3. místa.
Doprovodným programem pak byly soutěže v pony games. Přijel k nám tým z Trojanovic
a proti nim se postavil domácí tým z Blahutovic. Hosté z Trojanovic měli nad Blahutovickým týmem značnou převahu, ale i přesto se naše holky nevzdaly a pořádně si to užily.
Dále nechybělo ani občerstvení. Podávalo se prase na grilu, krůta a guláš. Po skončení
soutěží se všichni pobavili u živé hudby. Atmosféra zde byla skvělá a doufáme, že další
ročníky se vydaří taktéž.
Kateřina Lušňáková
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POZVÁNKY DO BLAHUTOVIC
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RŮZNÉ
INFORMACE –
DOTAČNÍ PROGRAM NA VÝSTAVBU DOMOVNÍCH ČOV aj.
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
spouští zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod
v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Dotace jsou určeny na vybudování
domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských částech, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není možné ji postavit z technických důvodů. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun. Více: http://www.tretiruka.
cz/news/novinka-mzp-100-milionu-putuje-do-obci-na-vystavbu-domovnich-cistiren-odpadnich-vod/
Dále MŽP vyhlásilo novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, tentokrát zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny
budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a nově i na
vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu
klimatu. Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/na-obnovu-zelene-ve-mestech-a-obcich-mzp-posila-40-milionu-korun/
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo metodiky k novému zákonu o zakázkách a další informace, více zde: http://www.tretiruka.cz/news/mmr-vydalo-metodiky-k-novemu-zakonu-o-zakazkach/
Česko bez odpadu: Kde najít peníze a příklady dobré praxe? Na tuto zásadní otázku při přechodu české republiky na oběhové hospodářství odpoví třetí ročník konference
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, kterou pořádá České ekologické manažerské centrum
z.s. (CEMC) už 24. a 25. října 2016. Na konferenci vystoupí přední zástupci ministerstev,
fondů, obcí a klíčových podniků, jako jsou například Škoda Auto, IKEA, Erste Corporate
Banking a Ahold. Další informace na: http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/
Semináře ZDARMA: Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC)
nejen ve veřejném sektoru (11.10. – Praha, 25.10. – Jihlava, 16.11. – Olomouc) Cílem semináře seznámit účastníky metodou EPC jako efektivního nástroje
pro realizaci úsporných opatření v budovách (školy, nemocnice, stadióny, atd.). Metoda je primárně vhodná pro opatření technologického charakteru a nachází uplatnění
v téměř všech typech budov s náklady na energie vyššími než 3 miliony korun ročně.
Semináře jsou realizovány za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) z programu EFEKT 2016. Registrace a více informací: http://www.tretiruka.cz/energie/energy-tour-2016/epc/
České ekologické manažerské centrum, z. s.
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25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ
HLAVATÉ VRBY
Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný motiv linií hlavatých vrb. Stromové druhy, především vrba bílá a křehká, které byly vysazovány podél náhonů, potoků a na hranicích pozemků, byly dříve mnohde ořezávány na hlavu.
Po každém ořezu „hlava“ mohutněla, a protože vrby jsou dřeviny krátkověké
a mají měkké dřevo, vytvářely se v nich poměrně brzy různé dutiny.
Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve vyrostou do značné výšky, zmohutní, strom se
stává nestabilní a může dojít i k rozlomení celého kmene. Pravda, někdy odlomená větev zakoření
a vrba přežívá, často se však rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto nutné ořez vždy po
několika letech opakovat.
Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale poskytují i místo k životu pro některé vzácné
druhy živočichů, které jsou vázány na toto specifické prostředí – za všechny uveďme například
brouka páchníka hnědého.
Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám nezůstaly jen na obrazech Josefa Lady a Mikoláše Alše.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

V Košatce byly vrby ořezány
na podzim 2015.

Příklad pravidelně seřezávané vrby
z Mankovic.

Vrby u Bernartic nad Odrou by si již
zásah zasloužily.
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Firma se
150tiletou tradicí
hledá dělníky
do gumárenské
výroby
Požadavky:
• Vyučen – dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• Velmi dobrá nástupní mzda
• Mzdové zvýhodnění za práci v nepřetržitém
provozu
• Od 1. ledna 2016 nový harmonogram
nepřetržitého provozu, 2 volné víkendy
za měsíc
• 5 týdnů dovolené
• Poukázky Flexi Pass
• Příspěvek na stravování a penzijní
připojištění
• Odměnu na letní a zimní dovolenou
• Příspěvek na dojíždění
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

