Jezeráček
zpravodaj obce Jezernice

únor 2019 • ročník IX. • číslo 1 • cena 10 Kč • www.jezernice.cz
Vážení Jezeráci, příznivci obce,
v prvním čísle zpravodaje na začátku nového roku je
zvykem shrnout události předchozího roku. Protože jsem
bilancovala již v říjnovém čísle 2018 výčtem investičních
akcí realizovaných v obci v uplynulém volebním období
2014–2018, připomenu jen společenské aktivity, které se
v obci udály v loňském roce. A že jich bylo! Nový rok 2018
jsme zahájili slavnostním ohňostrojem s přípitkem ve
sportovním areálu, následovala Tříkrálová sbírka Charity,
Vodění medvěda, Dětský karneval v cirkuse s klaunem
Hopsalínem, 18. ples obce, Šibřinky Od kolébky k hrobu,
Maturitní ples elektroniků, Divadlo Ventyl – Dokud nás
milenky nerozdělí, Jarní dílny v DKS, Vynášení Morany, Velikonoční výstava ČČK, Setkání seniorů, Pálení čarodějnic,
Svátek matek, MTB závod Jezernické viadukty, Dětský den
s Pohádkovým lesem, Slavnostní otevření multifunkčního

dětského hřiště, Táboření s hasiči, Vítání občánků, keramické dílny, zvlášť pro děti a pro dospělé, Oslava 100 let
republiky, dokončení opravy školy – zateplení a fasáda,
výsadba Lípy svobody, tematická výstava ke století republiky v Muzeu obce, Dýňování, Posezení u cimbálu s myslivci, Hodová a Sousedská zábava, Vánoční výstava, Vycházka
za jmelím, Mikulášská besídka s jarmarkem, Rozsvícení vánočního stromu a koledy, Vánoční koncert Městské dechové hudby Nový Jičín v kostele, Zimní výšlap za netopýry,
Silvestrovský výšlap s balónky štěstí. Během roku se konaly turnaje ve stolním tenise, nohejbale, volejbale a hojně
navštěvované fotbalové zápasy.
Děkuji všem spolkům a organizátorům za jejich práci, za
nadšení, s kterým pro nás připravují společenské dění
v obci. Díky jim obec žije aktivní pospolitostí.

Pod čarou ještě jedna věc: Máme pěknou, čistou obec,
o kterou se společně staráme my z obecního úřadu i většina obyvatel. Přesto mnohým z nás opakovaně způsobují

vrásky na čele a nakrčený nos pozůstatky po některých
chovatelích psů, kteří dosud nepřistoupili na normální
chování ostatních kolegů pejskařů. Venčí své psy na veřej-

Obecní úřad

www.jezernice.cz
Adresa: Jezernice 206, 751 31
Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
podatelna@jezernice.cz
Úřední hodiny:
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ST
8.00 – 12.00
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PÁ
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ných prostranstvích a neuklízí po nich! Byť je v dostupné
vzdálenosti koš se sáčky na psí výkaly! Vyšší kulturu chování dosud nepřijali. Co s tím? Nenechme si to líbit. Všímejme
si jich a upozorňujme je dostatečně nahlas a třeba i opakovaně, ať po sobě uklidí. Pokud to nepomůže, navrhuji

OBECNÍ ÚŘAD

nabrat h… na lopatu a zanést před vstupní dveře domu
majitele psa. Však je to jejich.
Přeji Vám vše dobré a veselou mysl po celý rok 2019. Ať se
Vám vše daří.
Pavla Jochcová, starostka

Hospodaření obce Jezernice za rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 byl ZO schválen dne
11. prosince 2017, na straně výdajů ve výši 10 867 026
Kč, na straně příjmů ve výši 11 686818 Kč a na straně financování ve výši 819 792 Kč. V průběhu roku
2018 byl schválený rozpočet upraven 12 rozpočtovými
opatřeními, která jsou v kompetenci starostky obce.
Obec v roce 2018 obdržela dotace, a to zejména na in-

vestiční akce (rekonstrukce sportovního hřiště, zateplení
a fasáda ZŠ), dále neinvestiční dotace na volby (volba prezidenta, volby do zastupitelstev obcí) a na vybavení jednotky SDH (pořízena nová elektrocentrála). O tyto příjmy
byl navýšen původní rozpočet, stejně jako o daňové příjmy,
které byly oproti předpokladu vyšší.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Příjmy a výdaje v tis. Kč

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Třída 1 – Daňové příjmy

9 851

546

10 397

10 273

98,81 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy

634

203

837

825

98,57 %

Třída 3 – Kapitálové příjmy

10

56

66

59

89,39 %

1 192

879

2 071

2 071

100,00 %

11 687

1 684

13 371

13 228

98,93 %

353

353

13 018

12 875

98,90 %

Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem

Upravený
Plnění % plnění k upr.
rozpočet k 31. 12. 2018
roz.

Konsolidace třídy 4
Příjmy celkem po konsolid.
Třída 5 – Běžné výdaje

7 017

4 743

11 760

7 673

65,25 %

Třída 6 – Kapitálové výdaje

3 850

808

4 658

4 169

89,50 %

10 867

5 551

16 418

11 842

72,13 %

Výdaje celkem

Stavy k 31. 12. 2018 na bankovních účtech obce v Kč
Bankovní účet
ZBÚ ÚSC – ČSOB
ZBÚ ÚSC ČNB – dotace
ZBÚ ÚSC – Česká spořitelna
Běžné účty celkem

Stav k 1. 1. 2018

Změna stavu v období

Stav k 31. 12. 2018

3 564 294,50

634 720,03

4 199 014,53

2 677,10

50 236,20

52 913,30

299 943,04

-122 344,74

177 598,30

3 866 914,64

562 611,49

4 429 526,13
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Hospodaření obce za rok 2018 skončilo s přebytkem ve výši 4 458 476,13 Kč. Přebytek tvoří zůstatky na běžných
účtech obce a zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2018.
Dotace za rok 2018 v Kč
Poskytovatel

Účel

MF ČR

Volba prezidenta I.
a II. kolo

MF ČR

Výkon státní správy

Účelový znak

Položka RS

Přijatá dotace

Celkové uznatelné
náklady

Čerpání
dotace

98008

4111

25 887,00

24 739,40

96 %

4112

131 300,00

131 300,00

100 %

MPSV ČR + ÚP ČR – veřej. proEU
spěš. práce

13013

4116

42 189,00

42 189,00

100 %

MPSV ČR +
ÚP ČR – VSÚPM*
EU

13013

4116

119 000,00

235 034,00

100 %

Dotace pro příspěvk.
org.

33063

4116

192 120,40

192 120,40

100 %

O l o m o u c k ý JSDH - vybavení jedkraj
notky

415

4122

35 000,00

36 783,00

100 %

Sportovní hřiště

17928

4216

642 065,00

1 123 941,00

100 %

Olomoucký
Sportovní hřiště
kraj

605

4222

200 000,00

400 000,00

100 %

4111

30 000,00

30 000,00

100 %

4222

300 000,00

886 409,00

100 %

MŠMT ČR

MMR ČR

MF ČR

Volby do zastupitelstev obcí

Olomoucký
Zateplení a fasáda ZŠ
kraj
CELKEM

443

1 717 561,40

*vyhrazené společensky účelné pracovní místo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedli zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ing. Vladimír
Ženčák, Ing. Marie Baďurová a Ing. Milan Procházka na základě žádosti obce u KÚ Ol. Kraje. Přezkoumání bylo provedeno
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí v termínu 30. 10. 2018 (dílčí přezkum), závěrečný přezkum se uskuteční 5. 3. 2019.
Závěr zprávy z dílčího přezkumu: Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

MÍSTNÍ POPLATKY
SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY
UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBU V HOTOVOSTI LZE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
PROVÉST NEJDŘÍVE OD 1. 3. 2019.
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ODPADY

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (popelnice) – OZV 2/2018
• Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt, nebo zde vlastní stavbu sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.
• Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
• Více viz OZV 2/2018, k nahlédnutí na OÚ Jezernice a na www.jezernice.cz).
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. kalendářního roku.
• Občané, kteří mají od Obce Jezernice zapůjčené popelnice, hradí za tuto službu roční poplatek současně s poplatkem
za komunální odpad.

Rok
2019

Roční poplatek pro osoby
s trvalým pobytem v obci

Roční poplatek za nemovitost, v níž
Roční poplatek za zapůjčení popelnice
není hlášena žádná osoba k TP

500,- Kč/osoba

500,- Kč/nemovitost

200,- Kč/nádoba

PSI

•
•
•
•

Místní poplatek ze psů – OZV 1/2011
Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíce.
Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jezernice.
Držitel psa je povinen OÚ Jezernice ohlásit vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku.
Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.

Rok

Roční poplatek – první pes

Roční poplatek – druhý a každý další pes

2019

200,- Kč/osoba

300,- Kč/osoba

2019

100,- Kč/důchodce

200,- Kč/důchodce

STOČNÉ

Poplatek za stočné – Usnesení 2. zasedání ZO ze dne 21. 11. 2018
• Poplatek se stanovuje z množství odebrané vody za minulý rok dle výkazu VaK Přerov nebo na základě směrných čísel
roční spotřeby vody dle platné legislativy.
• Sazba poplatku je každoročně schvalovaná zastupitelstvem obce Jezernice.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Za rok 2018

Stočné

Platba v roce 2019

13,85 Kč/m3
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Způsob úhrady místních poplatků

• Převodem na účet Obce Jezernice – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna,
č. ú. 164392178/0300, celkovou částku za všechny osoby hlášené na nemovitosti k trvalému pobytu, variabilní symbol = číslo popisné nemovitosti. Místní poplatky lze sčítat (komunální odpad + nájem popelnice + psi), aby byla
platba kompletní.
Pokud nebude úhrada zahrnovat plný počet osob hlášených k TP na čísle popisném, bude půlena, nebo zahrnovat jen
určitý typ poplatků, je nutné informovat OÚ o identifikaci platby na e-mail: podatelna@jezernice.cz, případně telefonicky na čísle 581 771 750 (počet a jména osob, za které byla platba hrazena, případně typ poplatků).
• V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice – od 1. 3. 2019.

Výběr ze zápisů
Zastupitelstva obce Jezernice
1. ustavující zasedání konané dne 1. listopadu 2018
ZO schválilo:
• zvolení jednoho místostarosty,
• veřejné hlasování volby starosty a místostarosty.
ZO zvolilo:
• starostkou Ing. Pavlu Jochcovou,
• místostarostou Ing. Milana Šelleho,
• předsedou finančního výboru Ing. Andreu Lollkovou,
• předsedou kontrolního výboru Mgr. Ivanu Kubešovou,
• členy finančního výboru Mgr. Vladimíra Pacáka
a Ing. Hynka Bočána,
• členy kontrolního výboru Emu Pořízkovou a PhDr. Hanu
Buršovou.
ZO zřídilo:
• finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

ZO stanovilo:
• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta 5 000 Kč,
předseda výboru nebo komise 700 Kč, člen výboru nebo
komise 600 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500 Kč.
• Měsíční odměna místostarosty, předsedy a člena výboru
bude poskytována ode dne zvolení do funkce. Měsíční
odměna člena zastupitelstva bez dalších funkcí bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
ZO vzalo na vědomí:
• termíny jednání zastupitelstva, která se uskuteční v budově obecního úřadu Jezernice 206 v době od 16:30 hod.
Termíny: středa 21. 11. 2018, pondělí 10. 12. 2018; středa
27. 2. 2019, středa 24. 4. 2019, středa 19. 6. 2019.

2. zasedání konané dne 21. listopadu 2018
ZO schválilo:
• cenu stočného za rok 2018 ve výši 13,85 Kč vč. DPH za
1 m3,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

• odkup pozemků parc. č. 1619/12 orná půda, o výměře
1390 m2 a parc. č. 1619/18 orná půda, o výměře 270 m2,
oba v k. ú. a obci Jezernice, za celkovou cenu 58.100 Kč
(35 Kč/m2) a kupní smlouvu.
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ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 32. zasedání ZO a 1. ustavujícího zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 9 a 10,

• přehled o hospodaření za 3. Q. 2018 p. o. Základní škola
a mateřská škola Jezernice,
• informace obsažené v bodě č. 9 Různé.

ZO schválilo:
• Akční plán rozvoje obce 2019 – 2020,
• podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na vybudování veřejného sportoviště v biocentru Zlomy
a doplnění hřiště MŠ,
• střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
na období 2020 – 2021,
• rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a zrušení
závazného ukazatele na SU 501 rozpočtu příspěvku zřizovatele,
• rozpočet sociálního fondu obce na rok 2019,
• rozpočet obce na rok 2019,
• mimořádnou odměnu starostce obce ve výši dle důvodové zprávy. Odměna je poskytnuta za významné úkoly
pro obec v roce 2018: vyřešení krizové situace v příspěvkové organizaci, získání dotací na významné investice,
dosažení dohody a realizace zateplení školy,

• mimořádnou odměnu místostarostovi obce ve výši dle
důvodové zprávy. Odměna je poskytnuta za významné
úkoly pro obec v roce 2018: dohled nad realizací staveb
a technickou podporu kulturních akcí,
• přenechání kompetencí zřizovatele starostce obce ve
věci schvalování odměn řediteli příspěvkové organizace.

3. zasedání konané dne 10. prosince 2018

ZO nesouhlasilo se žádostí o pronájem hospůdky na hřišti
a v DKS.
ZO pověřilo Miloslava Zapletala zastupováním starostky od
20. do 30. 12. 2018.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 11.

4. zasedání konané dne 4. února 2019
ZO schválilo:
• zapojení přebytku hospodaření za rok 2018 do rozpočtu
2019,
• podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jezernice“ z POV Olomouckého kraje, dotační titul 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce,
• podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jezernice“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
• podání žádosti o dotace z Operačního programu ŽP na
projekt Progresívní třídění odpadů,
• podání žádosti o dotaci „Místa aktivního odpočinku Jezernice“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210H

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku,
• podání žádosti o dotace z Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2019 na nákup dopravního automobilu pro JSDH Jezernice,
• zapojení obce do Komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020 – 2022,
• každoroční účast obce na mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
ZO revokovalo usnesení č. ZO 3/7/18 Žádost o dotace na Fit
stezku ze dne 10. 12. 2018.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 12
• informace obsažené v bodě č. 12. Různé.
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Oznámení
Senátorka Jitka Seitlová má své úřední dny také na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou, vždy druhé pondělí
v měsíci mezi 14:30 a 16:30. Adresa: náměstí T. G. Masa-

ryka 89/11, dveře č. 32, 1. patro. Nejbližší termín: 11. 3.
2019. Schůzku si prosím domluvte na tel. 736 491 225
nebo e-mailu asistentka@seitlova.cz.

Mobilní rozhlas – zaregistrujte se
Mobilní rozhlas Jezernice se pěkně rozjel. Zaregistrovaní
uživatelé dostávají aktuální informace o dění v obci podle svého přání, buď do své e-mailové schránky nebo do
mobilu prostřednictvím SMS. Rovněž mohou využívat
mobilní aplikaci, kterou si stáhli na adrese jezernice.
mobilnírozhlas.cz. Zde kromě aktuálních zpráv z obce

najdete ztráty a nálezy, můžete nahlásit ztrátu předmětu
či zvířete nebo podat podnět obci…
Služba je zdarma. Zaregistrujte se na adrese jezernice.
mobilnírozhlas.cz a využívejte praktickou a snadno dostupnou službu obce. Buďte in a informovaní.

Na konci roku 2018 žilo v obci 670 obyvatel.
Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí.
V základní škole studovalo 20 žáků.

Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané:
Kellner Antonín, Kotíková Milada, Hořínek Libor, Kellnerová Radomíra, Bočánová Emilie, Jemelka Antonín,
Pospíšil Jiří, Vilímcová Jana, Brožková Žofie, Vítková Olga, Dudková Valeria, Vítková Helena, Bočán Hynek, Pacáková Drahomíra, Kellnerová Ludmila, Havranová Marie, Dohnal Zdeněk, Pírek Miroslav, Šnajdarková Darinka,
Kellner Václav, Osinová Jiřina, Kusáková Marie, Janásek Miroslav, Klimešová Eva, Diblíková Libuše, Majerská
Alena, Voldánová Anna, Mackovíková Božena, Pavliska František, Dvořáková Ludmila, Lollková Marie, Rašková Marie, Kotík Zdeněk, Zábojová Marie, Poppová Božena, Skřička Antonín, Nováková Maria, Vrublová Marie,
Rezner Karel, Králík Vojtěch, Reznerová Jaroslava.

Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají:
Škrobalová Anna, Přibyl Josef, Škrobala Alois, Vilímec Miroslav, Ježková Marie, Richterová Marie
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
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Sázení stromů v obci
Ve čtvrtek 18. října dopoledne jsme společně s dětmi ze
základní školy vysadili na konci obce směrem k ČOV, na veřejném prostranství vedle Jezernického potoka, pět nových
stromků. Na volném prostranství po skácení suchých stromů
jsme umístili dvě třešně, hrušeň a švestku a kousek výše jírovec maďal (nebo také kaštan koňský).
Děti sázely s velkým elánem a zpočátku také s velkou trpělivostí. Vše jsme naštěstí stihli dříve, než je trpělivost opustila.

Přestalo pršet, a tak se kluci i holky potřebovali proběhnout
a proskočit. Na zpáteční cestě do školy se proto zastavili na
novém dětském hřišti, které je na tento účel ideální.
Děkuji dětem a jejich učitelům za vydatnou pomoc při výsadbě. Na jaře se opět rádi potkáme při společné výsadbě
stromů, tentokrát na opačném konci obce při výsadbě olší
a ořešáků.
Pavla Jochcová

Kroužky v ZŠ Jezernice

Snažíme se nabídnout žákům atraktivní kroužky. Mezi
nejoblíbenější patří keramický kroužek, který vede paní
učitelka Sládečková, a kroužek zábavné logiky a deskových
her, který vede pan ředitel Mihal. Tyto kroužky, ale také

další, např. čtenářský klub, kroužek prezentování v anglickém a v českém jazyce, budou pokračovat také v příštím
pololetí.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

ŠKOLA
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Besedy s policisty a s hasiči
Protože nejvíce se člověk naučí od lidí, kteří v daném oboru přímo pracují, pozvali jsme si v rámci prevence a osvěty do školy
zástupce policie a hasičů. Jeden den přijelo policejní auto.

Jiný den zase moderní hasičský vůz s 30 metrovým žebříkem. Na besedě o bezpečnosti žáci dobře reagovali. A pokud něco nevěděli, rychle se dozvěděli správný postup. Od
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paní policistky zjistili, jak reagovat, když jsou doma sami,
nebo když je někdo cizí osloví, co dělat, když se ztratí
nebo jak přivolat policii. Od hasičů se zase dozvěděli základní postupy protipožární ochrany.

ŠKOLA

Nejvíce se ale samozřejmě těšili na techniku. Kdy jindy
budou mít možnost vyzkoušet si neprůstřelnou vestu nebo
zapnout policejní maják se sirénou?
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

Drakiáda

V pondělí 15. října 2018 proběhla již tradiční Drakiáda
školní družiny. Venku bylo hezky, sluníčko nám svítilo, proto si žáci vzali své draky a společně jsme vyrazili na kopec.
Někteří pouštěli draka samostatně, ale většinou ve dvojicích. Některým drak vzlétl do oblak téměř hned, ale některým drakům se moc nechtělo a žáci je museli trochu
„přemlouvat“. Naštěstí si většina draků dala říct a vzlétli
směrem k nebi, až co jim to provázek dovolil.
Akce se všem zúčastněným líbila a už se těšíme na další.
Irena Nezhybová

Drakiáda

Na podzim nám p. vychovatelka Nezhybová připravila
Drakiádu. Čekali jsme na vhodné počasí a den D nastal.
Oblékli jsme si sportovní oblečení, nasadili úsměvy,
sbalili draky a s dobrou náladou vyrazili směrem na
Hulinec.
Sluníčko nám svítilo, ale vítr nás trošku potrápil. Jak-

mile nám draci vzlétli a my se radovali, tak během
chvíle nastalo bezvětří. Vítr se ale nakonec umoudřil.
Všichni jsme si to náležitě užili.
Po návratu do školy jsme dostali medaile a sladkou
odměnu.
Marek Dohnal, 4. ročník
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Školní drakiáda

V listopadu jsme se školní družinou za humny
pouštěli draky. Né všichni měli draky, proto jsme
je pouštěli ve dvojicích. Foukal dobrý vítr a draci létali vysoko. Všechny děti byly z takové akce
nadšeny, a proto drakiádu pořádáme častěji.
Anna Panáková, 4. ročník

Svatý Martin
Celý týden před svátkem svatého Martina jsme si o něm
v družině povídali a vykonávali různé aktivity spojené
s tímto svátkem.
Všichni si připomněli příběh o sv. Martinovi, některá známá přísloví, zazpívali o něm písničky a na závěr společně
upekli Martinské pečivo. Z těsta žáci vykrajovali koníky
a podkovy. Cukroví jsme si potom dali jako zákusek po
obědě. Myslím, že se nám povedlo a všichni si pochutnali.
Martin sice na bílém koni nepřijel, ale to nám vůbec nevadilo.
Irena Nezhybová

Svatý Martin

Na svatého Martina jsme si povídali v družině o příslovích a tradicích, zpívali písně, vymalovávali omalovánky
a pekli Martinské cukroví.
Paní vychovatelka připravila těsto, které potom žáci vyváleli a vykrajovali z něho podkovy a koníčky. Po upečení
jsme je obalovali v cukru. Pečivo všem chutnalo.
Alexandr Dostál, 3. ročník
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Turistická vycházka na Helfštýn

V pátek 26. 10. 2018 jsme se vypravili společně s mateřskou školou na hrad Helfštýn. Bylo sice pod mrakem, ale
naštěstí počasí vydrželo bez deště a výlet byl bezvadný.
Část výletu jsme absolvovali pěšky, prošli jsme se lesem
a vyšlápli kopec na hrad. Na hradě jsme si poslechli velice
zajímavý výklad, pan průvodce uměl děti zaujmout a řekl
i několik perliček o hradu a jeho pánech. Při exkurzi samozřejmě nesměl chybět rozhled po kraji z nejvyšší věže.
Pan učitel a paní učitelky si pro žáky připravili také několik
školních úkolů spojených s hradem a s vycházkou. Všichni
je rádi a bezvadně splnili.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

ŠKOLA
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Netradiční výuka: Šlehačka plná Smetany nebo planetárium přímo ve škole

Nejde se pořád učit jenom v lavicích a s učebnicemi. Snažíme se samozřejmě výuku obohatit a připravit tak, aby
žáci byli vtažení do procesu učení co nejaktivněji. Přesto
je dobré, když do školy přijde ještě někdo další, nový,

někdo, kdo o tématu ví úplně vše a umí to krásně podat.
Proto jsme se žáky ZŠ a MŠ na podzim absolvovali 2 skvělé
výukové programy. Jeden z nich se jmenoval Šlehačka plná
Smetany a byl to hudební program o Bedřichu Smetanovi.

Děti se seznámily s jeho životem, jeho hlavními díly, ale
také si zazpívaly a dokonce zatančily.
Další netradiční výuka, tentokrát dokonce vleže, se uskutečnila na začátku listopadu. V pondělí 5. 11. si všechny
děti mohly pohodlně lehnout v zážitkovém stanu a nakouknout do vesmíru. Přímo v tělocvičně nám totiž vyrostlo planetárium. Pořad plný zajímavých informací o planetách a hvězdách se všem moc líbil.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

Pohádková šlehačka plná Smetany (Bedřich Smetana)

Dne 12. 11. 2018 v MŠ proběhl výchovný hudební koncert
pana Martina Kubáta věnovaný životu a dílu Bedřicha
Smetany. Zúčastnili se i žáci ze ZŠ. Děti se dozvěděly nové
informace o našem slavném hudebním skladateli (např.
kdy a kde se narodil, kdy zemřel, kolik měl dětí). Zazpívaly

si známé písničky, naučily se novou, věnovanou malému
Bedřichu Smetanovi, zahrály si na jednoduché hudební
nástroje a zatancovaly si. Myslím si, že se koncert líbil jak
dospělým, tak i dětem. Těšíme se na další vystoupení.
Diana Schröderová

Advent v ŠD

V období adventu jsme se v družině věnovali mimo jiné nácviku na Mikulášskou besídku a výrobě výrobků na jarmark
(vánoční svícny z keramiky, perníkové stromečky).
Čekání na Ježíška si žáci také zkrátili povídáním o různých
lidových tradicích, zvycích a pranostikách, zpěvem známých i méně známých vánočních písní a koled, pečením

perníčků a lineckého cukroví, vyráběním přáníčka a svícnu
z jablka.
Do družiny také přišel Ježíšek a donesl nám spoustu dárků
– nové společenské i výukové hry, puzzle a nechybělo ani
Lego a několik interaktivních encyklopedií, ze kterých žáci
často čerpají další poznatky.
Irena Nezhybová
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Vánoce v družině

Před Vánoci jsme v družině připravovali vánoční výzdobu, např. vyráběli ozdoby na stromek. Žáci z těsta na
perníky vykrajovali hvězdičky, které se potom upekly
a naskládaly od největšího po nejmenší jako stromeček,
který se ozdobil sněhem z bílků. Poslední den před vá-

nočními prázdninami jsme u stromečku zazpívali koledy
a potom společně rozbalili dárky, které nám Ježíšek přinesl do družiny. Nejvíc se mi líbila hra Monopoly Junior.
Potom jsme si na svačinku udělali jednohubky.
Jakub Sivák, 5. ročník

Zima ve školce

Prosinec. Nejoblíbenější měsíc dětí ve školce. Na Vánoce
a příchod „Ježíška“ se začínáme v MŠ připravovat s první
adventní nedělí. Na adventním svícnu postupně zapalujeme svíčky, společně si povídáme o lidových zvycích našich
babiček a dědečků, zpíváme oblíbené koledy, tvoříme
z papíru a přírodnin, pečeme cukroví, zdobíme si školku
a stromeček. V uspěchané době si rádi užíváme chvíle klidu a pohody.
Za to, že jsme byli celý rok hodní, nás ve školce navštívil
Ježíšek.
K vánoční atmosféře příjemně přispěl i pan farář Utíkal,
který nám v MŠ zdramatizoval „Vánoční příběh“ a pozval
nás do kostela, abychom se podívali na jesličky. Tam jsme

si prohlédli „Ježíška“, ostatní postavy z betléma, zazpívali
koledy a vyslechli příběh tří králů.
Od paní Hašové jsme dostali pozvání na výstavu betlémů.
Tam si děti prohlédly nejrůznější typy betlémů. Celkem jich
měli vystaveno 70. Nejmenší betlém byl ve skořápce vlašského ořechu a největší namaloval M. Aleš. Nejstarší, stoletý betlém vznikl ve Vídni za doby Rakouska – Uherska. Nejnovější byl teprve dva roky starý Olomoucký betlém - dle
pana Haše jsou postavy malované podle skutečných, ještě
žijících osob. Betlémy byly zhotoveny z různých materiálů
– např. z papíru, ze dřeva, z vlny, z keramiky nebo z vosku.
Hašovým děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Začátkem ledna jsme si nasadili dětmi vyrobené koruny

ŠKOLA
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a šli koledovat na OÚ a do školy. Od obce jsme dostali dodatečný vánoční dárek – odrážedlo auto s logem Jezernice
a ve škole sladkosti.
Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a lásky a děkujeme KRPŠ za podporu v celém školním roce.
Lenka Hradilová
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Vycházka k rybníku
V pátek 11. ledna 2019 jsme se s žáky, kteří navštěvují
školní družinu, vybavili teplým oblečením a vydali se na
plánovanou vycházku k rybníku.
Jedním z úkolů vycházky bylo také sledovat zimní přírodu. A že
to byla doopravdy zimní krajina jak z obrázků Josefa Lady.
Bořili jsme se do sněhu, někteří cestu dokonce málem
vzdali, ale nakonec jsme v plném počtu dorazili až do cíle.

Chvilku jsme se u rybníka zastavili, vydechli si, udělali fotečku a byl čas vyrazit na zpáteční cestu. Tu jsme si „zkrátili“ přes zasněžené pole, kde měli žáci možnost se trochu
„vyřádit“.
Do školy jsme se vrátili unavení, ale s příjemným pocitem,
že jsme to i za těchto podmínek všichni zvládli.
Irena Nezhybová

Vycházka k rybníku

Asi v polovině ledna jsme šli se školní družinou na
vycházku k rybníku Hulinci. Na některé je to moc
dlouhá cesta a skoro všechny bolely nohy, přesto
jsme nakonec všichni došli až k tomu našemu slí-

benému rybníku. Bylo krásně, svítilo sluníčko, na
rybníce byl led, ale klouzat se na něm nedalo, nebyl
totiž pořádně zamrzlý. Myslím si, že se všem, tak
jako mně, tato vycházka líbila.
Anna Panáková, 4. ročník
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Zima v družině

Když po novém roce napadl sníh, měli z toho všichni
ohromnou radost, protože bylo možné věnovat se různým
aktivitám a hrám na sněhu i se sněhem. Několikrát jsme
se tedy vydali na školní zahradu. Žáci např. zkusili postavit
iglú, stavěli sněhuláky a koulovali se.

Divadlo – Popelka
Dne 22. 1. 2019 k nám přijel pan Taraba, který nám zahrál
loutkové divadlo o Popelce. Dětem se představení moc
líbilo, zapojovali se v průběhu celé pohádky do děje. Po
pohádce pan Taraba hledal svou Popelku a každé holčičce,
která chtěla zkusit popelčin střevíček, bylo její přání splněno. Nakonec svou Popelku našel a pohádka dopadla dobře.
Diana Schröderová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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100 let republiky
V Jezernici jsme toto významné výročí oslavili v sobotu 27. 10. 2018
u Památníku svobody před školou.
Děti z naší základní a mateřské školy
pod vedením svých učitelek vystoupily s pásmem písniček a básniček a na
ně navázala Městská dechová hudba
Nový Jičín. Kronikář obce p. Jemelka
pak popovídal o tradici výsadby lip republiky. To už nám dost pršelo za krk.
Účastníci ale vydrželi. S pochodem dechové hudby jsme došli na místo určené k výsadbě Stromu svobody. Výsadbu
lípy srdčité společně provedli Antonín
Suchánek, č. p. 69, jehož děda byl před
100 lety starostou obce Jezernice a tenkrát se účastnil výsadby lip svobody u památníku před školou, Antonín Jemelka, č. p. 74, kronikář obce, Dušan Pořízka,
starosta obce v letech 2000–2010 a současná starostka obce.
S výsadbou pomohly děti z naší školy.
Lípa je vysazena na pozemku vedle silničního mostu před
č. p. 21, s laskavým svolením majitelky pozemku p. Zemánkové.

Lípa srdcitá (malolistá) - Tilia cordata

Po skončení slavnosti byla otevřená nová výstava ke 100.
výročí republiky v Muzeu obce „Co všechno odvál čas“.
Děkuji účastníkům oslav za odolnost proti dešti, učitelkám
a dětem za pěkné vystoupení, tvůrcům muzea za novou
výstavu, neutuchající elán a kreativitu a p. Zemánkové za
souhlas s umístěním lípy.
Pavla Jochcová

Dýňování

Mezi tradiční a oblíbené akce ve škole už patří dýňování.
31. 10. se ve škole sešlo opravdu hodně dětí, kamarádů
a rodičů i prarodičů, aby společně vytvořili z dýní krásné

lucerny. Proběhla také soutěž o nejpovedenější kulinářské
dobroty z dýní. Po setmění se dlouhý lampionový průvod
vydal skrz celou Jezernici ke kulturnímu domu, kde pro-
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běhla výstavka rozsvícených dýní a předání cen nejlepším
kuchařkám. Děti ze školky a žáci ze školní družiny ještě
předvedli krátká vystoupení. Pak už každý mohl posedět
a povídat si, občerstvit se u baru klubu rodičů. Děti samozřejmě netrpělivě čekaly na stezku odvahy, která byla
opět báječně připravená. Po stezce se většina školáků sešla
znovu ve škole. Proběhlo promítání halloweenského filmu
a spaní ve škole.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

Posezení u cimbálu
Dne 3. 11. 2018 uspořádal Myslivecký spolek Mezihoří
Jezernice ve spolupráci s Honebním společenstvem v kulturním domě v Jezernici pro majitele pozemků posezení
u cimbálu. K poslechu a tanci hrála cimbálová muzika OKYBAČA z Lipníka a spolu s občerstvením se zdarma podával
zvěřinový guláš. Akce byla pořádána již druhým rokem
a také s větší odezvou. Přišli si k nám zatančit a zazpívat
pěkné lidové písničky, a tak alespoň na chvíli zahodit všední starosti za hlavu. Posezení u cimbálu bychom rádi pořádali i v následujících letech.
Za MS MEZIHOŘÍ JEZERNICE
Miroslav Jakeš

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Klub maminek Jezernice
V říjnu 2018 začal v naší obci fungovat Klub maminek Jezernice, který je určen pro maminky na mateřské dovolené
s dětmi do 4 let. V naší obci je relativně hodně maminek
s dětmi tohoto věku. V teplých měsících se stýkáme na hřištích. Ovšem v zimních měsících bohužel nebylo kde se scházet. Celá myšlenka vzniku Klubu se tedy objevila v září 2018.

Nápad, že bychom organizovaly srazy vždy u jedné z maminek byl zavržen z hlediska náročnosti pro danou maminku
hostitelku. Tak jsme to musely vzít za jiný konec. Maminka
Alena Robová požádala paní starostku Ing. Jochcovou, zda
by měla nějaký návrh, jak situaci vyřešit. Došlo na určitá
jednání a paní starostka domluvila s panem ředitelem školy Ing. Mihalem, že bychom se s dětmi mohly scházet ve
škole. Toto řešení jsme vřele přivítaly.

První sraz se konal dne 23. října 2018. Byla nám poskytnuta družina v budově ZŠ. Každé úterý od 9:45 do 11:30
se setkáváme. Děti si spolu pohrají a navazují tak i jiné
sociální vztahy než jen vztah matka-dítě. S maminkami
si vyměňujeme různé poznatky, týkající se výchovy a péče
o děti. Vždy si domluvíme předem, jakého tématu se daný
sraz bude týkat a o tom diskutujeme, popřípadě i názorně
ukážeme. Volíme témata týkající se mateřství. Například
vázání dětí do šátku, jak připravit zdravé jídlo pro děti,
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jaké hračky vybrat dětem na Vánoce, jaké hračky si vyrobit
doma, atd. Zatím se dětem nejvíc líbila hudební hodina,
kdy jsme my maminky zpívaly a děti se pokoušely hrát na
hudební nástroje jako bubínek, píšťalka, atd., bylo to velmi
veselé. Poslední prosincový sraz jsme věnovaly vánočnímu
tématu a zpívaly jsme koledy, ochutnávaly cukroví.
Do našich hodin se snažíme zařadit program tak, aby to
děti bavilo a aby si i maminky odnesly nějaké informace.
S dětmi si zpíváme, podporujeme zdravý pohyb, učíme
se s nimi říkanky pro nejmenší. Ovšem ačkoliv je program
daného setkání vždy naplánovaný, tak nám občas děti dají
už na začátku jasně najevo, co si o tom myslí a utečou nám
raději za hračkami .
Jelikož jsem se starší dcerou absolvovala nějaké kroužky
pro nejmenší děti, které byly velmi zajímavé, snažím se
jimi inspirovat a občas něco zajímavého z těchto kurzů
zařadit i do našich srazů v Klubu maminek. Při přípravě
setkání se inspiruji paní Mgr. Jitkou Ličmanovou, která
vede kurzy PlayWisely v Hranicích, při kterých se děti
hrou učí novým dovednostem. Další inspirací je pro mě
paní Veronika Diamantová, která založila v ČR projekt
Malý muzikant, jenž má za úkol rozvíjet u dětí cit k hudbě a naslouchat rytmu. Rovněž uplatňujeme principy pří-
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stupu k dítěti podle italské pedagožky Marie Montessori.
Klub maminek funguje již pár měsíců. My maminky jsme
spokojené a děti rovněž. Setkávání si vždy užíváme a těší-

me se na další. Pro děti je to určitě velkým přínosem, že si
spolu mohou hrát a poznávat se blíže již v takto raném věku,
protože se později setkají ve školce a nebudou si cizí a budou
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v sobě mít navzájem kamarády a kamarádky, které již znají.
Tímto chceme poděkovat paní starostce Ing. Jochcové a panu
řediteli Ing. Mihalovi za ochotu a projevenou důvěru k tomu,
aby Klub maminek začal fungovat. Rovněž děkujeme obci
za finanční příspěvek na nákup hraček, děti to moc potěšilo. Pokud je v Jezernici maminka, popřípadě i nastávající
maminka, která ještě v Klubu není a chtěla by se připojit,
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může tak učinit přes naše facebookové stránky KLUB MAMINEK JEZERNICE a nebo mě přímo kontaktovat na tel.
604 584 980. Budeme se těšit každé úterý od 9:45.
Mgr. Kateřina Hejtmanová
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Hody
Tentokrát připadl svátek sv. Martina 11. 11. přímo na neděli. Tradičně přijela pouť, atrakce byly pro děti připraveny před kulturním domem. V sobotu uspořádala TJ Sokol

hodovou zábavu s hudební produkcí MÁDR a v úterý po
hodech občané sobě uspořádali již podruhé Sousedskou
zábavu ve snaze obnovit starou tradici. Účast byla slabá,
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protože zodpovědní zaměstnaní lidé šetří síly pro pracovní
proces a raději si doma v úterý večer, uprostřed pracovního
týdne, odpočinou. A to je vlastně dobrá zpráva. Ale protože
se aktéři myšlenky na obnovení tradice neradi vzdávají,
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dohodli jsme se, že Sousedskou zábavu 2019 uspořádáme
v pátek po hodech (15. 11.) a spojíme ji s ochutnávkou
čehosi dobrého, vlastním přičiněním vytvořeného. Už teď
si rezervujte termín ve svém kalendáři! Těšíme se na Vás.
Jo

Potáborové setkání
Ta část roku, která je pro mě nejkrásnější, je dávno za námi.
Léto plné setkávání, dobrodružství, koupání a lítaní „kde
tu“. Já jsem se před dvěma lety stala součástí tábora, který
pořádáme pro děcka z Jezernice, Podhoří, Loučky, Bohuslávek a už neodmyslitelně patří k mému létu. Čas, který
s nimi trávím je plný srandy a protože té není nikdy dost,
uspořádali jsme potáborové setkání, které se letos konalo
v kulturáku v Jezernici dne 24. 11. 2018. Pro stálice tábora se jednalo o „opáčko“ toho, co všechno jsme na táboře
společně zažili. Pro nováčky to byla malá ochutnávka. Sraz
jsme měli už v 5 hodin odpoledne, ať toho hodně stihne-

me. Čekalo nás promítání fotek a noční etapovka, ze které
jsme se stihli vrátit tak, abychom si přiťukli na oslavu církevního silvestru. Byli jsme tak utahaní, že jsme nevnímali
tvrdé parkety a usnuli jako koťata. V neděli jsme vyrazili na
mši, kterou si Faťa připravil přímo pro nás. Posnídali jsme
na pódiu jako největší hvězdy a byl čas se rozloučit. Tentokrát to ale nebylo smutné loučení, protože už teď víme, že
nás v červenci čeká další velké dobrodružství.
M. et al
PS: děkujeme obci, že jsme měli kde hlavu složit. 

Mikulášská adventní besídka

Děti z mateřské a základní školy připravily na odpoledne
6. prosince 2018 mikulášskou besídku. Besídka byla doprovázená jarmarkem, kde si rodiče a ostatní mohli nakoupit vánoční výrobky od dětí ze školy a školky, ale také
občerstvení nebo dekorace a drobné dárky od KRPŠ. Besídku parádně rozproudilo taneční vystoupení z mateřské
školy. Tolik andílků pohromadě se jen tak nevidí. A když
to rozpumpovali za zvuků elektrické kytary, to byl teprve
andělský tanec. Po skvělém vystoupení nejmenších dětí
přišli na řadu školáci. Vytkli si velice smělý a vysoký cíl. Pod
vedením paní učitelky Sládečkové nacvičili divadelní hru
– pohádku o Vánocích v pekle a o napraveném zlobivém
chlapci. Hlavní roli uličníka, který se však nakonec polepšil, výborně zahrál Marek Psota ze 3. třídy. V roli Luciferky
excelovala Anička Panáková ze 4. třídy. Výborní byli také

ostatní čerti. Děti ze 2. třídy si pak připravily pásmo básniček, písniček a povídání o adventu. Nakonec samozřejmě
nemohl chybět svatý Mikuláš se svojí družinou. Na každého znal nějaký ten malý hřích, ale uměl také pochválit.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice
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Mikulášská besídka

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se uskutečnila v odpoledních hodinách
v DKS Mikulášská besídka. Program zahájila mateřská škola,
která si připravila pásmo písniček a básniček a nechyběl ani
taneček. Děti i paní učitelky se převlékly za vločky a anděly.
Potom následovalo vystoupení základní školy. Někteří žáci si
připravili pohádku o čertech provázenou několika písničkami. Ostatní žáci si nacvičili povídání o adventních tradicích.
Žáci z družiny zazpívali koledy a písničky o Vánocích.
Nakonec nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Hodné
děti od nich dostaly balíček se sladkostmi.
Nechyběl ani tradiční jarmark, kde si všichni mohli zakoupit různé ozdoby a dárky.
Diana Schröderová

Vánoční výstava
První adventní neděle připadla na 2. prosince 2018 a v tento den jsme také uspořádali již tradiční vánoční výstavu.
A opět se bylo na co dívat! Adventní věnce, dekorace, vánoční aranže, svícny, stromečky, cukroví a všudypřítomní
andílci. Výstavě dominovalo vánoční cukroví a perníčky,
které provoněly celý sál. Kdo chtěl, mohl ochutnat také některý z domácích likérů. Byly vyrobeny ze všech možných
i nemožných ingrediencí. Velmi zdařilou retroexpozicí byly
dřevěné sáně s dětmi i čertíky. Děti měly na sobě oblečky
ze 70. let minulého století. S u p e r !

Z výstavy si návštěvníci mohli odnést domů nějaký dárek
pro své nejbližší nebo jen sobě pro radost (adventní věnce,
keramiku, papírové ozdoby či nějakou drobnost).
Tradičně byla také připravena vánoční dílna pro děti.
U kávy, svařáku a cukrovíčka se dobře sedělo celé odpoledne. Sálem zněly vánoční melodie a přivítaly tak začínající
advent.
Všem občanům přejeme šťastný rok 2019.
Za ČČK – Helena Jemelková
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Vycházka za jmelím
V neděli 2.12.2018 jsme se spolu s dětmi a jejich rodiči vydali na vycházku za jmelím. Od pošty, kde byl sraz, jsme
přes zahradu za kulturním domem, vybavení potřebným
nářadím, vyrazili na kopec posbírat něco jmelí na ovocných
stromech podél cesty do Loučky. Ani sychravé počasí nás
neodradilo. Jmelí jsme pak na dvoře kulturáku roztřídili
a obarvili. Protože zde současně dámy z Červeného kříže pořádaly vánoční výstavu, strávili jsme s nimi zbytek
odpoledne. Děti tak stihly připravenou vánoční dílničku
a návštěvníci výstavy si mohli domů odnést vedle hezkých
zážitků a výrobků i kytičku jmelí.

Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 12. 12. 2018 v 18 hodin se znovu spojily regiony
a rozezněly náměstí a návsi vánočními koledami. Jezernice byla opět u toho. Na začátku setkání jsme kouzelným
zaříkadlem rozsvítili vánoční strom obce. Kouzelnou hůlku
a hlavní slovo měla tentokrát Viktorka, šikovná druhačka
naší školy. Koledy se nám letos zpívaly zase o něco lépe,
protože technicky nadaní zastupitelé Milan, Laďa a Míša
vytvořili u pošty promítací plochu s texty koled. Hezky
jsme si z plna hrdla zazpívali, účast byla hojná, svařák voňavý. Lidé radostní. Od 17 do 19 hodin bylo otevřené Muzeum obce s mikulášsky a vánočně laděnou výstavou 100
let republiky. Střed obce letos poprvé ozdobily světelné
vánoční dekorace – ledkové sněhové vločky.
Jo

Děkuji Ivě a Laďovi Pacákovým za nápad a organizaci akce.
Podle zájmu účastníků soudím, že by se vycházka za jmelím mohla stát další tradiční předvánoční akcí v Jezernici.
Jo
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Vánoce v muzeu
Tradiční rozsvícení vánočního stromku připadlo na středu
12. 12. 2018. V tento den jsme také otevřeli muzeum obce.
V jeho prostorách byla sice ještě nainstalovaná výstava
ke 100. výročí vzniku naší republiky, ale andílci i čertíci si
tam opět našli své místo. Hlavně ti dva malí na saních se
nemohli dočkat, až podarují hodné děti cukrlatama a ty
nehodné uhlím. Sladkosti byly hned pryč, uhlí zůstalo (asi
byly všechny děti velmi hodné).
Zatímco se děti těšily z vánoční výzdoby, dospělí si se zájmem prohlíželi staré fotografie, dokumenty a další věci,
které jim připomněly dobu dávnou i nedávnou.
Muzeem zněly vánoční melodie, mnozí přišli i s voňavým

svařákem a předvánoční atmosféra tak byla všudypřítomná.
Tvůrci muzea přejí všem občanům šťastný rok 2019 a budou se těšit na vaši další návštěvu.
Helena Jemelková

Vánoční koncert
K příjemnému prožití vánočních svátků patří i návštěva
kulturní akce. V naší obci patří již k tradici pořádání adventních koncertů. Díky tomu jsme měli možnost shlédnout
krásné koncerty varhanní, pěvecké, harfové atd. V letošním roce jsme pozvali Dechový orchestr z Nového Jičína.
Krátce před večerem 27. 12. 2018 přijela tato kapela
v počtu necelých třiceti hráčů a dokázala v našem kostele svými písněmi vytvořit pohodovou vánoční atmosféru.
V tomto orchestru hraje náš trumpetista Roman Vybíral,
ale pro nemoc musel změnit roli muzikanta za roli posluchače. Děkujeme Dechovému orchestru za pěkný koncert,
všem našim občanům, kteří přišli a podpořili kulturní život
v naší obci, v neposlední řadě děkujeme paní starostce za
finanční podporu.
Zemánková Marie

Výšlap za netopýry
Jako každý rok, tak i letos jsme se s partou dobrodruhů vydali
na tradiční povánoční výšlap na zříceninu hradu Drahotuš a do
jeskyně s netopýry. Hlavní organizátorka paní Zemánková letos nemohla, tak jsme trasu absolvovali bez ní.
Počasí nám nepřálo. Celý den poprchalo, ale v Podhoří
u kostela se nakonec sešlo pár nadšenců, kteří měli chuť
a elán se na túru i přes špatné počasí vydat. Nejmladší turistka měla necelé 3 roky a nejstaršímu bylo 62 let.
Na hradě Drahotuš děti našly zakopaný poklad, který si

rozdělily, a po malém občerstvení jsme pokračovali na
vyhlídku, ze které jsme se spustili po strmém spádu do jeskyně. V jeskyni jsme viděli skupinku spících netopýrů, ale
i pár pavouků a jednoho motýla. I přes nějaké ty špinavé
boty a u někoho i kalhoty jsme dorazili zpět ke kostelu, kde
jsme si popřáli do nového roku.
Výšlap se nakonec vydařil a na příští rok se opět těšíme.
Šimeček David
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Pouštění balónků štěstí na Silvestra 2018
Na srazu se díky krásnému počasí sešlo cca 25 dětí a 20
rodičů.
Po zahájení byli účastníci seznámeni s programem akce
a vydali se společně přes družstvo a dále kolem bývalé silážní jámy do Hulínce. Po cestě děti hledaly poklad, který

byl dopoledne uložen na neznámém ale dětem po cestě
popisovaném místě.
První sada snímků je z krmení zvěře u krmelce a prohlídce
nor. Přítomní členové mysliveckého sdružení dětem přiblížili, jak a čím se zvířata krmí.
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Se setměním jsme se společně pustili do pouštění balónků.
Západ slunce přinášel nádherné scenérie.
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Nakonec jsme se sešli u ohně a dali si něco na zakousnutí
a zahřátí. Na děti čekal ještě jeden poklad v blízkém podrostu.

Jakmile oheň dohasínal, rozloučili jsme se, popřáli si do Nového i nového roku a vrátili se do obce provázeni úchvatnými
výhledy.
Poděkování zaslouží všichni účastníci za skvělou akci.
Zvláštní poděkování panu Čiperovi za zajištění přepravy materiálu na místo a založení ohně, u kterého jsme se společně
ohřívali.
Za organizátory zapsali Ivana a Laďa Pacákovi
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Novoroční přípitek s ohňostrojem
V úterý 1. 1. 2019 jsme se již podruhé sešli ve sportovním
areálu na novoroční přípitek s ohňostrojem. Přes nepříznivé deštivé počasí se nás sešlo bohatě. V 17:00 jsme si
popřáli všechno dobré do nového roku a radostně jsme
odpočítali odpálení ohňostroje a nic… Ohňostrůjcům

selhala výpočetní technika. Nezbylo než čekat. Naštěstí
všichni zůstali a čekání si krátili besedou se sousedy. Asi
po půl hodině se podařilo závadu odstranit a ohňostroj byl
odpálen. A byl parádní. Tak všechno nejlepší v novém roce!

Zas nastal čas Tříkrálový
V neděli 6. ledna jsme se sešli v jezernickém kostele – čtyři
vedoucí a patnáct dětí a po patřičné přípravě jsme vyrazili do terénu na koledu. Přinášet lidem radost, požehnání
a udělat něco pro druhé. Zima moc nebyla, ale po třech
hodinách pochůzky jsme všichni již cítili únavu v nohách
i v hlase. Ale naše námaha nebyla marná! Vybrali jsme
úžasných 20 000 Kč !!! Děkujeme všem dárcům i těm, co

darovali také zároveň peníze na náš kostel – skoro devět
tisíc. Pán bůh zaplať všem! Tyto peníze poputují do Charity
Hranice a půjdou na pomoc potřebným lidem. Každý, kdo
přispěl, si může říct – i já se podílel svým dílem na těch 55
miliónech, co se vybraly v celé České republice!
Za farnost J. Libosvárová

Něco málo k historii Tříkrálové sbírky

Tato akce je organizována Charitou České republiky a v ní
sdruženými lokálními Charitami.
Hlavním účelem je pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a sociálně potřebným
skupinám, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Účastní se jí okolo 40
tisíc dobrovolníků. První sbírka proběhla v roce 2000 na
území olomoucké arcidiecéze. Iniciátorem byl arcibiskup
Jan Graubner. Pro nemalý úspěch (vybralo se napoprvé

jen v olomoucké arcidiecézi víc jak 8 miliónů) se další rok
přidaly další diecéze. A vybrané částky každým rokem
stoupaly. V Jezernici ale začátky nebyly tak jednoduché. Ve
farní kronice je zmínka až v roce 2005. Chodily nejdříve jen
dvě skupinky, muselo to být náročné časově, ale také lidé
zpočátku nevěděli, kam peníze půjdou. K propagaci přispěla hlavně média, a tak dnes už máme v Jezernici čtyři
vedoucí a králů máme ve skupinkách i více než tři! Loni se
vybrala v celé zemi rekordní částka 112 miliónů! Když je
potřeba tak si ne musíme, ale umíme pomáhat!!
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Výroční schůze SDH
19. 1. 2019 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná
hromada SDH Jezernice. Zhodnotili jsme uplynulý rok
2018, vyslechli zprávy předsedy, velitele a pokladníka.
Pobavili jsme se o plánu činnosti na rok 2019. Poté proběhla diskuze o všem možném. Pozvání na VVH přijali

hosté z okolních sborů, a to Podhoří, Loučky, Bohuslávek
a Lipníka n. B. Za obec pozvání přijala paní starostka Pavla
Jochcová. Všem hostům děkujeme, vážíme si jejich příspěvků a návštěvy.
SDH - Jezernice

Dětský karneval
Dne 2. 2. 2019 se v naší obci konal pohádkový karneval.
Přišlo spoustu princezen, spidermanů a různých krásných
masek. Již tradičně přijel i klaun Hopsalín a jeho pomocníci, kteří měli pro děti nachystaných spoustu her, tanečků, do kterých se zapojili i rodiče a nesměly chybět sladké
i balónkové odměny. Měla jsem strašnou radost, když jsem
viděla, kolik přespolních k nám přijelo, jak byl sál plný a jak
si to děti užívaly. Krásná výzdoba, se kterou si dala práci
mateřská škola a bohaté občerstvení od maminek z klubu
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rodičů, dodávala tu správnou atmosféru i dospělým. Na
závěr přišla bohatá tombola. Myslím, že karneval se nám
moc povedl. Tímto bych chtěla poděkovat mateřské školce
a maminkám z klubu rodičů, bez kterých by se tato akce
těžko uskutečnila a všem, kteří se na této akci podíleli.
Jsem ráda, že nás přijel až z Olomouce podpořit i pan ředitel ZŠ. Děkuji a těším se se všemi na další spolupráci.
Jarmila Dohnalová

Ples obce
V sobotu 16. 2. 2019 se uskutečnil 19. ples obce Jezernice.
K tanci a poslechu hrála od 20 hodin taneční skupina SYRINX z Velkého Týnce. Při slavnostním zahájení plesu byla
do Galerie dobrých duší obce Jezernice přidána další dobrá
duše Eva Gazdová. Převzala velké díky a sladký dort se znakem Červeného kříže za nezištné, skvělé a vytrvalé vedení
místní organizace ČČK. Ta je především místem setkávání
jezerských žen, které organizují divadla v kulturním domě,
pořádají velikonoční a vánoční výstavy s ochutnávkou
svých kouzelných lektvarů a v neposlední řadě monitorují
situaci starších občanů, aby poskytly pomoc, je-li třeba.
Pro návštěvníky bylo na plese připraveno hojné občerstvení, bohatá tombola se 150 cenami, taneční vystoupení dětí
z Taneční školy Batukáda Hranice a americký step Sester
Hlavinkových z Velké. Růže na uvítanou pro každou příchozí ženu je na našich plesech již nepsanou milou tradicí.
Ve víru tance bylo možné spatřit více generací šarmantně

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oděných zdejších i přespolních rodin, jak se pospolu hezky
baví a spoluvytváří pěkný ples.
Děkuji všem sponzorům, dárcům, spoluorganizátorům
a návštěvníkům, bez nichž by ples nebyl tím, čím je.
Pavla Jochcová

Připravované akce roku 2019

2. 3. Vodění medvěda, průvod obcí
2. 3. Šibřinky, DKS
10. 3. Divadlo Ventyl – Liga proti nevěře, DKS
31. 3. Divadlo – farnost, DKS
6. 4. Volejbalový turnaj, DKS
7. 4. Setkání seniorů, DKS
20. 4. Turnaj ve stolním tenise, DKS
30. 4. Pálení čarodějnic, DKS
4. 5. AuthorŠelaMarathon 2019, 20. ročník závodu horských kol, průjezd obcí
10. 5. Oslava Svátku matek, DKS
25. 5. Sportovní hry mikroregionu Lipensko, sportovní areál

SPORT
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Kluziště na hřišti a v Hulínci
Letošní zima byla zimním radovánkám o něco příznivější
než ta loňská. Poslední týden v lednu se technickým pracovníkům obce s vydatnou pomocí Sokolů a hasičů podařilo „vyrobit“ na dětském hřišti parádní ledovou plochu,
kterou využili bruslaři všech věkových kategorií. Současně

zamrzla vodní plocha v Hulínci, kterou ještě začátkem února mohli využít další milovníci zimních radovánek. Asi po
14 dnech bylo po všem. Přišlo vydatné sněžení a následná
obleva a konec Ladovské zimy.
Jo
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Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanynky a fandy našeho oddílu.
Vánoce a Nový rok jsou za námi a pomalu se můžeme
chystat na jarní část naší fotbalové soutěže. Letošní zimní
příprava začala 29. 1. 2019. Kluci mají tréninky 2x v týdnu,
a to v úterý a v pátek. Jako vždy na začátku tréninkového
plánu se potýkáme s nedostatkem hráčů. V důsledku toho,
musely být některé tréninky i zrušeny. Doufám, že se vše
brzy ustálí a příprava bude probíhat za co nejvyšší účasti

všech hráčů, a tak jak ji trenér Radko Dubravský pro hráče
nachystal. Jako vždy v tomto období dojde k mírným změnám v kádru. Pravděpodobně nás opustí Zdenek Merta
a Lukáš Lasík, kterým tímto děkuji za reprezentaci našeho klubu i obce Jezernice. Lukáše v bráně nahradí zřejmě
Jaromír Jaš (ovšem nic není ještě jisté), kterého všichni
dobře známe, už v Jezernici před hodně lety působil. Ovšem k němu intenzivně sháníme ještě druhého gólmana,
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protože jeden brankář na I. B třídu nestačí. Kádr se nám
po konci půlsezony zúžil, takže hledáme i nové hráče, což
v dnešní době je úkol nesnadný. Během zimní přípravy
budeme testovat potencionální nové hráče, proto ta nová
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jména střelců gólů. Snad se nám povede do začátku sezony
počet hráčů stabilizovat a připravit se zodpovědně na druhou půli sezony, kdy nás čeká těžký úkol, udržet se v soutěži, do které jsme v minulém roce postoupili.

Rozpis utkání zimní přípravy i s dosavadními výsledky:
DATUM

ČAS

SOUPEŘ

VÝSLEDEK

STŘELCI
BRANEK

KDE

6. 2. 2019

11:00

1. FCV U19
(MSDD)

1:9 (1:3)

Simon

UT Přerov

10. 2. 2019

VOLNO

:

11. 2. 2018

10:00

TJ Sokol H.
Moštěnice

8:4 (6:1)

2x Vychodil,
Simon, Šelle,
Bosák, Dvořák,
Plášek, Kulhánek

UT Přerov

24. 2. 2019

13:00

Beňov (1.A)

:

UT Lipník

2. 3. 2019

11:00

1. FCV U17
(MSDD)

:

UT Přerov

3. 3. 2019

18:00

HFK U19

:

UT HFK Olomouc

10. 3. 2019

14:00

FK Starý Jíčín
(1.B)

:

Tráva Přerov

16. 3. 2019

10:00

1. FCV U16 (KP)

:

Tráva Přerov

Doufejme, že zimní příprava proběhne bez dalších problémů, nemocí a hlavně bez větších absencí a budeme skvěle připraveni na jarní zápasy. Pokud budete mít čas i chuť, přijeďte kluky podpořit.
SPORTU A NAŠEMU FOTBALU ZDAR!!!
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice

Turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2019

Dne 17. 11. 2018 se konal turnaj ve stolním tenise SOKOL
CUP 2019.
Turnaje se zúčastnilo 36 hráčů, z toho děti do 15 let 2, neregistrované ženy 8, neregistrovaní muži 9, registrované
ženy 1 a registrovaní muži 16.
Turnaj s menší účastí, než jsme zvyklí, neubral na kvalitních zápasech, o které nebylo nouze. Sportovci se pobavili,
vyměnili si zkušenosti a hlavně fandili svým favoritům.
Občerstvení bylo jako pokaždé zajištěno, takže hráči nikam

nespěchali a vydrželi až do konce na finále registrovaných.
Zde došlo k překvapení celého turnaje, kdy mladý hráč
z Hranic p. Kaspar porazil nejvýše nasazeného hráče p. Rašku. Po zásluze zvítězil a přebral si pohár pro vítěze. Pěkné
ceny od sponzorů si převzali i ostatní vítězové, ale i poražení. Děkuji sportovcům za účast, sponzorům za pěkné ceny,
rozhodčím a všem, kdo se na celé akci podíleli.
Jarní turnaj ve stolním tenise se bude konat 20. 4. 2019.
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Výsledky turnaje:
Děti do 15 let:
1. Kasparová Kateřina
		
2. Lollek Viktor
Neregistrované ženy: 1. Gazdová Eva
		
2. Herjecká Erika
		
3. Gadasová Eva
Registrované ženy:
1. Králová Lucie

Neregistrovaní muži: 1. Erla Josef
		
2. Gudý Miroslav
		
3. Goriecki Pavel
Registrovaní muži:
1. Kaspar Michal
		
2. Raška Jiří
		3. Venclů Lukáš
Předseda oddílu stolního tenisu
Miloslav Zapletal

Vánoční volejbalový turnaj

Tradiční Vánoční turnaj ve volejbale se konal dne
15. 12. 2018 a sešlo se zde opět mnoho výborných hráčů.
Turnaj byl losovaný a vyrovnaný ve hře od začátku až do
konce. Hry se účastnilo celkem 6 smíšených družstev, a tak
o výborné výkony nebylo nouze. Na první příčku dosáhli
překvapivě: Lollková A., Raška A., Mann M., s pomocí všech

SPORT

nenasazených žen z ostatních týmů. K jídlu nebyly jako
každoročně vařená kolena, ale výjimečně řízky. Celý tým
volejbalistů děkuje návštěvníkům a hráčům za skvělou atmosféru a těší se na další turnaje.
Za volejbalový oddíl
Martin Novák

GALERIE OBCE
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Kroužky v ZŠ Jezernice

Zima v družině

Dětský karneval

Zima ve školce

Vánoce v muzeu

Besedy s policisty a hasiči
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100 let republiky – starostové obce Jezernice
Jezeráček – zpravodaj obce Jezernice, únor 2019, č. 1, periodický tisk územního samosprávného celku,
čtvrtletník, registrováno u MK ČR pod číslem E 11328. Příspěvky do dalšího čísla posílejte do 30. 4. 2019.
Vydává: Obec Jezernice, Jezernice 206, Lipník nad Bečvou 751 31, nákladem 170 ks, vydáno dne 06. 03. 2019.
Sazba, zlom a tisk: Computer Media s.r.o.

