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Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce Jezernice,
i v roce 2018 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a nehasnoucí
veselou mysl.
Uplynulý rok 2017 byl opět bohatý na události společenské, kulturní i sportovní. První akce, tradiční tříkrálová sbírka Charity, vybrala v Jezernici 18.345 Kč. Plesovou sezónu
zahájil sokolský diskoples, následovaly plesy myslivecký
a farní, 11. února ples obce s ukázkou tradiční Moravské
besedy, kterou secvičilo 8 párů místních nadšenců, poté
zahrádkářský ples, dětský karneval „Podmořský svět“,
Šibřinky a ples mikroregionu Lipensko v Tupci s účastí zástupců obce Jezernice. Nechybělo ani tradiční masopustní
vodění medvěda. V březnu jsme slavnostně odhalili novou
bystu T. G. Masaryka, uskutečnily se keramická dílna a jarní
dílny, v dubnu děti vynesly Moranu a přivítaly jaro, senioři
se sešli na svém tradičním setkání v kulturním domě, následovalo pálení čarodějnic, výsadba jeřabin na Podmostkové cestě, kterou realizovali naši myslivci, svátek matek
v kulturním domě, dětský den v Pohádkovém lese. Přes
úspěšná fotbalová klání, volejbalové, nohejbalové turnaje,
stolní tenis, sportovní hry mikroregionu Lipensko v Dolním
Újezdě, táboření s hasiči u Bečvy, obecní slavnosti – Veselice s Českým rozhlasem Olomouc, žehnání opraveného
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www.jezernice.cz
Adresa: Jezernice 206, 751 31
Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
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Úřední hodiny:
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13.00–15.00
PÁ
pro veřejnost zavřeno
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kříže na Loučské, Jezernické viadukty - závod horských kol
s mezinárodní účastí, revitalizaci okolí památníku T. G. Masaryka s výsadbou stromů v uličním stromořadí a s oslavou
99. výročí vzniku samostatného Československa, Dýňování
a svatomartinské hody, jsme se přenesli do adventu a do
oslav Vánoc a konce roku. V muzeu obce „Co všechno odvál
čas…“ se kromě tematických výstav (Velikonoce, Vánoce)
uskutečnila výstava Četníci z Lipníka a okolí aneb Četnické
humoresky. Na břehu potoka jsme nově umístili dřevěnou
sochu starého vodníka s maskotem obce Jezerníčkem. Důležitým počinem roku 2017 bylo založení kroužku Mladý
hasič v jezernickém sboru dobrovolných hasičů pro kluky
a holky od 4 let, který se těší velkému zájmu našich dětí.
Další dobrou zprávou je, že jsme stejně jako v roce 2016
přivítali v r. 2017 deset nových občánků!
Rok to byl tvůrčí a pestrý a za to patří velký dík všem organizátorům, ať už se o aktivní život obce starají při své
profesi nebo jsou to nadšenci – dobré duše obce, kteří
dobrovolně věnují svůj volný čas. Díky Vám! Bez Vás by to
vše nebylo možné!
Investiční akce 2017:
• zázemí pro sportovce, zpevněné plochy, oprava kanalizace ve sportovním areálu, celkem 1.358 tis. Kč,
• oprava vstupu do kulturního domu, 105 tis. Kč,
• přemístění a oprava kamenného kříže z roku 1898
mezi obcemi Jezernice a Loučka, na parc. č. 1125
v k.ú. Jezernice, celková cena 102 900 Kč, dotace 50
tis. Kč z Programu památkové péče v Olomouckém
kraji 2017,
• obnova památníku T. G. Masaryka – oprava a očiště-

•

•

•
•
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ní pomníku, nová bysta, úprava okolí vč. schodiště,
celkem 239 tis. Kč,
Jezerníčkovo dětské hřiště a opičí dráha na hřišti,
celkové náklady 634 769 Kč, dotace Ministerstva pro
místní rozvoj 400 tis. Kč, dar společnosti Wienerberger 200 tis. Kč,
obnova místní komunikace v obytném souboru I.,
celkové náklady 3 320 tis. Kč, dotace Ministerstva pro
místní rozvoj 1 mil. Kč, dotace z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2017 ve výši 300 tis. Kč,
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,
náklady 1 119 tis. Kč, dotace Ministerstva průmyslu
a obchodu 568 tis. Kč,
byly zahájeny práce na rekonstrukci dětského hřiště, předpokládáme dokončení 31. 5. 2018, náklady
1 493 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
1 045 tis. Kč.

Rok 2017 byl nebývale úspěšný při „lovu“ dotací, celkem se
nám na realizaci pěti projektů podařilo získat šest dotací
a jeden dar, v celkové výši 3,56 mil. Kč. Ostatní uvedené
projekty byly hrazeny z rozpočtu obce. Za zrealizované investiční akce jsme zaplatili celkem 6,88 mil. Kč.
Nový rok 2018 jsme přivítali na fotbalovém hřišti při ohňostroji, který byl především příležitostí k setkání, k přípitku
na šťastný nový rok a pro vzájemná přání všeho dobrého
v novém roce.
Ať se nám v Jezernici dobře žije. Mějme se hezky a něco
pro to dělejme.
Pavla Jochcová, starostka

Hospodaření obce Jezernice za rok 2017
Rozpočet obce na rok 2017 byl ZO schválen dne 15. prosince 2016, na straně výdajů ve výši 7 308 408 Kč, na straně
příjmů ve výši 8 128 200 Kč a na straně financování ve výši
819 792 Kč. V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet
upraven 12 rozpočtovými opatřeními, která jsou v kompetenci starostky obce.
Obec v roce 2017 obdržela dotace, a to zejména na investiční akce (obnova a rekonstrukce místní komunikace

v Obytném souboru I., snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci, Jezerníčkovo dětské hřiště), dále
finanční dar od firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.,
Jezernice, ve výši 200 tis. Kč (Jezerníčkovo hřiště). O tyto
příjmy byl navýšen původní rozpočet, stejně jako o daňové
příjmy, které byly oproti předpokladu vyšší.
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Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Příjmy a výdaje v tis. Kč

Schválený
rozpočet

Rozpočtová Upravený
Plnění
opatření rozpočet k 31.12.2017

Třída 1 - Daňové příjmy

7 469

1 928

9 397

9 369

99,70 %

Třída 2 - Nedaňové příjmy

530

180

710

680

95,77 %

Třída 3 - Kapitálové příjmy

10

200

210

200

95,24 %

Třída 4 - Přijaté dotace

119

2 745

2 864

2 864

100,00 %

Příjmy celkem

8 128

5 053

13 181

13 113

99,48 %

0

0

Konsolidace třídy 4
Příjmy celkem po konsolid.

% plnění
k upr. roz.

13 181

13 113

99,48 %

Třída 5 - Běžné výdaje

6 248

3 980

10 228

7 128

69,69 %

Třída 6 - Kapitálové výdaje

1 060

6 655

7 715

6 955

90,15 %

Výdaje celkem

7 308

10 635

17 943

14 083

78,49 %

Konsolidace třídy 5

0

0

Výdaje celkem po konsolid.

17 943

14 083

78,49 %

-4 763

-970

20,36 %

Saldo: Příjmy – výdaje

820

Třída 8 – financování

0

-5 582

Přij. úvěry a půjčky pol. 8123

0

0

0

0

Splátky uvěrů pol. 8124

-820

0

-820

-820

Prostř. min. let pol. 8115

0

5 582

5 582

1 774

Operace bez RS, pol. 8901

0

Financování celkem

-820

5 582

4 763

970

Přebytek (-), ztráta (+)

-820

5 582

4 763

970

16

Komentář: Třída 8 – financování zobrazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu daného roku, resp. každoročně hodnotí skutečnost, zda vynaložené výdaje kryjí příjmy běžného roku, nebo jestli musí být zapojeny úspory z minulých let či půjčky. Financování vyrovnává rozpočet, a proto má vždy obrácené znaménko, než je rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo příjmů a výdajů).
Vývoj daňových příjmů v letech 2013 - 2017
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Příjmy 2017
Příjmy 2017 daňové příjmy

Výdaje 2017
Výdaje 2017
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daňové příjmy
nedaňové
příjmy
nedaňové
kapitálové
příjmy
příjmy
kapitálové
přijaté
příjmy dotace

kapitálové
výdaje
kapitálové
běžné
výdajevýdaje
běžné výdaje

přijaté dotace

Porovnání výdajů vybraných odvětví v letech 2016 - 2017
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Stavy k 31. 12. 2017 na bankovních účtech obce v Kč
Stavy k 31. 12. 2017 na bankovních účtech obce v Kč

Stav v Kč
Stav v Kč
ZměnaStav
sta-v Kč
k 31. 12.
1. 2017 obdobívu v období
k 1.k1.1.
2017
k 31. 12.2017 2017
Stav v Kč
Změna stavu v
Stav v Kč

Stavy
k 31.
12. 2017 na
bankovních účtechStav
obce
v Kč Změna stavu v
Bankovní
účet
v Kč
Bankovní
účet
Bankovní účet
Základní běžný účet ÚSC - ČSOB

Základní
běžný účet ÚSC - ČSOB
Základní běžný účet ÚSC - Česká
Základní běžný účet ÚSC - ČSOB

spořitelna
Základní
běžnýběžný
účetúčet
ÚSC ÚSC
- ČeskáČeská
spořitelna
Základní
Základní
běžný účet
ÚSC -ČNB
- dotace

5 413 154,22
-1období
848 859,72
3 564 294,50
k 1. 1. 2017
31. 12.2017
5 413 154,22
-1 848k859,72
3 564 294,50
130 157,90
169 785,14
299 943,04
5 413 154,22
-1 848 859,72
3 564 294,50

130
157,90130 157,90
169
785,14
299
56 841,90
-54 164,80
2 943,04
677,10
169 785,14
299 943,04
spořitelna
Běžný účet - Veřejná sbírka - Česká
40 690,00
-40 690,00
0,00
Základní běžný účet ÚSC ČNB - dotace
56 841,90
-54 164,80
2 677,10
spořitelna
Základní
běžný účet ÚSC ČNB - dotace
56 841,90
Běžný účet
Veřejná sbírka - Česká
40 690,00
-40 690,00
0,00 2 677,10
Běžné
účty-celkem
5 640
844,02
-1 773
929,38 -54 164,80
3 866 914,64
spořitelna
Běžné účty celkem
5 640 844,02
866 914,64
Hospodaření
obce za rok 2017 skončilo s přebytkem
ve výši-13 773
866929,38
914,64 Kč.3Přebytek
za rok 2017

Běžný
účetzapojen
- Veřejná
- Česká
spořitelna
bude
dosbírka
rozpočtu
2018.

40 690,00

-40 690,00

0,00

Hospodaření obce za rok 2017 skončilo s přebytkem ve výši 3 866 914,64 Kč. Přebytek za rok 2017
bude zapojen do rozpočtu 2018.
Běžné účty celkem
-1 773 929,38 3 866 914,64
2 5 640 844,02
2

Hospodaření obce za rok 2017 skončilo s přebytkem ve výši 3 866 914,64 Kč. Přebytek za rok 2017 bude zapojen do
rozpočtu 2018.
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Celkové snížení finančních prostředků na bankovních účtech obce vedlo k prospěchu investičních akcí, které zhodnotily
majetek obce.
Druhové členění plněných výdajů rozpočtu v r. 2017
ODPA

Název položky

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

3314

Činnosti knihovnické

30 000,00

30 100,00

23 111,00

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot
národně historického povědomí

90 000,00

350 690,00

316 032,00

3330

Činnost registrovaných církví a ná
boženských společností

-

50 000,00

50 000,00

3341

Rozhlas a televize

-

27 500,00

25 424,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků

35 000,00

35 000,00

33 133,00

3392

Zájmová činnost v kultuře

303 000,00

584 500,00

366 879,22

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví
a sděl. prostředků

64 000,00

109 000,00

79 827,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

672 000,00

1 294 131,00

1 262 904,48

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

2 000,00

73 200,00

72 775,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

638 169,00

632 718,00

3631

Veřejné osvětlení

200 000,00

1 749 532,00

1 657 821,97

3632

Pohřebnictví

33 000,00

34 500,00

17 608,90

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

50 000,00

--

3636

Územní rozvoj

30 000,00

30 000,00

13 713,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

155 000,00

593 810,00

190 711,40

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

15 000,00

15 500,00

15 355,02

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

230 000,00

246 700,00

235 266,30

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
než nebez. a komun.)

15 000,00

38 700,00

38 660,96

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

30 000,00

32 700,00

32 681,42

3726

Využívání a zneškodňování ostatních
odpadů

30 000,00

39 500,00

24 237,10
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Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

1 084 000,00

1 149 000,00

988 950,13

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4349

Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup.
obyvatelstva

10 000,00

13 089,00

11 089,00

5212

Ochrana obyvatelstva

50 000,00

50 000,00

-

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

50 000,00

88 000,00

79 211,75

6112

Zastupitelstva obcí

770 000,00

815 000,00

808 946,00

6114

Volby do Parlamentu ČR

-

26 423,00

23 560,00

6171

Činnost místní správy

1 518 716,00

1 763 966,00

1 538 274,06

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací

55 000,00

55 000,00

43 123,60

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

100 000,00

145 000,00

144 466,00

6399

Ostatní finanční operace

30 000,00

363 330,00

316 957,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

5 692,00

5 692,00

5 692,00

6409

Ostatní činnosti j.n.

-

1 462 406,62

7 308 408,00

17 943 459,62

Rozpočtové výdaje

14 082 994,89

Největší nárůst srovnávaných výdajů v roce 2017 představovaly investiční akce, zejména rekonstrukce a obnova komunikace v Obytném souboru I. (§ 2212), snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci (§ 3631), dvě nové buňky
ve sportovním areálu (§ 3412) a nově vybudované Jezerníčkovo dětské hřiště (§ 3429). Kromě výstavby dvou nových buněk
ve sportovním areálu byly všechny investiční akce pořízeny za spoluúčastí dotací z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
průmyslu a obchodu a z Olomouckého kraje. Obec nadále splácí půjčku ze SFŽP na kanalizaci (k 31. 12. 2017 činila nesplacená
část 2 495 tis. Kč) a komerční úvěr na opravu cest po výstavbě kanalizace (k 31. 12. 2017 činila nesplacená část 3 404 tis. Kč).
Dotace za rok 2017 v Kč

Poskytovatel

Celkové
uznatelné
náklady

Čerpání
dotace

Poměr
dotace
k uznatelným
nákladům
akce

Účel

Účel.
znak

Pol.
RS

Přijatá
dotace

MF ČR

Volby do PS PČR*

98071

4111

26 423,00

23 560,00

89 %

112 %*

MF ČR

Výkon státní
správy

4112

124 000,00

124 000,00

100 %

100 %

MPSV ČR + EU

ÚP ČR – veřejně
prospěšné práce

4116

105 810,00

142 143,00

100 %

74 %

13013
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Celkové
uznatelné
náklady

Čerpání
dotace

Poměr
dotace
k uznatelným
nákladům
akce

MPSV ČR

ÚP ČR - veřejná
služba

13017

4116

928,00

928,00

100%

100 %

MŠMT ČR

Dotace pro příspěvk. org.**

33063

4116

288 180,60

212 087,24

74 %

136 %

551

4122

50 000,00

102 900,00

100 %

49 %

Olomoucký kraj Obnova kamenného kříže
MPO ČR

EFEKT - snížení
náročnosti VO

22500

4216

568 532,00

1 156
429,00

100 %

49 %

MMR ČR

Jezerníčkovo
dětské hřiště***

17928

4216

400 000,00

586 769,00

100 %

68 %

MMR ČR

Komunikace
v obyt. souboru I.

17928

4216 1 000 000,00

2 301
822,16

100 %

43 %

Olomoucký kraj Komunikace
v obyt. souboru I.

440

4222

2 229
222,16

100 %

13 %

CELKEM

300 000,00
2 863 873,60

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily 2 864 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání za rok 2017 je zpracován
v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a nevyčerpaná část dotace* z MF ČR na volby do PS PČR, ÚZ 98071 ve výši 2 863
Kč bude vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím KÚOK v roce 2018. Dotace** pro příspěvkovou organizaci je realizovaná ve více účetních obdobích, dočerpá se v roce 2018. Na výstavbu Jezerníčkova dětského hřiště*** byl kromě dotace
z MMR ČR poskytnut i finanční dar od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., v celkové výši 200 000 Kč, přičemž
na Jezerníčkovo dětské hřiště byla použita částka 186 769 Kč a zbývající částka 13 231 Kč byla použita na spolufinancování
opičí dráhy Chobotnice pořízené od zpracovatele zakázky Jezerníčkova dětského hřiště, která je umístěná ve sportovním
areálu obce.
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace pro rok 2017 byl schválen ve výši 620 000 Kč a v průběhu roku dofinancován o 165 000 Kč (80 tis. Kč – malování školy, 35 tis. Kč – drobný DHM a 50 tis. Kč – opravy). Na provozní příspěvek
PO byly stanoveny závazné ukazatele, a to na materiál (SU 501), mzdové náklady (SU 521) a drobný majetek (SU 558).
Závazné ukazatele nebyly vyčerpány do plné výše, jejich zůstatek a rozdíl provozních nákladů PO nad rámec příspěvku
od zřizovatele, oproti vlastním výnosům příspěvkové organizace, tvoří kladný hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši
61 282,26 Kč. Příspěvková organizace v roce 2017 dále obdržela neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím
Olomouckého kraje na mzdové náklady, odvody a ostatní neinvestiční náklady (ONIV) ve výši 3 208 414 Kč (vyčerpáno
3 202 174 Kč, 6 240 Kč vráceno) a dotaci z MŠMT ČR + EU ve výši 288 180,60 Kč, která bude dočerpaná a vyúčtovaná v roce
2018.
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Inventarizace majetku
Inventarizace majetku proběhla podle plánu inventur na rok 2017, účinného od dne 1. 12. 2017. Na základě inventurních
soupisů byl dohledán veškerý majetek obce.
Stav majetku obce k 31. 12. 2017 v Kč
Název majetkového účtu

PS k 1. 1. 2017

Obrat

KS k 31. 12.
2017

Dlouhodobý nehmotný majetek

302 434,15

-10 734,00

291 700,15

Drobný DNM

141 274,15

-10 734,00

130 540,15

Ostatní DNM

161 160,00

0,00

161 160,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

117 750 886,20

11 811 780,78

129 562 666,98

Stavby

107 316 067,37

10 989 223,85

118 305 291,22

Samost. hmot. movité věci a jejich
soubory

7 380 240,03

677 376,33

8 057 616,36

Drobný DHM

3 054 578,80

98 155,60

3 152 734,40

0,00

47 025,00

47 025,00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

8 602 378,17

120 001,00

8 722 379,17

Pozemky

8 602 371,17

0,00

8 602 371,17

7,00

120 001,00

120 008,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý
majetek

725 299,64

126 962,55

852 262,19

Nedokončený DHM

725 299,64

126 962,55

852 262,19

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

-207 343,15

5 755,00

-201 588,15

Oprávky k drobnému DNM

-141 274,15

10 734,00

-130 540,15

Oprávky k ostatnímu DNM

-66 069,00

-4 979,00

-71 048,00

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

-19 000 636,80

-2 516 438,96

-21 517 075,76

Oprávky ke stavbám

-14 674 324,00

-1 951 989,36

-16 626 313,36

Oprávky k samost. hmot. věcem a soub.

-1 271 734,00

-466 130,00

-1 737 864,00

Oprávky k drobnému DHM

-3 054 578,80

-98 155,60

-3 152 734,40

Oprávky k ostatnímu DHM

0,00

-164,00

-164,00

Skladové zásoby materiálu a zboží

0,00

12 084,15

12 084,15

Materiál na skladě

0,00

4 320,00

4 320,00

Zboží na skladě

0,00

7 764,15

7 764,15

Ostatní dlouhodobý majetek

Kulturní předměty
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Stočné za rok 2017
Náklady 2017

stav k 31. 12. 2017

1. Materiál

17 301,25

1.4 Ostatní materiál

17 301,25

2. Energie

77 665,06

2.1 Elektrická energie

76 085,74

2.2 Ostatní energie

1 579,32

3. Mzdy

226 190,99

3.1 Přímé mzdy

168 612,65

3.2 Ostatní osobní náklady

57 578,34

4. Ostatní přímé náklady

304 853,48

4.1 Odpisy a prostředky obnovy infr. majetku

304 429,98

4.2 Opravy majetku

423,50

5. Provozní náklady

124 926,58

5.2 Ostatní provozní náklady externí

122 660,10

5.3 Ostatní provozní náklady vlastní

2 266,48

6. Finanční náklady
7 Finanční výnosy

26 951,40
0,00

8 Výrobní režie

7 514,00

9. Správní režie

8 641,51

10. Úplné vlastní náklady
NÁKLADY CELKEM

27 523,00
821 567,27

Počet vypouštěných m3 v roce 2017 činil: 18 044.
Skutečné náklady na cenu stočného za 1 m3 za rok 2017 představují 45,53 Kč, stanovená cena stočného za 1 m3 dle finanční analýzy pro rok 2017 je 11,97 Kč. Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedli zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Bc. Veronika
Ondrušková Najmanová, DiS. 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 termínech 24. 11. 2017 a 1. 12. 2017 (dílčí přezkum), závěrečný přezkum se uskuteční 5. 3. 2018.
Závěr zprávy z dílčího přezkumu: Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Pavla Marková, hlavní účetní, správce rozpočtu
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Volba prezidenta republiky 2018
Letošní rok je opět rokem volebním. V jeho průběhu se
uskuteční volba prezidenta republiky, volby komunální
a volby části Senátu.
Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu
uveřejněním rozhodnutí a vyhlášením volby prezidenta ve
Sbírce zákonů tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního
období úřadujícího prezidenta republiky. Volební období
stávajícího prezidenta končí 8. března 2018, a tak byl
termín prvního kola voleb stanoven na pátek 12. 1. 2018
v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 13. 1. 2018 od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Do boje o Hrad se ucházelo celkem 9 kandidátů. Všichni se
však nejdříve museli prokousat prvním kolem, ze kterého
postupují 2 nejúspěšnější z 9 kandidátů. Jedině v případě,
že by některý z 9 mužů (nekandidovala žádná žena) získal nad 50 % všech odevzdaných hlasů, mohl by na Hradě
usednout už bez tohoto duelu. Rozhodnout mohla nejen
voličská obliba, ale i míra účasti více jak 8 milionů oprávněných voličů. Podle odhadů různých agentur se odhadovala
vysoká účast voličů a měla být větší než u voleb sněmovních, kdy byla účast 60,84 %.
V České republice začaly v pátek 12. 1. 2018 ve 14.00 hod.
volby hlavy státu. První den voleb poznamenal útok polonahé aktivistky na prezidenta Miloše Zemana ve volební
místnosti v Praze.

Podle odhadů přišlo k urnám první den voleb přes dvě pětiny voličů.
V Jezernici byla v první den voleb účast větší než 40 %.
Druhý den voleb se volební místnosti otevřely v 8.00 hod.
a uzavřely ve 14.00 hod. A začala práce členům okrskové
volební komise, která pracovala ve složení: Ant. Jemelka
– předseda komise, Lukáš Zubík – místopředseda, Zuzana
Skřičková – členka a Jana Tylichová – členka komise. Zapisovatelkou byla paní Jana Nováková.
Volby v Jezernici – první kolo:
Počet voličů – 548, počet vydaných obálek – 339, počet
odevzdaných obálek – 338, počet platných hlasů – 336.
Účast na volbách – 61,86 %.
Jednotliví kandidáti získali:
1. Topolánek Mirek – 15 hlasů
2. Horáček Michal – 22 hlasů
3. Fischer Pavel – 46 hlasů
4. Hynek Jiří – 2 hlasy
5. Hannig Petr – 0 hlasů
6. Kulhánek Vratislav – 2 hlasy
7. Zeman Miloš – 165 hlasů
8. Hilšer Marek – 23 hlasů
9. Drahoš Jiří – 61 hlasů
Volební účast v 1. kole byla v ČR 61,9 %.
Pro Miloše Zemana hlasovalo 38,6 %, pro Jiřího Drahoše
26,6 %.
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Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal nad
50 % odevzdaných hlasů, konalo se v pátek dne 26. 1. 2018
v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod.
do 14.00 hod. druhé kolo, do kterého postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Každý volič, který přišel do volební místnosti, obdržel dva hlasovací lístky se jménem kandidáta,
který postoupil do druhého kola.
Výsledky voleb druhého kola
Jezernice – pro Miloše Zemana hlasovalo 222 voličů, tj. 62,01
%, pro Jiřího Drahoše 136 voličů, tj. 37,99 %. Volební účast byla
o něco vyšší než v prvním kole – činila 65,81 %.
Olomoucký kraj - Miloš Zeman získal 59,18 %, Jiří Drahoš 40,82 %.
Celostátně - Miloš Zeman získal 51,36 %, Jiří Drahoš 48,63 %.
Každopádně Miloš Zeman prezidentské klání vyhrál. A to
platí bez ohledu na to, zda jeho náskok byl malý nebo velký. Můžeme spekulovat, zda klíčem k Zemanově výhře byly
jeho alarmující letáky, billboardy a inzeráty, které ve voli-
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čích měly vyvolat strach, že s Jiřím Drahošem nás zaplaví
i vlna migrantů. Nebo možná protikandidát Jiří Drahoš byl
pro občany „málo politikem“ a nedokázal či nechtěl dávat
jasné odpovědi na složité otázky. Ostatně polovina lidí –
podle zveřejněného průzkumu – pro profesora Drahoše
nehlasovala kvůli němu osobně, ale proto, aby nevyhrál
prezident Zeman.
Jeden z neúspěšných Zemanových soupeřů Michal Horáček
po volbách řekl. ,,Miloš Zeman byl legálně a legitimně zvolen prezidentem, tak to musíme uznat. Až příště zvítězí náš
kandidát, tak my také budeme chtít, aby ti, kteří ho nevolili,
ho za prezidenta uznávali.“
Na výsledky prezidentských voleb přišlo 70 stížností. NSS
je dne 22. 2. 2018 všechny zamítl, a tak může ve čtvrtek
8. 3. 2018 proběhnout inaugurace a Miloš Zeman složí slib
věrnosti ČR.
Antonín Jemelka

Požáry v Jezernici
V neděli 17. 12. před půl sedmou ráno se v Jezernici opět
rozezněla siréna. Tentokrát hasiči místní jednotky, dobrovolné jednotky z Lipníka a samozřejmě profi jednotky z Lipníka a Hranic, zasahovali na požáru garáže za prostřední
bytovkou, č.p. 202. Požár garáž zcela zničil i s autem uvnitř.
V garáži se nacházelo několik tlakových lahví, z nichž jedna
explodovala, jedna ušla a některé byly silně zdeformovány.
Zásah byl pro hasiče velice nebezpečný, nikdo však naštěstí
nebyl zraněn. Majiteli vznikla velká škoda.

Množí se dotazy, jestli v Jezernici nehoří příliš často,
zda nejsou požáry zakládány úmyslně atd. Je pravda,
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že v Jezernici hoří docela často,
ale s největší pravděpodobností
o žhářství nejde. Pravděpodobně
jde o nedostatečnou opatrnost,
nedbalost, souhry náhod. Lidé by
neměli podceňovat riziko požáru,
ale předcházet mu prevencí.
Dodržovat základní věci, jako jsou:
• udržovat pořádek kolem topenišť,
• kontrolovat technický stav kouřovodů a komínů,
• nepodceňovat přestárlou a neodborně zapojenou elektroinstalaci,
• nepálit klestí za extrémního sucha, při nepříznivém či
silném větru, v blízkosti střech, kůlen a dalších jednoduše hořlavých objektů,
• nesvařovat v nepořádku a provádět kontrolu po něm,
• nezahazovat zapálené cigarety,
• nepouštět balónky štěstí,
• nesypat žhavý popel do popelnic, obzvláště plastových,
• přistupovat zodpovědně k zábavní pyrotechnice atd.
Požáry posledních let v Jezernici
4. 2. 2006, 19:21 – kotelna, č.p. 235
27. 9. 2007, 11:21 – kuřín, Agrochov
5. 11. 2009, 16:06 – střecha rodinného domu, č.p. 68

OBECNÍ ÚŘAD

11. 3. 2010, 15:11 – přístřešek, Agrochov, část skladu obilí
10. 9. 2010, 22:24 – udírna, č.p. 177
1. 6. 2011, 13:04 – nákladní automobil se slámou, mezi
Jezernicí a Podhořím
26. 7. 2014, 04:24 – rodinný dům, č.p. 191
11. 10. 2015, 20:25 – stodola, č.p. 26
3. 1. 2017, 13:14 – výrobna, č.p. 27
4. 7. 2017, 18:09 – 2 rodinné domy a přilehlé objekty,
č.p. 104 a 113
17. 12. 2017, 06:22 – dvojgaráž, č.p. 202
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák

MÍSTNÍ POPLATKY SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY
UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBU V HOTOVOSTI LZE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
PROVÉST NEJDŘÍVE OD 1. 3. 2018.

ODPADY

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice) – OZV 1/2017
• Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo zde vlastní stavbu sloužící k individuální
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rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.
Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
Více viz OZV 1/2017, 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

Roční poplatek pro osoby s trvalým pobytem v obci

2018

500 Kč/osoba

Roční poplatek za nemo- Roční poplavitost, v níž není hlášena tek za zapůjžádná osoba k TP
čení popelnice
500 Kč/nemovitost

200 Kč/nádoba

PSI

Místní poplatek ze psů – OZV 1/2011 Rok
Roční poplatek –
Roční poplatek – druhý
Poplatek ze psů platí držitel psa staršíprvní pes
a každý další pes
ho 3 měsíce.
2018
200 Kč/osoba
300 Kč/osoba
Držitel je fyzická nebo právnická osoba,
100 Kč/důchodce
200 Kč/důchodce
která má trvalý pobyt nebo sídlo na 2018
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.

STOČNÉ
•
•

Poplatek za stočné – Usnesení 26. zasedání ZO ze dne 11. 12. 2017
Poplatek se stanovuje z množství odebrané vody za minulý rok dle výkazu VaK PřeZa rok 2017
Stočné
rov nebo na základě směrných čísel roční
Platba v roce 2018
11,97 Kč/m3
spotřeby vody dle platné legislativy.
• Sazba poplatku je každoročně schvalovaná Zastupitelstvem obce Jezernice.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
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. 2018.
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POZOR

Tuky a oleje z vaření odevzdávejte našim pracovníkům v technickém zázemí obce nebo odkládejte do popelnice se
směsným komunálním odpadem.
Nikdy je nevylévejte do odpadních vod.
Tuky způsobují ucpání kanalizačního potrubí!
Děkujeme za pochopení.

SVOZ ODPADU
V roce 2018 se bude provádět vývoz komunálního odpadu celoročně 1× za čtrnáct dnů, každý lichý
týden, vždy ve čtvrtek,v ranních hodinách.
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
V sobotu 5. května 2018 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemný a nebezpečný odpad, a to v době:
8.45–9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích,
9.15–10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici.
Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů, a to jen v určenou hodinu a den svozu,
a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet.
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM

Statistika
Na konci roku 2017 žilo v obci 669 obyvatel.
Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí.
V základní škole studovalo 29 žáků.

Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané:
Janásek Vladimír, Buršová Hana, Hrbáček Břetislav, Nespěchalová Vlasta, Schmidtová Marie, Pacák Václav, Lukášová Jarmila, Přibyl Josef, Pavlisková Jana, Machová Danuše, Horňáková Blanka, Škandera Miroslav, Viková Milada, Navrátil Pavel,
Suchánková Ludmila, Feglerová Ludmila, Panáková Vlasta, Loukota Miloslav, Koryčánková Božena, Vybíralová Věra, Remeš Vlastimil, Zemánek Josef, Kubeša Zdeněk, Bočánová Jana, Dudek Pavel, Suchánková Květoslava, Špaldová Jarmila,
Burešová Dagmar, Popp Josef, Koláčková Dagmar, Gogolínová Jana, Ludíková Marie, Škandera Jiří, Hvolka Ondřej, Richterová Marcela, Slezák Zdeněk, Lukáš Bohumil, Bočanová Anna, Gadasová Eva, Lollek Petr, Koláček Miroslav.
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.

OBECNÍ ÚŘAD
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Výběr ze zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Jezernice
26. zasedání konané dne 11. prosince 2017
ZO schválilo:
• střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019–2020,
• rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 680 tis. Kč, s ponecháním
závazných ukazatelů na SU 501, 521 a 558,
• rozpočet sociálního fondu obce na rok 2018 ve výši 94 000 Kč,
• střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019–2020,
• rozpočet obce na rok 2018,
• cenu stočného za rok 2017 ve výši 11,97 Kč vč. DPH za 1 m3,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• s platností od 1. 1. 2018 odměnu neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 500 Kč, odměnu člena výboru zastupitelstva ve výši 250 Kč, odměnu předsedy výboru zastupitelstva ve výši 700 Kč,
• Pravidla užívání DKS platná od 1. 1. 2018,
• revokaci usnesení 25. ZO ze dne 1. 11. 2017, bod č. 6 ve znění:
• ZO schvaluje koupi pozemků parc. č. KN 1606 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 133 m2 a parc. č. PK ZE 1607 o výměře
172 m2, obě v k.ú. a obci Jezernice, v areálu ČOV, za celkovou cenu 10.675 Kč (35 Kč/m2).
• koupi pozemků parc. č. KN 1606 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 133 m2 a parc. č. KN 1640/4 o výměře 172 m2, obě
v k.ú. a obci Jezernice, v areálu ČOV, za celkovou cenu 4 000 Kč,
• Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2689/1, v k.ú. Jezernice, se
Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., pro stavbu „Cyklostezka Jezernice – Slavíč, I. etapa“,
• Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemky parc. č. 1468/64 a 1468/65 pro stavbu „Cyklostezka Jezernice – Slavíč“ a pověřuje starostku jejím podpisem,
• výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce hřiště v obci Jezernice“ a smlouvu o dílo s vítězným
uchazečem sport cité +, s.r.o., Bílovice,
• Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“ s vítězným uchazečem Voding Hranice spol. s r.o.
• finanční dar starostce obce a ředitelce PO dle důvodové zprávy,
• převedení části silnice III/4376 Lipník n. B. – Jezernice z majetku Olomouckého kraje, se kterým má právo hospodařit
Správa silnic Olomouckého kraje, do majetku obce. Podmínkou převedení silnice je oprava puklin v povrchu silnice.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 11,
• zprávy z činnosti kontrolního a finančního výboru v roce 2017,
• aktualizaci ceny nájmu popelové nádoby od 1. 1. 2018,
• složení inventarizačních komisí a informace k inventarizaci 2017, včetně proškolení předsedů IK,
• termíny zasedání ZO v roce 2018: 24. 1., 21. 3., 23. 5., 25. 7. v budově obecního úřadu,
• výsledky výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“,
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k návrhu stanovení finančních limitů pro starostu (místostarostu) obce při schvalování výdajů usnesení nevzniklo.

27. zasedání konané dne 24. ledna 2018
ZO schválilo:
• Smlouvu o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu ze strany paní M. N. v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku
n. B., uzavřenou mezi obcí Jezernice a příspěvkovou organizací Sociální služby Lipník nad Bečvou, a uložilo starostce
provést úhradu smluvní částky za náklady spojené s užíváním bytu až po uhrazení této částky paní N. do rozpočtu
obce,
• pořízení projektové dokumentace na dům se sociálními byty v Jezernici v lokalitě Malíčkovo,
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012725/VB1 Jezernice, Macourek, p.č. 229/39 uzavřenou mezi obcí Jezernice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
• spolupráci s Povodím Moravy, s. p. na zajištění protipovodňové ochrany obce a pověřilo starostku obce, aby zajistila
prověření a případnou aktualizaci stávajících studií odtokových poměrů v obci Jezernice,
• připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2018 na budově OÚ,
• podání žádosti o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018 z Programu na podporu JSDH na pořízení elektrocentrály včetně příslušenství,
• podání žádosti o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018 z Programu podpory kultury na obecní slavnosti 2018,
• podání žádosti o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018 z Programu na podporu výstavby sportovních zařízení
na akci Rekonstrukce hřiště v obci Jezernice,
• podání žádosti o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018 z Programu obnovy venkova na stavební úpravy základní školy,
• odložení projednání konkurzního řízení na ředitele PO a uložilo starostce zajistit písemné stanovisko Ministerstva
vnitra, odboru dozoru a kontroly, ve věci vyhrazení pravomoci zřizovatele školy, podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích, zastupitelstvem obce.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání ZO,
• změny rozpočtu 2017 provedené rozpočtovým opatřením č. 12,
• změny rozpočtu 2018 provedené rozpočtovým opatřením č. 1,
• výsledky VŘ na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na Dům se sociálními byty v Jezernici,
• příkazní smlouvu ze dne 10. 1. 2018 s Ing. Karlem Trlicou,
• informace k plesu obce dne 17. 2. 2018,
• implementaci GDPR v rámci DSO Moravská brána,
• nabídku MAS na spolupráci se školami na čerpání dotací prostřednictvím šablon,
• modernizaci webu obce ve spolupráci s BEC Moravská brána – JG web Creative,
• informace o provozu hospůdky v DKS,
• podání žádosti o dotace z OPŽP na Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice,
• Smlouvu o zajišťování servisních služeb a údržby VO uzavřenou s MKK lightservis, s.r.o.
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Vycházka ŠD na Drahotuch
V pátek 24. listopadu 2017 jsme se vydali
se školní družinou na turistickou vycházku ke zřícenině hradu Drahotuch v Podhoří. Ze školy jsme odcházeli po obědě.
Pěšky jsme došli do Podhoří a poté lesem
k samotné zřícenině hradu. Cesta to byla
náročná, protože jsme museli „vyšplhat“
do strmého kopce. Všichni jsme však došli
až do cíle, kde jsme si dali svačinku a rozdali čokoládové medaile.
Cesta zpátky už tak náročná nebyla. Po
sestupu z kopce jsme se vydali na zastávku v Podhoří, odkud jsme se autobusem
vrátili zpátky do Jezernice.
Vycházka se všem moc líbila a všichni už
se těšíme na další exkurzi se školní družinou.
Irena Maierová

Vánoční besídka
V sobotu 2. 12. 2017 jsme se všichni sešli v DKS, kde se konala již tradiční mikulášská besídka, kterou pro nás připravily paní učitelky a hlavně naše děti z mateřské a základní

školy. Děti z mateřské školy předvedly pásmo pekelných
básniček i písniček, které v podání našich nejmenších dětí
vykouzlily úsměvy na tvářích všech přítomných v sále. Děti
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z MŠ své tematicky laděné vystoupení oživily čertovským
tanečkem i s učitelkami. Krásné divadlo nám zahrály děti
ze základní školy, a to krásné známé pohádky. Děti byly
opravdu moc šikovné. Ve svátečním odpoledni nemohla
chybět ani tradiční mikulášská nadílka. Do DKS proto zavítala mikulášská skupina v čele s Mikulášem, andílky a čerty. Každé dítě bylo podle svých zásluh odměněno. Všechny
děti byly určitě hodné, jelikož si každý odnesl domů sladký

ŠKOLA

balíček s mikulášskou nadílkou. Atmosféru předvánočního
odpoledne opět doplnil vánoční jarmark. Opět zde nabízely své výrobky děti z MŠ a ZŠ. Také letos byl velký zájem
o vánoční cukroví. Věříme, že vánoční besídka byla příjemným zpestřením adventu. Děkujeme všem rodičům, kteří
se na přípravě a organizaci vánoční besídky podílely.
Diana Schröderová

ŠKOLA
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Zámek Lešná
Dne 8. 12. jsme se s dětmi z mateřské a základní školy vydali na výlet na zámek Lešná. Bohatý program překvapil
nejen děti, ale i nás. Děti poznaly svaté osoby, jako je např.
sv. Lucie, sv. Martin atd. Děti si také mohly zahrát divadlo

(narození Ježíška). Viděli jsme i pravé peklo s Luciferem.
Děti odcházely s úsměvem a radostí domů. Byl to pro ně
opravdu velký zážitek.
		

Diana Schröderová

20

Jezeráček 1/2018

ŠKOLA

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MŠ
Na Vánoce – nejhezčí svátky v roce – jsme se těšili a připravovali už od Mikulášské besídky. Společně jsme si připravili adventní věnec i svícen a ozdobili vánoční stromeček.
Povedly se nám upéct a nazdobit voňavé perníčky, podařila se papírová přání a malovaní andělé. U betléma pod
stromečkem jsme si zpívali, povídali a děti zdramatizovaly
koledu Pásli ovce Valaši. Největší radost měly děti z dáreč-

ků od Ježíška. Poslední předvánoční den jsme společně poseděli u nazdobených stolečků, krájeli jsme jablka, louskali
oříšky, pouštěli ořechové lodičky a pojídali výborné cukroví. Adventní týdny se nám moc líbily.
Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a hodně lásky.
L. Hradilová

ŠKOLA
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ZIMA VE ŠKOLCE
V novém roce nás pan farář pozval na „jesličky“ do kostela v Jezernici. Tam nám krátce pověděl o narození Ježíška
a o cestě tří králů. Společně jsme si zazpívali koledy a každý
hodil černouškovi korunu.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým pravidelně sypeme do krmítka. Letos jsme jim připravili šišky plněné

semínky, které věšíme na odstrojený vánoční stromeček na
školní zahradě.
Velkou radost nám udělalo počasí - napadl sníh! Nemeškali
jsme a honem na zahradu. Děti společně postavily několik
sněhuláků, sněhových hradů a jezdily jako závodníci na
bobech. Zimní radovánky jsme si všichni užili.
L. Hradilová
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Veverka obecná v Jezernici
10. ledna jsme v hodině Člověk a jeho svět viděli na stromě
veverku. Robert ji zahlédl a upoutalo to celou třídu. Zjistili
jsme, že byly dvě, asi byly zrzavé. Chvíli jsme je pozorovali.
Paní učitelka je chtěla natočit. Ze začátku se jí to nedařilo,
ale potom se jí to povedlo. Pak jsme se na ně docela dlouho dívali. Skákala z větve na větev. Nakonec se nám jedna
schovala, pak zas vylezla a schovala se druhá. Skákaly docela hodně vysoko. Viděli jsme je z okna třídy u památníku
T. G. M. Jak zalezly tak nám paní učitelka pustila interaktivní tabuli a tam nám našla zajímavosti o veverce. Dozvěděli
jsme se spoustu nových věcí. Dokonce jsme slyšeli i zvukovou nahrávku. Doma jsme na internetu hledali další informace. Další dny jsme se znovu dívali z okna, ale bohužel už
tam nebyly. Pak paní učitelka přišla s nápadem, že o tom
můžeme napsat článek do Jezeráčku.

Veverka obecná má dlouhý ocas. Zhruba dvacet až dvacet
pět centimetrů. Mívá často hnědou srst. Veverka má hodně ostré drápky, což jí umožňuje udržet se na stromech,
větvích v různých výškách a přitom nespadnout. Umí skákat ze stromu na strom až na vzdálenost tři až čtyři metry
a drápky se přichytí na strom. Někdy se stává, že samec
chodí k samičce, která už samce má. Veverka obecná patří
mezi savce. U savců, jako je veverka obecná, se mláďata
vyvíjejí v břiše samice, jen pár savců klade vajíčka do vody.
Má tělo pokryté srstí. Veverka obecná je často lovena
pro maso a jiné potřebné věci. Veverky najdeme v lesích
nebo pralesích. Živí se nejčastěji ořechy, které si zásobuje
na zimní spánek, který se nazývá hybernace. Veverky mají
každou zimu hybernaci. Veverky někdy střílí myslivci.
Adam Matula

Vláďa Proček

Veverku obecnou zná snad úplně každý. Zrovna když jsme
měli ve škole třetí hodinu Člověk a jeho svět, tak jsme
z okna viděli dvě veverky, které byly na stromě. Dlouho
jsme je pozorovali, protože se nám všem hodně líbily.
Měly hnědou barvu jako většina veverek na světě. Povídali
a četli jsme si hodně věcí, co veverka umí a jak je velká.

Veverka obecná je velký hlodavec. V České republice ji
nalezneme v lesích všech typů, parcích, alejích, větších
zahradách nebo hřbitovech. Má zrzavou, černou a někdy hnědou srst. Dorůstá 19 až 23 cm. Její hmotnost je
250 až 340 gramů a někdy i víc. Huňatý ocas napomáhá
udržovat rovnováhu při lezení nebo skocích na stromech.
Má ostré a zakřivené drápy, které jí slouží při lezení po větvích stromu. Potravou veverky obecné bývají semena šišek, houby, ptačí vejce a oříšky.
Veverka obecná je ve většině států Evropy
chráněným druhem.
Ríša Remeš

Veverka má velké drápky, kterými se může
pohybovat po stromě nahoru i dolů, protože
se s nimi zachycuje o kůru stromu. Jí vajíčka
i malá ptáčátka. Nejvíc blech má kolem očí.
Viděli jsme ji na stromě před školou. Paní
učitelka nám o nich přečetla a pustili jsme
si video, jak kradla mláďata z hnízda. Veverka je savec. Existuje taky veverka, která umí
létat. Dokáže skočit 4 až 5 metrů. Je dlouhá
50 cm.
Filip Janásek

ŠKOLA
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Je středně velký hlodavec z čeledi veverkovitých, obývající
široké území v rozmezí od západní Evropy až po východní
Asii. V České republice ji nalezneme v lesích všech typů,
parcích, alejích, větších zahradách nebo hřbitovech se stromovým porostem. Má zrzavou, černou a někdy hnědou srst.
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Rozmnožování
U některých jedinců probíhá páření již na konci zimy a na
samotném počátku jara, tedy během února a března, většinou je však obvyklejší doba páření v letním období.
Adam Navrátil

Lyžařský a snowboardový kurz v Hlubočkách
V měsíci únoru jsme s přihlášenými žáky ZŠ a dětmi z MŠ
jezdili celý týden od 5. do 9. února vždy odpoledne do ski
areálu v Hlubočkách, kde probíhal kurz lyžování a jízdy na
snowboardu. Letos se přihlásilo 18 dětí. Dva žáci absolvovali kurz jízdy na snowboardu a ostatní jezdili na lyžích.
Tento kurz zprostředkovala lyžařská a snowboardová škola
Newman school. Děti, které neměly vlastní výbavu, měly
možnost si ji zapůjčit. Děti byly rozděleny do několika sku-

pin podle úrovně jejich dovedností. Všichni se postupně
během celého týdne v jízdě zdokonalovali a na konci kurzu
dokonce i úplní nováčci sjeli celý kopec při závěrečném slalomu. Na závěr všichni dostali diplom a odměnu za snahu.
Věříme, že rodiče budou i nadále své děti podporovat
ve sportu, a doufáme, že příští rok se kurz lyžování a jízdy
na snowboardu uskuteční znovu.
Irena Maierová
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Adventní koncerty
V předvánočním čase je dobré si udělat sváteční náladu.
Osvědčená metoda je zajít si na koncert. V našem jezerském kostele probíhaly dva adventní koncerty. V jednom
náš pan farář Petr Utíkal secvičil skladby a písně s mladými
muzikanty z okolí. Předvedli nám kolik se toho již společně
naučili. Otci Petrovi patří velký dík za trpělivost, se kterou
krůček po krůčku vede své muzikanty k lásce k hudbě. Na

druhém koncertu jsme viděli mladé dámy, které již mají
svá učednická léta za sebou. Na flétny zahrály známé
skladby v neobvyklé aranži .Umění starých mistrů předvedly v perfektním podání. Děkujeme za radost, kterou
nám jejich dobrá hudba přinesla.
Zemánková Marie

Rozsvícení vánočního stromu 13. 12. 2017 a vánoční muzeum
Ve středu 13. prosince jsme rozsvítili vánoční strom před
Feglerovým a zazpívali si koledy s Deníkem a s celým Českem. Děti ze školního sboru v čele s Anežkou Pořízkovou
spolu s několika dospělými zpěváky - dobrovolníky byly
tahouny celé pěvecké produkce. Ve stejném čase tvůrci
obecního muzea otevřeli novou vánoční expozici v muzeu
v kulisách výstavy o četnících z Lipníka a okolí. Venku jsme
se zahřáli čajem a horkým svařákem, což nám umožnilo
pobýt a besedovat o něco déle než bez těchto „záchranných prostředků“.

Koledování MŠ
na obecním úřadě 20. 12. 2017
Tradiční milou akcí je nadělování dárků dětem z mateřské
školy, spojené s jejich koledováním na obecním úřadě. Děti
s nadšením zpívaly, tancovaly i rozbalovaly dárky. Jsou to
šikulky. Bylo nám velkým potěšením. Děkujeme!
Pavla Jochcová

Výšlap za netopýry
Díváte se rádi na apokalypsové filmy
v televizi? Opustíte-li pohodlí v obýváku
a uděláte malý výlet na Vyhlídku, dočkáte se živelné katastrofy v přímém přenosu. Krásné smrky, které zde rostly několik
desetiletí, připomínají mrtvou krajinu,
neboť stojí smutně bez jehličí, bez života. Našli se mezi nimi i hrdinové, kteří
kůrovci odolali, ale bohužel na podzim se
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zde přehnala vichřice, která
je vyvrátila z kořenů. Při letošním výšlapu za netopýry
jsme procházeli zničeným
lesem, bylo nám z toho
smutno. Pevně věřím, že
příroda má své obnovitelné
zdroje a že umožní nástup
nové silné generace stromů. Děkuji všem dětem
i dospělým za účast na této
procházce. Netopýrů jsme
napočítali okolo pěti, asi
o deset méně než loni.
Za Sokol Jezernice
Zemánková Marie

Vypouštění lampiónků štěstí 31.12.2017
Je to takový malý Silvestr pro naše nejmenší. Přesto, že
od rána vydatně pršelo, přišlo ve dvě odpoledne před poštu několik odhodlaných účastníků a návrhy na rozpuštění
akce byly zamítnuty. Došli jsme do Hulínce, nánosy bláta na
botkách nikomu nevadily, rozdělali jsme oheň, zavzpomínali na krásně zamrzlou hladinu rybníka, která nás přivítala
před rokem, zahřáli jsme se teplým čajem i čímsi ostřejším
a postupně vypustili všechny přinesené barevné lampiónky
– přes širé pole tak, aby nikdo a nic nebylo ohroženo jejich
plamínkem. A přínos? Radost dětí, pohyb na čerstvém vzduchu a setkání s dobrými lidmi. To úplně stačí. Za rok zas!
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Novoroční přípitek s ohňostrojem

Tříkrálová sbírka 2018

Další dobrou příležitostí k setkání občanů byl novoroční
ohňostroj na fotbalovém hřišti. Pánové ohňostrůjci Pyro
Přikryl připravili parádní podívanou. Cena 7 248 Kč. Rachejtle umístili na valu u hřiště, což bylo ideální pro pozorování od hospůdky. Tři a půl minuty krásných efektů
a emocí spojených s výšlapem do přírody, posezení pod
přístřeškem, novoroční přání, bezva zážitek.

Naše obec se jako každoročně připojila k celostátní Tříkrálové sbírce. Prožíváme nyní období, kdy se našemu státu daří
hospodářsky i ekonomicky. Je to určitě dobře, že naše generace byly doposud ochráněny válečnému i poválečnému
strádání. Díky Bohu. Jsou lidé, kteří se vlastní nebo nevlastní chybou dostanou do velkých finančních problémů a jsou
odkázáni na pomoc státu i druhých. Každý z nás zná spoustu příkladů a nikdy nevíme, zda se i my sami nedostaneme
do podobné svízelné situace. Tříkrálová sbírka učí nás i děti
na ty potřebné nezapomínat a podle daných možností pomáhat. V letošním roce se koledování zúčastnilo rekordních
18 koledníků. Byla to pěkná fuška obejít celou vesnici, ale
zvládli to na výbornou. Díky jim a dárcům bylo vybráno
19 882 Kč. V Lipníku a okolí v 80 kasičkách 348 172 Kč.
Za tuto finanční pomoc všem děkuji.

Pavla Jochcová

Zemánková Marie
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Výroční schůze SDH 20.1.2018

Výroční valná hromada SDH Jezernice proběhla 20. 1. 2018.
Shrnul se rok 2017 a probraly se plány na rok 2018. Mimo
jiné jsme udělili ocenění našim významným členům. Oceněni byli Pavel Králík a Miroslav Vilímec medailí za zásluhy.
Jaromír Novák dostal medaili za příkladnou práci. Marta
Hašová, Radek Raška, Lubomír Rob a Magdaléna Školudíková obdrželi čestná uznání OSH (Okresního svazu hasičů).
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Vodění medvěda 27.1. 2018
Jelikož převážná většina aktivního sboru měla v termínu
nejvhodnějším pro vodění medvěda naplánovanou dovolenou, museli jsme letošní vodění medvěda naplánovat
již na sobotu 27. 1. Akce se nám dobře vydařila a možná
i díky založení kroužku Mladý hasič jsme vybrali do hasičské kasičky rekordní obnos. Někteří občané Jezernice jsou
opravdu štědří. Moc děkujeme. Letošní rok byl specifický
tím, že celá Česká republika v tento den volila prezidenta
republiky. I my masky jsme chtěli přispět svými hlasy, a tak

jsme v 8:00 navštívili volební místnost a vhodili do urny své
hlasy. Děkujeme komisi, že záležitost vzala s nadhledem.
Volební atmosféra byla cítit na každém kroku. Obzvlášť
v odpoledních hodinách při sčítání hlasů, když už bylo jasné, že žádná změna nenastane, byly emoce dost znát. Někde se oslavovalo a někde pilo na žal. Hodně se diskutovalo.
Kromě rekordní vybrané částky jsme pokořili i rekord v délce trvání. Končilo se ve 20:00. Ještě jednou moc děkujeme
za připravené pohoštění a finanční příspěvky.
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Kluziště pod školou 24. 2. 2018
Byli jsme připraveni, ale mrazy nikde. Když už jsme si mysleli, že kvůli mírné zimě kluziště nebude, tak místo jara
přišly mrazy. Rozhodli jsme se tedy nastříkat dětem kluziště. Ze začátku mrazy nebyly dost silné a foukal prudký vítr,
což nám práci komplikovalo. Nedařilo se udělat hladkou
plochu, ale nakonec se to přes velké úsilí a snahu hasičů

celkem podařilo. Snad se vítr trochu uklidní a kluziště si
děti užijí a neumrznou.
Děkuji všem aktivním členům, že SDH Jezernice funguje,
jak funguje.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák – velitel sboru

Karneval v cirkuse
Dlouho očekávané karnevalové odpoledne s klaunem
Hopsalínem i letos přilákalo velké množství dětí v nápa-

ditých a pestrých kostýmech. Za doprovodu rodičů nebo
babiček a dědečků si přišly užít veselého hraní, tancování,
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dovádění, zapojit se do soutěží a her a také něco hezkého
vyhrát v tombole.
Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům, že přišli
a vytvořili tak báječnou atmosféru.
Velký dík za zdárný průběh patří také obětavým rodičům
z KRPŠ.
(Vyk.)
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Ples obce 17. 2. 2018
V sobotu 17. února se uskutečnil 18. ples obce Jezernice.
Tentokrát jsme upustili od výzdoby sálu nafukovacími
balónky, jak bylo zvykem v předchozích letech, a využili
jsme profesionálních služeb květinářek – paní Charvátové
a Konvičné, které dodaly řezané růže, zhotovily květinové
misky na stoly a závěsná aranžmá ze sušených a umělých
květin. Je už tradicí, že zástupci obce vítají u vstupu přicházející dámy a předávají jim růži. V sále pak vzniká velmi
pěkné slavnostní prostředí s množstvím rozkvetlých květin. K tanci hrála hudební skupina SYRINX z Velkého Týnce.
V devět hodin starostka a místostarosta ples zahájili, přivítali návštěvníky a předali poděkování, blahopřání a dorty
dvěma dalším dobrým duším obce Jezernice, které nezištně přispívají k lepší Jezernici. Ocenění přijaly paní Marie
Zemánková a Marcela Richterová za dlouholetou práci
v zastupitelstvu obce, která trvá nepřetržitě od r. 2000,
paní Zemánková navíc za neúnavnou práci s dětmi v Sokole a za organizaci oblíbené akce Pálení čarodějnic a paní
Richterová za kultivaci jednání zastupitelstva, za dobrovolnou činnost na poli kulturním, za organizaci tanečních

vystoupení, kterými se bavíme na obecních plesech a za
pozitivní lobbing v zastupitelstvu ve prospěch fotbalového
oddílu. Děkujeme oběma za to, jaké jsou. Čím více bude
takových lidí v Jezernici, tím lépe se nám tady bude žít.
Po slavnostním úvodu vystoupila hudební skupina Arrhythmia, violoncellový kvartet, který svou energickou
muzikou rozproudil energii večera. Následně vystoupila
taneční skupina Progress Junior ze střediska volného času
Lipník n. B. a hodinu před půlnocí devět místních tanečníků s charlestonem a s písničkou Nadi Urbánkové Mám
ráda žůžu. Barevné paruky dam, punčocháče v barvách
vlasů, velké brýle, bílé košile pánů s barevnými motýlky,
taneční hůlky, taneční i téměř akrobatické prvky, srdeční
nasazení, to všechno nenechalo diváky chladnými. Hezky
jsme si zablbli. Pěkné je na tom vždy to společné úsilí při
přípravě vystoupení, tvorba choreografie, nacvičování,
mnohočetné opakování, trochu motání se a nakonec docela dobrý! A proč charleston? Marcela navrhla tento tanec, protože si letos připomínáme 100. výročí od vzniku
samostatného Československa a v té době se v Americe
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tancoval tento bláznivý tanec, přišel z Bronxu, zaplavil
Ameriku a pomalu se dostával i do Evropy. Byl oblíbeným
tancem první republiky. Výběrem hudby jsme ho poněkud
omladili. Známá energická písnička dodala choreografii ty
správné volty.
Tradičně bohatá tombola, velká návštěvnost, dobrá nálada, účast všech generací, množství mladých návštěvníků

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

pěkně upravených, plných energie, ale zachovávajících
vysokou úroveň společenského chování, to všechno byl
18. ples obce Jezernice. Těšíme se na další ročník!
Velký dík patří všem pořadatelům.
Pavla Jochcová, starostka

ŠIBŘINKY – „Od kolébky do hrobu“
V sobotu 24. 2. 2018 se konaly v DKS v Jezernici tradiční Šibřinky pořádané KRPŠ při místní škole. Tématem byl vývoj

člověka od kolébky až do hrobu. Tomu odpovídala i výzdoba sálu. Děti pod dohledem pedagogů vyrobily papírové
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kostry, dudlíky a batolata. Ty pak byly rozmístěny na stěnách v sále. Dané téma kopírovala i většina masek, které
se jako každý rok sešly v hojném počtu. Miminka, důchodci
i mrtvoly to na parketu pěkně roztáčeli. Nejlepší maskou
byl porotou zvolen „Mrtvý klaun“. Zpestřením večera byl
taneční program dětské i dospělé skupiny GREATČATA
a PROGGREAT z Lipníka nad Bečvou. Sál kulturního domu
se postupně velmi slušně zaplnil, a tak si všichni užili tance za doprovodu skupiny SUNSET a bohatého občerstvení.
Poděkování patří KRPŠ za organizaci a příjemně strávený
večer.
Chytilová Vlaďka
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Připravované akce roku 2018
•
•
•
•
•
•
•

11. 3. Divadlo Ventyl – Dokud nás milenky nerozdělí, DKS
16. 3. Jarní dílny, DKS
20. 3. Vynášení Morany
25. 3. Velikonoční výstava, DKS
31. 3. Turnaj ve stolním tenisu, DKS
8. 4. Setkání seniorů, DKS
13. 5. Svátek matek, DKS

Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanynky a fandy našeho oddílu.
Vánoce a Nový rok jsou nenávratně pryč a pomalu se můžeme chystat na jarní část naší fotbalové soutěže. Abych
byl přesnější, naši kluci už se dávno připravují. Zimní příprava jim začala už 23. 1. 2018. Tréninky probíhají střídavě
v KD Jezernice, venkovní plochy Jezernice a sportovní areál
Tršice. Doufám, že do sebe načerpají dost sil, abychom
mohli, jako na podzim, sledovat mnoho vítězných utkání.
Kádr nám zůstal v podstatě stejný, z marodky se nám vrátil
Míša Doležel, naopak se nám zranil Vojta Pavliska, který
musí podstoupit operaci, takže jarní část asi neodehraje.
Zimní přípravu s námi absolvuje i Dominik Zbruž, o kterém
DATUM

ČAS

28.1.2018 11:00

SOUPEŘ

budeme jednat jako na podzim se Sokolem Ústí. Dalším
účastníkem naší zimní přípravy je Zdeněk Merta, hráč Všechovic, o kterém taky probíhají jednání, stejně jako u Lukáše Doležela z Čekyně. Trenér Radko Dubravský naordinoval
hráčům na toto období 6 přípravných utkání, záměrně
všechny týmy jsou z vyšších soutěží. Po odehraných třech
zápasech a třech výhrách, které kluci poctivě vybojovali,
jim děkuju a přeju mnoho úspěchů do dalších bojů. Ale
neusněme na vavřínech, příprava je vždy něco jiného než
samotná soutěž.
V tabulce rozpis utkání i s dosavadními výsledky:

VÝSLEDEK

UT Lipník

11.2.2018 10:00 TJ Sokol Dub n. M. (1.A)

6 : 3 3x Simon, Šelle, Merta, Bosák

UT Přerov

18.2.2018 11:00

Újezdec (1.B)

5:2

UT Lipník

23.2.2018 16:30

1.FCV U19 (MSDD)

1: 0

-

VOLNO

:

10.3.2018 12:00

1.FCV U17 (MSDD)

:

Tráva
Přerov

Ústí „B“ (1.B)

:

UT Hranice

4.3.2018

18.3.2018

-

9:00

3:0

VOLNO

:

KDE

Simon, Schmidt, Bosák

4.2.2018

H. Moštěnice (1.B)

STŘELCI BRANEK

3x Simon, Šanta, Merta

UT Přerov

Doufejme, že zbytek zimní přípravy proběhne bez dalších zranění a nemocní se nám uzdraví 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

Vánoční
volejbalový turnaj
Tradiční „Vánoční turnaj ve volejbale“ se konal dne 16. 12. 2017 a opět se sešlo mnoho výborných hráčů. Turnaj byl
losovaný a vyrovnaný ve hře od začátku až do konce. Zúčastnilo se celkem 6 smíšených družstev, a tak o výborné výkony
nebylo nouze. První příčku obsadili překvapivě: Kuřilová A., Novák M., s pomocí všech nenasazených hráčů z ostatních
týmů. Jako každoročně si hráči a návštěvníci pochutnali na vařených vepřových kolenech vytažených přímo z kotle.
Celý tým volejbalistů děkuje všem hráčům a návštěvníkům za skvělou atmosféru a těší se na další turnaj.
Za volejbalový oddíl Martin Novák
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