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Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce Jezernice,
máme za sebou rychlý nástup jara s nadprůměrně teplým květnem a před sebou celé léto, toužebně očekávané
prázdniny a čas dovolených. Je potřeba nabrat sil na nadcházející podzimní a zimní čas, který přijde, ať chceme
nebo ne. Přeji Vám, ať se Vám to v plné míře podaří.
Začátkem října se budou konat volby do zastupitelstev
obcí, prezident vyhlásil termín voleb na 5. a 6. října 2018.
Zdá se to zatím daleko, ale čas běží někdy rychleji, než bychom si přáli. Přemýšlejme už nyní o tom, zda a jak se chce
každý z nás podílet na dění v obci. Jestli bude sedět v závětří, pozorovat dění a komentovat ho podle svého vnitřního
nastavení laskavě, věcně, kriticky, či zásadně negativně,
nebo bude mít odvahu podílet se aktivně na věcech obecních, přiložit ruku k dílu a čelit zasloužené i nezasloužené
kritice více či méně zasvěcených občanů. Kdo k tomu má
odvahu, prosím, domluvte se, sestavte svou kandidátku,

nebo se přidejte k jiným kandidátkám a pojďte se podílet
na věcech veřejných. Vyzývám všechny věkové kategorie,
starší moudřejší, nechť přispějí svými zkušenostmi a také
a především mladší spoluobčany, kandidujte do zastupitelstva, abyste si podle svých představ mohli vytvořit
obec příznivou pro sebe a pro svoje děti. Možná ji chcete
mít moderní, vybudovanou a vybavenou podle posledních
trendů, s mnoha společenskými událostmi, možná poklidnou, tradiční…
Termín pro podání kandidátek je nejpozději do 16 hodin
dne 31. 7. 2018 (66 dnů přede dnem voleb). Místo podání je na registračním úřadu – MěÚ Lipník n. B. Sdružení
nezávislých kandidátů navíc, na rozdíl od politických stran,
dokládá petici s podpisem 7 % z celkového počtu občanů
(660), to je minimálně 47 podpisů. Je to snadné. Pojďte
řídit a budovat obec takovou, jakou ji chcete mít.
Pavla Jochcová, starostka

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:
PO
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
ST
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ČT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
PÁ
pro veřejnost zavřeno
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1. března za humny

Prodej sekačky Star Jet
Čápi v Jezernici 2018 – pravidelný monitoring podle
webové kamery a na místě samém: 3. 4. přiletěl
první čáp, 21. 4. se objevil druhý dospělý čáp, nyní
jsou na hnízdě dvě mláďata.

ZO na svém 30. zasedání dne 11. 6. 2018 schválilo prodej
sekačky StarJet 16 HP HYDRO, rok pořízení 2002. Prodej
sekačky se uskuteční formou obálkové aukce s vyvolávací nejnižší cenou 5 000 Kč. Zájemci mohou v termínu do
31. 7. 2018 doručit na Obecní úřad Jezernice svou nabídku
kupní ceny za nabízenou sekačku. Tu si mohou po domluvě
na obecním úřadě nebo s technickými pracovníky obce osobně prohlédnout a seznámit se s jejím technickým stavem.
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Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Jednotka našich dobrovolných hasičů obdržela dotaci ve
výši 35 000 Kč z Programu na podporu JSDH, na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018. Dotace je
určená k zajištění akceschopnosti jednotky a byla použita
k částečné úhradě výdajů na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím. Celkové náklady představovaly 36 783 Kč.

Zateplení a fasáda školy
Obec obdržela dotaci 300 000 Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, z dotačního titulu Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce. Dotace je určená
k částečné úhradě nákladů na akci „Stavební úpravy ZŠ Jezernice – zateplení a fasáda“.
Stavba bude provedena během letních prázdnin a bude
ukončena nejpozději do 15. září 2018. Zhotovitel STAVO –

Karel Černoch byl vybrán ve výběrovém řízení, ve kterém
bylo osloveno sedm společností, z nichž pouze tři se zúčastnily a předložily své nabídky.

Nový přístřešek ve dvoře DKS a rekonstrukce přístřešku na hřišti
Na podnět uživatelů domu kultury a sportu byl ve dvoře
vybudován nový přístřešek pro chráněné posezení na terase. Jeho první část o délce 8 m zhotovila pro obec v květnu
2018 společnost Pavel Garec – Klempířské a pokrývačské
práce, Heřmanice. Cena 82 000 Kč. Druhá část zastřešení
terasy bude podle rozhodnutí zastupitelstva obce realizovaná v následujícím roce.
V letním období hojně využívaná terasa hospůdky na hřišti
měla přestárlé zastřešení, při dešti na více místech návštěv-

níkům crčela voda za krk. Proto zastupitelstvo rozhodlo
o opravě terasy a ze tří nabídek vybralo tu, která obsahovala
materiál vyšší kvality, s větší odolností proti UV paprskům
i úderům fotbalových míčů. Část střechy je pokryta asfaltovým modifikovaným pásem s palubkovým podbitím a část
průsvitnou bronzovou vlnovou deskou z polykarbonátu.
Současně byla posílena konstrukce a opraveny některé spoje
původního přístřešku. Opravu provedl p. Michal Ludík, Tesařské práce Jezernice. Cena 210 000 Kč.
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Akustické panely v hospůdce DKS
Kdo do hospůdky chodí, jistě zaznamenal, že akustika
v místnosti byla velmi špatná, mluvené slovo nebylo dobře
slyšet, návštěvníci se překřikovali. V lednu 2018 proběhlo
měření doby dozvuku, které tuto situaci potvrdilo. Doba
dozvuku byla neúměrně dlouhá a v jednotlivých frekvenčních pásmech značně rozdílná, což uvedený nedostatek
ještě umocňovalo.
Na základě měření a výpočtu byly navrženy akustické desky Akustico Obifon o rozměrech 1200x1000x50 mm, které
byly naladěny na pohlcení zvuku zejména ve frekvencích

s nejdelší dobou dozvuku tak, aby došlo ke zkrácení doby
dozvuku a také k jejímu sjednocení. Akustické desky jsou
osazeny na lankách 200 mm pod stávajícím sádrokartonovým stropem. Následné měření i praktické poznatky
potvrdily, že došlo k předpokládanému zlepšení akustických parametrů místnosti. Setkávání návštěvníků v těchto
prostorách tak bude ještě příjemnější.
Realizace: květen 2018, společnost MCMAX, s.r.o., Brno.
Cena realizace 75 000 Kč.

19. května u DKS
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Údržba vzrostlých stromů
V roce 2012 byly odborným zásahem arboristů – stromolezců ošetřeny vzrostlé stromy rostoucí v centrálních částech zastavěného území obce tak, aby byla zajištěna jejich
bezpečnost, dobrý zdravotní stav a dlouhověkost. Byly
prořezány suché, poškozené a přetížené větve a některé
stromy s rizikovým větvením byly opatřeny pružnými bezpečnostními vazbami proti vylomení dominantních větví.
V následujících letech při silných větrech, kdy na mnoha
místech v okolí docházelo ke škodám způsobeným padajícími stromy, nevznikla v Jezernici žádná taková událost,
byť se zde nachází mnoho vzrostlých stromů. Stromy byly
bezpečné.
Nyní, po šesti letech, byla provedena následná údržba
dříve ošetřených a některých dalších vzrostlých stromů.
Opět stromolezeckou technikou. Výhodou práce stromolezce je, že vidí stav stromu z bezprostřední blízkosti uvnitř
koruny stromu a může tak efektivně provést nejúčinnější
zásahy. Nejvhodnější k provedení zdravotního řezu je doba
intenzívního růstu stromu, stromy jsou vitální, s velkou
schopností hojení ran a bránění vstupu houbových chorob.
Takové ošetření je vůči stromu nejšetrnější. Součástí řezu
všech stromů je odstranění jmelí, obrostu na kmeni a patě
kmene, zvýšení světlé výšky pro projíždění velkých aut,
vytvoření prostoru 2 m od budov a elektrického vedení.

U stromů, kde byly v roce 2012 instalovány bezpečnostní
vazby, je součástí kontrola všech vazeb. V případě velkého
napnutí je nutné zjistit jeho důvod, vyřešit odlehčením či
jiným přiměřeným způsobem. V ceně bylo zahrnuto odklizení ořezaných větví z komunikací či potoka na trávník.
Další úklid větví provedli pracovníci obce, vytřídili palivové
dříví a drobné větve zpracovali ve štěpkovači.
Během měsíce května bylo ošetřeno 32 vzrostlých stromů,
olše lepkavé, lípy srdčité a velkolisté, ořešáky královské,
vrba bílá, jasan ztepilý. Na hřbitově byla pokácena jedna
suchá bříza převislá.
Práce provedl Jan Pěta, Kunštát. Cena 79 000 Kč.
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Nová travní sekačka
Od května letošního roku je obec vybavena novou výkonnou sekačkou na trávu Rider Husqvarna P525D včetně žacího ústrojí combi 132 cm.
Dodavatel Antonín Šupler, Zubří. Cena 479 160 Kč.
S obnovou strojního vybavení rozhodlo zastupitelstvo
o prodeji nejstarší travní sekačky StarJet 16 HP HYDRO pořízené v roce 2002 za cenu 116 529 Kč. Podle posudku znalce z r. 2007 činila její odhadovaná cena 46 612 Kč a byla
za ni tehdy obcí nabídnuta k prodeji. Zájemce se nenašel.
Pro provoz obce je již nepotřebná, proto bude prodána
v tzv. obálkové aukci s vyvolávací cenou 5 000 Kč.

Obnova trávníku na fotbalovém hřišti
Fotbalový tým Sokolu Jezernice má za sebou další velmi
úspěšnou sezónu, postoupil o stupeň výše, do 1.B třídy
krajského přeboru po více než 15 letech. Všechna jeho
utkání jsou hojně navštěvovaná fanoušky a jsou důležitou
součástí společenského života v obci, kde se setkávají fandové jezerští i z okolních obcí a z obcí soupeřů.
Protože obec Jezernice spolky v obci dlouhodobě podporuje, neodmítla ani podporu fotbalového oddílu. Postupně
mu v posledních dvou letech darovala 50 000 Kč jako příspěvek na nákup hráčů, 30 000 Kč na přípravnou činnost

fotbalistů a letos 90 000 Kč na obnovu trávníku na hřišti.
Čerpání těchto prostředků je transparentní a Sokol jej obci
dobrovolně prokazuje předkládáním příslušných účetních
dokladů, o čemž se lze snadno přesvědčit na obecním
úřadě. Spekulace o zneužití těchto prostředků jsou proto
nepodložené a lživé.
Přejeme našim sportovcům mnoho úspěchů v nové soutěži
a stále více věrných fanoušků. Děkujeme za perfektní reprezentaci obce.

Víceúčelové dětské hřiště dokončeno
Na rekonstrukci dětského hřiště získala obec v loňském roce dotaci ve výši 1 045 124 Kč z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro
místní rozvoj. Ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu byla pořizovací cena hřiště oproti projektovému rozpočtu (1 493 000 Kč) snížena na 990 442
Kč a adekvátně tomu byla snížena dotace na 642 065
Kč. Z prostředků obce má být na hřiště vynaloženo
348 377 Kč. Abychom snížili uvedené náklady obce,
požádali jsme v letošním roce Olomoucký kraj o dotaci
ve výši 200 000 Kč z Programu na podporu výstavby
a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 2018. Pokud uspějeme, náklady obce do-

sáhnou pouze 148 377 Kč. (V době přípravy zpravodaje nebylo o dotaci dosud rozhodnuto.)
Hřiště je určeno pro hodiny školní tělesné výchovy, pro
sportovní aktivity školní družiny a kroužků, pro spolky a pro
všechny věkové skupiny veřejnosti pro aktivní trávení volného času, rekreační volejbal, nohejbal, badminton, streetball,
fotbálek či soft tenis. V zimě může být hřiště využito jako
kluziště. Sloupky a sítě pro uvedené sporty jsou uloženy
v zamčené bedně u vchodu do hřiště. Klíč je k dispozici v pracovní době u p. Zapletala, dále ve škole, u p. Viky staršího a na
úřadě. Další klíče od bedny budou vydány zájemcům proti
podpisu na obecním úřadě tak, aby vybavení bylo snadno
dostupné pro sportovce a co nejméně dostupné pro zloděje.
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Zhotovitelem hřiště je společnost sport cité + s.r.o., Bílovice. Realizace proběhla od února do května 2018 a ve
čtvrtek 14. 6. 2018 jsme společně s dětmi a s učitelkami
základní a mateřské školy slavnostně zahájili provoz hřiště.
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Těší nás každodenní využití hřiště menšími i většími dětmi,
které svědčí o smysluplnosti projektu. Další uživatelé jsou
vítáni. BUĎ FIT!
Pavla Jochcová
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Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Jezernice
ZO rozhodlo dne 14. 3. 2018 o vyhlášení konkurzního řízení
na ředitele školy. Termín pro podání přihlášek byl stanoven
do 11. 5. 2018. Přihlášku podala v rámci prvního termínu
jedna uchazečka. Byla ustanovena sedmičlenná konkurzní komise ve složení: Ing. P. Jochcová, Mgr. M. Richterová, za obec jako zřizovatele školy, PaeDr. I. Melichová za
krajský úřad, odbor školství, Mgr. Z. Kotíková, ředitelka
ZŠ a MŠ Osek n. B,. Mgr. V. Dvorská, učitelka ZŠ Jezernice,
Mgr. M. Hlaváček, školní inspektor České školní inspekce,
Z. Panák, člen školské rady Jezernice.
Dne 15. 5. 2018 se uskutečnilo první zasedání konkurzní
komise. Komise otevřela nabídku, posoudila její obsah a písemně vyzvala uchazečku k doplnění chybějících formálních
náležitostí, které uchazečka obratem doručila. Dne 11. 6.
2018 se uskutečnilo druhé kolo konkurzního řízení formou
řízeného rozhovoru s uchazečkou. Přítomno bylo všech 7
členů konkurzní komise, přičemž 5 ze 7 členů označilo uchazečku za vhodnou k výkonu funkce ředitelky příspěvkové
organizace. Uchazečka byla konkurzní komisí doporučena
k výkonu funkce ředitelky PO a zastupitelstvo obce ji jmenovalo od 1. 8. 2018 ředitelkou ZŠ a MŠ Jezernice. Nová paní ředitelka však následně sdělila, že věc znovu důkladně zvážila
a rozhodla se funkci ředitelky ZŠ a MŠ Jezernice nepřijmout.
Obec ve spolupráci se školou nyní intenzívně pracuje na řešení
vzniklých potíží. Úkolem současné ředitelky školy je zajistit
další chod školy pověřením jednoho z pedagogických pracovníků naší školy dočasným řízením školy. Pokud by se takový
nenašel, jmenuje obec, jako zřizovatel školy, na dobu určitou
zvenčí dočasného ředitele, který si vytvoří pracovní tým, zajis-

tí plynulý chod školy a 3. září normálně zahájí nový školní rok.
Dosavadní paní ředitelka Mgr. B. Hradilová 31. 7. 2018 ve
funkci končí. Do funkce ředitelky byla jmenovaná v roce
2000. V roce 2012, po změně školského zákona, proběhla
v ČR první vlna konkurzů na místa ředitelů škol. Jejich cílem bylo prověřit stávajícího ředitele či jmenovat ředitele
nového. V Jezernici byla ředitelka v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. potvrzena
na vedoucím pracovním místě na funkční období dalších
šesti let, od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018.
Letos, po uplynutí uvedeného funkčního období, bylo
nutné prověřit perspektivu vedení školy na následujících
šest let. Zastupitelstvo obce zvažovalo, zda mandát paní
ředitelce znovu automaticky prodloužit nebo jej prověřit
v konkurzním řízení. Převládl názor, že prověřením v konkurzu získá ředitelka vyšší kredit a větší důvěru u obyvatel
obce a obec větší záruku kvalitní perspektivy vedení školy
na nové šestileté období. Věděli jsme, že pokud se paní ředitelka do konkurzu přihlásí, svůj mandát snadno obhájí.
Dosavadní paní ředitelka se však rozhodla ve funkci nepokračovat a do konkurzního řízení se nepřihlásila. Pokud se
sama nerozhodne jinak, zůstává dále zaměstnancem školy
v Jezernici na pozici učitelky.
Děkuji paní Bronislavě Hradilové za velké množství kvalitní
práce, kterou pro školu a tím i pro obec jako ředitelka školy
vykonala, a přeji jí hodně pracovních i osobních úspěchů
v jejím dalším životě, spokojenost a hodně štěstí a zdraví.
27. 6. 2018
Pavla Jochcová, starostka

Výběr ze zápisů zastupitelstva obce Jezernice
28. zasedání konané dne 14. března 2018
ZO schválilo:
• poskytnutí finančního daru TJ Sokol Jezernice ve výši 90 000 Kč na obnovu trávníku na fotbalovém hřišti podle cenové
nabídky p. Konvičného,
• opravu přístřešku hospůdky ve sportovním areálu podle cenové nabídky č. 3 p. Ludíka (CN 3) ze dne 28. 2. 2018,
• zřízení vyhrazeného místa správce DKS,
• provedení dopravního značení na cestě podél DKS podle cenové nabídky SEKNE spol. s r. o.,
• realizaci nového dřevěného přístřešku na terase ve dvoře DKS,
• realizaci akce Stavební úpravy ZŠ, zateplení a renovace fasády a zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12133881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životního prostředí – na akci „Jezernice – kanalizace a ČOV“,
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• záměr provedení akustických úprav hospody v DKS.
ZO vyhlásilo konkurs na obsazení pracovního místa ředitelky Základní a mateřská škola Jezernice, sídlo: Jezernice 39, PSČ
751 31 s předpokládaným nástupem 1. 8. 2018, odvolalo paní Mgr. Bronislavu Hradilovou z pracovního místa ředitelky
Základní a mateřská škola Jezernice, sídlo: Jezernice 39, PSČ 751 31 ke dni 31. 7. 2018 z důvodu ukončení šestiletého
období (§ 166 odst. 4 a 5 školského zákona) a pověřilo starostku požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou
radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání ZO,
• změny rozpočtu 2018 provedené rozpočtovým opatřením č. 2,
• závěry z porady o možnostech realizace malometrážních bytů.

29. zasedání konané dne 9. května 2018

ZO schválilo:
• přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, z dotačního programu Program na podporu JSDH 2018 pro dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2018 ve výši 35 000 Kč na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím, spolufinancování obce, smlouvu o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Jezernice,
• zachování počtu 9 členů zastupitelstva obce Jezernice,
• účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017,
• rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2017 v celkové výši 61 282,26 Kč, z toho 35 000 Kč do
rezervního fondu (následný převod do investičního fondu a z něj odvod do rozpočtu zřizovatele na položku rezerv. Pokud bude PO pořizovat v letošním roce tabuli, uvolní zřizovatel na žádost PO částku 35 000 Kč do jejího rozpočtu), dále
26 282,26 Kč poměrem 50 % do fondu odměn a 50 % do rezervního fondu,
• závěrečný účet obce za rok 2017, ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad a se zapojením přebytku hospodaření za rok 2017 do rozpočtu 2018,
• účetní závěrku obce za rok 2017,
• dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy v Jezernici s městem Lipník nad Bečvou.
ZO revokovalo usnesení 26. zasedání ZO ze dne 11. 12. 2017, bod č. 13 ve znění „ZO schvaluje 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 a kupní smlouvu na výše uvedené pozemky uzavřenou s Římskokatolickou farností Drahotuše
a pověřuje starostku jejím podpisem.“ a schválilo koupi pozemků parc. č. KN 1606 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 133
m2 a parc. č. KN 1640/4 ost. plocha o výměře 172 m2, obě v k. ú. a obci Jezernice, v areálu ČOV, za celkovou cenu 8 000 Kč,
a kupní smlouvu na výše uvedené pozemky s Římskokatolickou farností Drahotuše.
ZO neschválilo prodej obecního pozemku parc. č. 224/34 – ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře 59 m2 v k. ú. Jezernice.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání ZO,
• výsledky poptávky na revitalizaci schodiště a realizaci zpevněné plochy bočního vchodu OÚ a Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby STAVO – Karel Černoch, s.r.o., Suchdol nad Odrou,
• informace o průběhu konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ,
• změny rozpočtu provedené k rozpočtovým opatřením č. 3 a 4,
• informace obsažené v bodě 13. Různé.
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30. zasedání konané dne 11. června 2018
ZO schválilo:
• přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč, určeného pro Základní školu a Mateřskou školu Jezernice, p. o., jako příspěvek na
činnost dětí při ZŠ a MŠ,
• zadání zakázky „Stavební úpravy ZŠ Jezernice – zateplení a fasáda“ společnosti STAVO – Karel Černoch, s.r.o., IČ 27770907,
uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy ZŠ Jezernice – zateplení a fasáda“,
• přijetí investiční dotace z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, na akci „Stavební
úpravy ZŠ Jezernice“ ve výši 300 000 Kč, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2018/02157/OSR/DSM v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“ na akci „Stavební úpravy ZŠ Jezernice“,
• realizaci dvou studní k odvedení spodních vod v bezprostředním okolí ČOV a bere na vědomí zadání zakázky panu Milanu
Hučíkovi, Hošťálková 68, podle jeho cenové nabídky ze dne 1. 6. 2018,
• pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče a podání žádosti o „Účelovou investiční dotaci pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“,
• prodej sekačky StarJet 16 HP HYDRO formou obálkové aukce s vyvolávací nejnižší cenou 5 000 Kč,
• vyhotovení oficiálního posudku autorizované osoby na realizaci druhého (únikového) schodiště v budovách ZŠ a MŠ,
• přípravu projektu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad.
ZO neschválilo zavedení systému monitoringu produkce směsného komunálního odpadu v jednotlivých domácnostech.
ZO jmenovalo ředitelkou Základní školy a mateřské školy Jezernice, p. o., Ing. Mgr. Hanu Rolincovou, s účinností od 1. 8. 2018.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 29. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené k rozpočtovým opatřením č. 5.1 a 5.2,
• Směrnici obce pro nakládání s osobními údaji,
• Informace obsažené v bodě 13. Různé.
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Třídíme odpad
V roce 2017 obec Jezernice vytřídila a předala k využití celkem 24,658 t odpadů (plasty vč. nápojových kartonů, papír,
sklo, kovy) a za toto množství obdržela od autorizované

obalové společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši
103 195 Kč. Děkujeme, že třídíte odpad.

Vynášení Morany
V úterý 20. března 2018 jsme přivítali jaro. Vynášení Morany se již stalo ve škole tradicí. Žáci ve školní družině vyrobili
Moranu ze sena a poté jí oblékli sukni a halenku a na hlavu
jí přivázali šátek.
Moranu jsme šli průvodem hodit do potoka. Vycházelo se
od školy a za doprovodu lidových říkadel, písní, zobcové
flétny a Orffových nástrojů jsme se vydali k mostu. Vybraní

žáci hodili Moranu do potoka a ta
potom odplula pryč. Tím jsme odehnali zimu a přivolali jaro.
Na závěr zazpívaly děti z MŠ jarní
písničky.
Irena Maierová

JARO V MŠ
Po zimě přichází veselé jaro, na které se každým rokem moc
těšíme. Příroda se probouzí, zpívá, voní, hýří barvami, a to
my ve školce máme rádi. Sluníčko hřeje a láká nás ven, kde
trávíme co nejvíce času. Děti si všímají každé nově vykvetlé
kytky a s nadšením pozorují broučky a neposedné ptáčky.
S jarem přišly Velikonoce. Naseli jsme osení, povídali si
o tradicích, malovali vajíčka a zajíčka. V místním kostele
nám pan farář poutavě povyprávěl příběh – Co se tenkrát
přihodilo Ježíši.
V dubnu nás navštívila paní knihovnice z Lipníka. Přečetla
nám pohádku, představila dětem nové krásné knihy a tvořili jsme myšky z papíru.

Dne 3. 4. jsme se konečně dočkali, do hnízda na komín přiletěl náš „pan čáp“. „Paní čápová“ nás letos nechala čekat
déle, přiletěla 23. 4.
Nezapomněli jsme na „Den země“. Děti se dozvěděly proč
chránit přírodu, naučily se píseň – Třídíme, upevnily si
třídění odpadků aj. Společně jsme uklidili školní zahradu
a oseli záhonek semínky zeleniny.
Jaro ve školce se nám vydařilo a už se těšíme, co nám přinese léto.

Divadelní představení – Popelka
Dne 1. 3. 2018 jsme se s dětmi ze ZŠ a MŠ Jezernice vydali autobusem do zlínského divadla na krásné vystoupení
– Popelka. Jednalo se o pohádkový muzikál: Rušno bylo
na Zeleném návrší. A jak by taky ne, když královský komoří
pan Petr z Jenštejna navštěvoval všechny význačné rody
a zval je na ples, který pořádal král Vlastibor k princovým
narozeninám. Paní Matylda a její dvě dcery nastrojily se do

Lenka Hradilová
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nových šatů a daly hlídat cestu, jen aby se o vzácném návštěvníkovi co nejdříve dozvěděly. Jen Popelka stála smutně opodál – ale když spatřila starou žebračku o jídlo prosit,
zželelo se jí ubohé stařenky a z mísy koblih, které k snídani
sestrám nesla, hned jí několik darovala. A tu se jí zle vedlo.
Paní Matylda vyčetla jí, že z cizího rozdává a ožebračit ji
chce. Neměla Popelku ráda, protože byla dcerou její ne-

ŠKOLA

vlastní, a ona jako pravá macecha se k ní měla. Zatímco své
vlastní dcery hýčkala, Popelka musela pracovat od rána do
večera. Ta ale dobrá duše byla a nestýskala si. Jen tu a tam
někde v koutečku slzu setřela a na tatínka a maminku
svou vlastní vroucně vzpomínala… Známá pohádka byla
přepracována do moderní muzikálové podoby a potěšila
nejen malé, ale i velké diváky.
Diana Schröderová

Popelka
V březnu jela naše základní a mateřská škola na muzikálovou pohádku Popelka do Městského divadla ve Zlíně.
Muzikál nastudovalo Slezské divadlo Opava. Kromě herců
v představení účinkoval i sbor a balet Slezského divadla.
Režisér doplnil původní libreto této lidové pohádky o další
postavy, jako např. víly a skřítky. Děti byly z představení
nadšené. Pohádka, jak už jsem zmínila, je lidová, a původní verze mohla vzniknout dle některých pramenů již
v 9. století n. l. v Číně (motiv malé nožky), kde se malým
děvčátkům po narození a během dětství svazovala chodidla, aby v dospělosti byla malá a odpovídala tehdejšímu
diktátu krásy žen. Vlivem migrace národů, válkám a cestovatelům se pohádka mohla dostat až do Evropy, kde ji zná
snad každý národ. U nás ji známe především díky spisova-

telce a sběratelce pohádek B. Němcové. Němcová pohádky
upravovala, odlehčovala (kouzelnými prvky) a idealizovala, protože původně nebyly určeny dětem a byly mnohdy
i drastické.
Proč právě jméno Popelka? Toto jméno charakterizuje
postavu (nomen omen), popel je na jedné straně symbolem smrti, na straně druhé symbolem vzkříšení a má
podobnost s prachem (...prach jsi a v prach se obrátíš...).
Pohádka má několik motivů. První je motiv čistoty – Popelka vykonává ty nejhorší práce v domácnosti, v rodině na
nejnižším místě v hierarchii, je špinavá od popela, přesto je
nevinná a krásná. Už od pravěku starost o oheň souvisela
s obstaráváním základních životních potřeb. Oheň byl posvátný. Druhým motivem je sourozenecká rivalita. Popelka
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pomáhá sestrám na bál, nemstí se, a i přes nepřízeň svého
osudu se dočká odměny a stane se nezávislou na své rodině. Třetím motivem je proces dozrávání dospívající dívky,
která se oprostí od rodiny (matky – macechy). Pohádka
i přes svou fiktivnost ukazuje na základní lidské touhy
a hledání životní pravdy. Princip Popelčiny proměny
je i dnes stále aktuální. Je o vztazích lidí, kteří pochází
z opačných konců sociálního žebříčku. Čtvrtým motivem
je láska. Proč právě ona?
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku
bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru,
že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
(1 Kor 13, 1-2)
Mgr. Kateřina Tandlerová

Velikonoce
Naše školka každý rok i letos po Vánocích chodí děkovat
Ježíškovi za dárky do jezerského kostela. A jak jsou tak
děti zvídavé a zvědavé, některé zajímalo, kde jsme a co
se v kostele dělá a děje. Tak jsme se domluvili, že přijde-

me i o Velikonocích. V kostele nás čekalo překvapení. Pan
farář dětem přichystal malé představení, měl připravené
i potřebné rekvizity a poutavým vyprávěním děti vtáhl
do děje. Vyprávěl, jak z malého Ježíška vyrostl dospělák
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a chtěl, aby se lidi na světě měli rádi, neprali se a nežalovali atd. Postupně sehrál celý příběh o poslední večeři,
ukřižování a vzkříšení. Vše ohleduplně k dětskému věku.
Děti se zapojovaly a vydržely skoro celou hodinu sedět
a poslouchat. Jen nás na chvíli vyrušil nezvaný host, který
se nepozorovaně vplížil otevřenými dveřmi do kostela. Byl
to farní kocourek Francesco, přece by si nenechal ujít tolik
hlazení a mazlení! Nakonec děti měly za úkol najít jednu
věc, která do kostela nepatří. Hledaly, hledaly, až našly!
Pečeného, sladkého beránka!!! Původně pan farář chtěl, ať
ho děcka hned sní. Jenže, to by pak musela nastoupit do

ŠKOLA

kostela mimořádná úklidová četa, a tak jsme rozhodli, že
si ho rozdělíme až ve školce po obědě. Moc se nám to všem
líbilo a tak ještě jednou děkujeme otci Petrovi, za to, že dětem ukázal i druhou stranu slavení Velikonoc, myslím, že
na historii a tradice by se zapomínat nemělo! A ještě dodatek – na druhý den si děti hrály na školní zahradě a došlo
k nějakému konfliktu mezi dvěma klučinama a třetí, který
byl u toho také, jim povídal: nechte toho, vy jste zapomněli, že se máme mít rádi!!!
Teta Libosvárová J.

Divadelní představení – Princ Bajaja
Dne 11. 4. 2018 nás opět navštívil pan Taraba se svým loutkovým divadlem, tentokrát s pohádkou Princ Bajaja. Příběh byl o krásné princezně, statečném princi a zlém draku,
který slouží kruté královně. Pan Taraba si pro nás připravil
poutavé vyprávění, které bylo protkáno veselými písnička-

mi doprovázenými kytarou. Drželi jsme Bajajovi palečky,
když bojoval s drakem a moc se nám všem pohádka líbila
a těšíme se na další představení.
Diana Schröderová
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Výchovný koncert
Dne 17. 4. 2018 nás čekal výchovný koncert (Čtvero ročních
období) v ZUŠ Lipník nad Bečvou. Vystoupení pro nás připravili paní učitelky a žáci z lidušky. Děti se seznámily s novými hudebními nástroji (dechové, strunné...) a skladateli
(např. A. Dvořák). Naučily se novou básničku a zapojovaly
se jak hudebně, tak i pohybově. Děti si procvičily roční období a měsíce v roce. Koncert se nám líbil.
Diana Schröderová

Zápis v MŠ
Dne 10. 5. 2018 se konal zápis dětí do mateřské školy Jezernice na školní rok 2018/2019. Přijaty byly dvě děti 3leté

a čtyři děti 2leté. Všichni ve školce už se těšíme na září, až
se uvidíme s novými kamarády.
Lenka Hradilová

Školková olympiáda
Dne 23. 5. 2018 se uskutečnila Školková olympiáda. S dětmi jsme si pro začátek řekli slib sportovců, naše motto
a uvítali školáky, kteří nás přišli podpořit. Děti byly rozděleny do dvou družstev, červení (holky) a žlutí (kluci). Překonávaly překážky, běhaly, skákaly v pytli, házely míčkem

na cíl, lovily rybky, atd. Jen o pár bodíku vyhrálo červené
družstvo, ale šikovné a statečné byly všechny děti. Školáci
nás povzbuzovali a fandili všem dětem. Nakonec děti dostaly odměnu (zmrzlinu) a také diplom i medaili.
Schröderová Diana
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Škola v přírodě 2018
Naše vesnická škola každoročně věnuje prostor ekologickým aktivitám pro své žáky. O přírodě se děti mohou učit
v lavicích, ale také přímo v terénu. Proto každoročně školu
v přírodě koncipujeme tak, aby byla zaměřena na výukové
programy s ekologickou tématikou.
V letošním roce jsme se vydali na základnu Junáka – Českého skauta. Centrum se nachází na samotě v Ochoze
u Brna uprostřed krásné krajiny. Budova určená k ubytování, stravování, ale i výuce je příkladem ekologicky šetrného

provozu. Žáci měli možnost navštívit „mozek“ této budovy,
odkud se řídí vytápění, ohřev vody, rekuperace, ...atd.
Náš pobyt trval 3 dny. Za tu dobu jsme poznali život vodních živočichů v malebné říčce Říčka, procházeli jsme okolním lesem a pozorovali živočichy i jejich pobytové stopy.
Byli jsme na výletě v jeskyních. Dostali jsme přilby se svítilnou a zažívali pocity pravých jeskyňářů, kteří jsou poprvé
v neprobádaném podzemním prostoru. Pro všechny byl
velkou zábavou aquazorbing na nedalekém rybníce. Ve
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večerních hodinách u táboráku nám Pája povídala příběh
rodiny Kaprálovy, kterým tento mlýn původně patřil a kteří
jej skautům darovali.
Myslím si, že pro spoustu dětí – hlavně prvňáčků – byl
tento pobyt přínosný a plný zážitků. Někteří z nich poprvé spali mimo domov, poprvé se museli o sebe postarat,
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uklízet si po sobě, připravit si postel, udržovat na pokoji
pořádek, jít samostatně nakupovat a hlavně se nebát bez
maminky a tatínka. Všichni jsme si odvezli spoustu krásných zážitků na kamarády, ale i krásné prostředí.
Hradilová B.

Vycházka k Bečvě
V pondělí 23. dubna jsme šli na vycházku k Bečvě. K Bečvě
jsme šli z toho důvodu, že netekla voda. Tam jsme byli od
devíti do jedenácti hodin. U Bečvy jsme pozorovali ohryzané stromy od bobra a ukazovali jsme si, jak vypadají jeho
zuby a ocas. Také jsme si povídali o tom, k čemu vlastně
ten ocas bobrovi slouží. Našli jsme tam hodně větviček
a stromů ořezaných právě od toho bobra. Až jsme k Bečvě
došli, tak jsme se nasvačili a hledali další větvičky okousané od bobra. Každý z nás si mohl udělat frotáž kůry stromu.

Dostali jsme k tomu rudky, hodně
dětí je ztratilo, protože se s nimi
špatně dělalo. Až jsme se vrátili
do školy, tak už voda tekla, ale
byla velmi špinavá. Po dlouhé vycházce nás všechny bolely hodně
nohy. Byla to super vycházka.
A. Matula

Školní záhonky
V naší školní zahradě máme: záhonky, houpačky, lanovku,
smyslovou stezku, altánek a zahradní domek. Na zahradu
chodíme s družinou nebo v pracovních činnostech. V pracovních činnostech jsme tam právě šli v pátek 6. dubna:
pleli jsme záhonky a potom jsme do nich seli: mrkev,
ředkvičky a hrášek. Udělali jsme si skupiny a každá skupina

měla svoji část políčka. Moje skupina měla celkem 4 členy:
já, Matěj Hošák, Anička Panáková a Elenka Šimečková. My
jsme pleli mezi tulipány a potom, jak jsme to udělali, tak
jsme jim šli pomoct a já jsem potom s ostatními zaléval.
Adam Navrátil
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Zápis do 1. ročníku na ZŠ pro šk. rok 2018/2019
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhl na Základní škole v Jezernici
zápis do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo šest dětí se svými
zákonnými zástupci. Dvě děvčata a čtyři chlapci – Maruška, Terezka, Kamil, Marek, Damián a Filip. Dvě děti budou
mít odklad povinné školní docházky o 1 rok.
V učebně 1. třídy se děti seznámily s paní učitelkou, která
je celým zápisem provázela. Rodiče s paní ředitelkou vypisovali žádost o přijetí. Cílem každého zápisu je zjistit,
zda je dítě na zahájení školní docházky po všech stránkách
dostatečně zralé. Jedná se o zralost školní, psychickou,
fyzickou, sociální – vztahovou. Pro děti i jejich rodiče je
to určitě slavnostní okamžik. Dítě se seznamuje s novým
prostředím i novými zaměstnanci školy, rodiče získávají informace o škole, o pomůckách, o organizaci šk. vyučování,
paní učitelky zjišťovaly o každém novém dítěti co nejvíce
informací při různých činnostech. Není jednoduché zjistit
během necelé hodinky o dítěti vše, proto úzce spolupracujeme s naší mateřskou školou, kam všichni docházejí.

I v letošním roce děti procházely stanovišti, kde si povídaly
o různých povoláních. Je důležité, aby se dítě do školy těšilo, doma si rádo „hrálo na školu“, bylo zvídavé, chtělo se
učit novým věcem.
Musíme pochválit většinu budoucích prvňáčků, jejich rodiče i paní učitelky v mateřské škole, neboť budoucí školáci
se snaží, učí se správně držet tužku, poznají barvy, učí se
soustředit na splnění daného úkolu. Většinou jsou děti
komunikativní, nebály se popovídat si s někým „cizím“ ve
škole. Některé děti mají ještě trošku problémy s mluvením
– správnou výslovností, ale to by se za pomocí logopedické
poradny a domácího cvičení mohlo do začátku školní docházky zlepšit.
Děkuji také kronikáři obce panu Jemelkovi za návštěvu
v tento den a zpracování několika fotografií.
Všichni ve škole se těšíme až v pondělí 3. září 2018 zasednou noví žáčci do svých školních lavic.
Hradilová B.

Beseda s místním kronikářem
V letošním roce slavíme sté výročí vzniku samostatné republiky. Při této příležitosti se koná spousta akcí, soutěží,
projektů a besed. Žáci naší školy měli možnost zapojit se
do projektu „Festival Re:publika“, který vypráví o malých
dějinách – o příbězích fotek. Smyslem bylo zavzpomínat

s rodiči, či prarodiči o dobách dřívějších i dávno minulých,
prohlédnout si fotografie a případně vytvořit malou koláž
a krátký příběh, který se k nim váže. Na výstavu do Brna
jsme nakonec poslali dvě práce, které je možné shlédnout
od 26. 5. do 17. 6. 2018 na Výstavišti.
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Další akcí u této příležitosti byla beseda s panem kronikářem A. Jemelkou. Pan Jemelka nás v květnu navštívil ve
škole a povídal o památníku a lípách před školou. Denně
kolem nich chodíme, denně se na ně díváme, ale o historii
jsme toho příliš nevěděli.
Bylo velmi zajímavé poslouchat pohnutou historii památníku, jeho změnu v období okupace na památník J. A. Komenského a poté opět na památník T. G. M. Povídal dětem
o symbolu české státnosti – lípě, o tom kdy byly vysazeny
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u památníku tři lípy, jak je větrná smršť zničila a jak byly opět
vysazeny. Žáci se dověděli i o jiných památných stromech vysazených v naší obci. Na závěr byli upozorněni na významné
rodáky naší obce. Mohli si prohlédnout fotografie i korespondenci s potomky p. Fr. Jemelky, který odešel do Texasu.
Věřím, že si ve spolupráci s p. Jemelkou na podzim připomeneme i další události naší obce, které se váží k tomuto
významnému výročí naší republiky.
Hradilová B.

Divadlo Ventyl
Po roce jsme opět přivítali v naší obci amatérský soubor
Divadlo Ventyl, a to v neděli 11. 3. 2018.
Tentokrát se herci představili v komedii E. Assouse „Dokud
nás milenky nerozdělí“.
Hlediště se postupně zaplnilo diváky a divadelní představení mohlo začít…
Stejně jako jejich čerstvě vdaná dcera, i Rosalie a Francis
si kdysi slíbili „V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí“. A právě ve svatební den jejich potomka rekapitulují
svůj dosavadní manželský život. A určitě by se shodli na
tom, že mají šťastné manželství, kdyby se právě v tento

den neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Má totiž milenku!
A tak se diváci postupně dostávají do děje a sledují brilantní situační komedii plnou zvratů a záměn o tom, kolik
milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství…
Věříme, že návštěvníci strávili velmi pěkné nedělní odpoledne a herce za jejich výkony odměnili srdečným potleskem.
Divadelnímu souboru děkujeme a budeme se těšit na další
návštěvu.
Za ČČK, Helena Jemelková

Velikonoční výstava
V neděli dne 25. 3. 2018 uspořádala ZO ČČK Jezernice tradiční Velikonoční výstavu.
Po dlouhotrvající zimě a období plném chřipek, viróz a nachlazení jsme chtěli výstavou konečně přivítat jaro!
Zatím se dostalo pouze do sálu, ale nálada byla hned veselejší. Všude plno barev až oči přecházely. A bylo tam vše,
co k Velikonocům patří – vajíčka, aranže, výrobky z různých materiálů, zajíčci, slepičky, kuřátka, krásně zdobené
perníčky a cukroví.
Děti si pod vedením paní Majky Raškové mohly vyrobit
kouzelné ozdůbky na velikonoční stůl. Hosté si tradičně
poseděli při kávičce či svařáku s táckem plným dobrot,
které napekly členky ČČK.
Kdo chtěl, mohl si zakoupit nějakou drobnost třeba z papírového filigránu, originální výrobek z kovu, nebo nějaký
hezký dárek či krásně nazdobené perníčky.

Všem, kdo se podíleli na uspořádání výstavy, moc děkujeme, zvláště pak dětem z Mateřské a Základní školy, jejichž
výrobky určitě potěšily všechny návštěvníky.
Budeme se těšit na vaši návštěvu zase někdy příště.
Helena Jemelková
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Brusel 5.–9. března 2018
Na pozvání europoslance Jana Kellera jsme se spolu
s 50člennou delegací, složenou převážně z osob, které se
angažují v oblasti sociální ekonomiky, zúčastnili studijní
cesty do evropských institucí v Bruselu. Na programu byla
návštěva Centra pro sociální ekonomiku Univerzity v Lutychu, sledování zasedání frakce Socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu, prezentace Ev. hospodářského
a sociálního výboru a Výboru regionů, představení Ev. sítě
měst a regionů pro sociální ekonomiku, Italského národního fóra pro sociální zemědělství, setkání s komisařkou
Věrou Jourovou a prohlídka Bruselu.
Průvodci byli Roman Haken, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, člen Kategorie Sociální ekonomika
a pracovnice z Kanceláře europoslance profesora Kellera.
Návštěva evropských institucí nám umožnila alespoň trochu nahlédnout do velmi složitého systému evropských
institucí a získat vlastní názor na jejich fungování. Je zde
angažováno a zaměstnáno obrovské množství lidí, slouží
jim množství budov, z nichž některé jsou otevřeny non
stop 24 hodin denně. Úroveň jednání všech zaměstnanců,
kteří se nám věnovali, byla na velmi vysoké úrovni. Stejně tak vystupování poslanců parlamentu a členů výborů,
kterých jsme se mohli jako diváci zúčastnit, bylo velmi
distingované, klidné a věcné. Mohli bychom se od nich
učit! Cestou autobusem i během všech tří dnů byla spousta

příležitostí k diskuzi o tématech týkajících se sociální ekonomiky, sdílení osobních zkušeností i prostor k navázání
kontaktů pro vzájemnou budoucí spolupráci. Získali jsme
např. inspiraci pro BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo, pro
další projekt, který podpoří návrat žen po mateřské a žen
50+ do pracovního procesu.
BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo je organizací,
která vznikla v roce 2017 na území Moravské brány (Lipník
nad Bečvou, Hranicko, Přerovsko). Hlavním cílem družstva
je podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím
implementace metodiky BEC (Business and Employment
Co-operative) - podnikatelsko-zaměstnaneckých center.
Družstvo poskytuje podporu pro sebezaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce založenou na principech
sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Vytváří tak
lepší podmínky pro své členy při přechodu na trh práce.
Pod vedením odborníků umožňuje družstvo začínajícím
podnikatelům (zaměstnancům družstva) experimentovat
s jejich podnikatelským nápadem a poskytuje bezpečné
prostředí pro dosažení kontroly nad pracovním životem.
BEC tak pomáhá překonávat některé z nejvíce odrazujících
problémů při rozvoji podnikání – izolaci, nedostatek znalostí a sebevědomí. Což jsou klíčové vlastnosti potřebné
pro rozvoj podnikatelských kariér.
Pavla Jochcová
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Exkurze do úspěšných obcí – hledání nových inspirací
V polovině dubna uspořádal mikroregion Pobečví poznávací exkurzi za příklady dobré praxe ve spřátelených
obcích. A protože neobsadil svými členy celý autobus,
rádi jsme se k nim přidali. Jako první jsme navštívili obec
Slavkov v okrese Uherské Hradiště, která získala titul Vesnice roku Zlínského kraje 2017. Slavkov je vesnice obdobné
velikosti jako naše, mají sympatického usměvavého sportovního starostu a množství aktivních spolků, navíc mají
fotbalový kroužek pro kluky a holky do 15 let, Český svaz
ochránců přírody, který se stará o orchidejové louky, mužský pěvecký sbor Slavkovjané a folklórní kroužek a hodně
se u nich zpívá a jsou nějak veselejší. Asi i proto, že se obec
rozkládá na jižní osluněné terase, kde se daří švestkám
a třešním a nedaleko odsud se pěstuje vinná réva. Jako
druhou jsme navštívili jihoslovenskou obec Zemné v okrese Nové Zámky. V obci žije 75 % maďarského obyvatelstva,
15 % Slováků a 10 % Rómů. Obyvatelé krásně zúročili odkaz významného rodáka, fyzika a vynálezce Štefana Aniána Jedlika. Jedlik učil na vysoké škole, je autorem několika
vynálezů, které používal při výuce, ale patentoval si je jiný
vynálezce. Jediným jeho přihlášeným patentem je zařízení
na výrobu sifónu. A protože je zde vinařská oblast, pořádá
obec na počest slavného rodáka každé dva roky „Strekové
dni v Zemnom“ a jejich rekordní vinný střik při této příležitosti vyráběný je zapsán v Guinessově knize rekordů. Obec
má svou hymnu zpívanou v maďarštině (se slovenskými
titulky).
Večer jsme odpočívali v termálních lázních Veľký Meder a ráno jsme vyrazili na vodní dílo Gabčíkovo. Na
monstrózním díle na Dunaji jsme sledovali funkci vodních vrat, kterými jsou propojeny hladiny nad a pod
přehradou a umožňují plavbu velkých nákladních i turistických lodí. Voda odpouštěná z vrat je využita při
výrobě elektřiny. Poslední zastávkou pak byla návštěva vinného sklepa U Osičků ve Velkých Bílovicích. S odborným výkladem nejstaršího z Osičků jsme ochutnali
několik vín bílých, růžových i červených a mohli jsme
si z jejich kvalitních zdrojů doplnit i naše domácí zásoby.
Kromě nových poznatků z cest lze na obdobných zájezdech
získat mnoho inspirativních podnětů nejen od navštíve-

ných obcí, ale i od spoluúčastníků zájezdu, starostů, pracovníků obcí a Místní akční skupiny Moravská brána. Takto
strávený čas je dobře zúročený.
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Setkání seniorů 8. 4. 2018
V neděli se od 15 hodin sešli opět naši senioři ke svému
pravidelnému jarnímu setkání v kulturním domě. Na úvod
jim kluci a holky ze základní školy zazpívali a zarecitovali
jarní pozdravy a poté dr. M. Macháček zajímavě vyprávěl
a promítal fotografie z cesty do afrických přírodních parků.
Pro naše seniory bylo připraveno občerstvení, vynikající
koláče od paní J. Bočanové, s tvarohem nebo s ořechy od

pana A. Kellnera, ve vázách na stolech čerstvé narcisy ze
zahrádky paní M. Brázdové. K poslechu a k tanci hrál pan
Hynčica s přáteli a jako inspirativní počin vystoupila skupina seniorek Babinec z Týna n. B. s dvěma tanečními vstupy.
Účast byla hojná, atmosféra přátelská a nálada dobrá a veselá. Těšíme se na další setkání s našimi seniory a přejeme
jim hodně zdraví a veselou mysl.

Pálení čarodějnic 2018
Pálení čarodějnic se uskutečnilo v pondělí 30. dubna ve
dvoře domu kultury a sportu.
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Slavnostní odpoledne
Ke Dni matek, který letos vycházel na 15. května, si žáci
ZŠ i děti MŠ připravili především pro maminky, ale i pro
veřejnost, vystoupení.
Děti z MŠ si přichystaly pro maminky pásmo básniček, písniček a tanečků s jarní tematikou a s poděkováním a přáním k svátku pro maminky. Na závěr děti daly své mamince
dárek, který pro ně vyrobily.
Žáci ZŠ nacvičili pohádku Lotrando a Zubejda. Nejprve jsme
si pohádku pustili ve školní družině. Další na řadu přišel po
skupinkách nácvik písniček, které jsme se učili většinou
v ranní družině. Pak bylo na žácích, aby se naučili text své
role. Někteří se jej naučili rychle, některým to trvalo trochu
déle. Nakonec jsme se museli naučit pohádku i s pohybem,

což bylo nejspíš ze všeho nejtěžší, protože si všichni museli
zapamatovat, kdy mají vyjít na scénu nebo kdy z ní naopak
odejít. Vystoupení bylo celkem náročné i organizačně, protože někteří žáci měli více rolí. Zkoušeli jsme také přímo
v DKS i s převlékáním kostýmů, kulisami apod. Naučit se
text i samotný nácvik nebylo vůbec jednoduché. Proto
jsem velice ráda, že divadlo dopadlo na jedničku.
Děkuji všem žákům za velkou snahu a za výborné ztvárnění své role (popř. svých rolí) a za pomoc při výrobě kulis.
Také moc děkuji paní ředitelce a paním učitelkám za pomoc při přípravě vystoupení a při organizaci samotného
divadelního představení.
Irena Maierová

Články od žáků ZŠ
Na Den matek jsme si všichni ze školy přichystali
představení Lotrando a Zubejda. Učili jsme se to s paní
vychovatelkou. Všem nám trvalo se to naučit. Trénovali
jsme v družině, v hudební výchově a dokonce i na škole
v přírodě. Já jsem se to ale pořád nemohl naučit. V družině jsme trénovali každý čtvrtek a pátek.
Dárky pro maminky jsme vyráběli s paní učitelkou v pracovních činnostech. Dárky byly dva: blahopřání a plátěná
taška, kterou jsme nazdobili.

Nejvíce z celého divadla jsme už od začátku uměli písničky, ale všichni se časem naučili i texty. V týdnu, kdy
se konalo představení, jsme už středa, čtvrtek a pátek
nacvičovali v DKS. V neděli 15. 5. 2018 jsme už hráli před
maminkami.
Na konci nás paní vychovatelka a paní učitelky pochválily. Všichni rodiče říkali, že se nám to moc povedlo a moc
se jim to líbilo.
Adam Navrátil

Měli jsme asi zhruba měsíc na nacvičení divadla ke Dni
matek.
Hráli jsme docela dlouhou pohádku Lotrando a Zubejda.
Moje role byla sultán Solimán. Rolí bylo spoustu například Lustig, vypravěč, loupežníci, starší Lotrando, mladší
Lotrando, Zubejda, Lamat, zaříkávač, Halí a tak dál. Ze
začátku to vypadalo hrozně, ale potom to začalo vypadat
trochu lépe. Nejlepší píseň byla Řízni, řízni, řízni. Poslední
2 dny jsme začali chodit do DKS. Tam už to i s kulisami vypadalo dobře. Ten měsíc jsme byli na škole v přírodě.
Tam to bylo super. I když jsme byli na škole v přírodě, tak
jsme to zvládli. Všichni se smáli, tak to asi bylo srandovní, dokonce říkali, že to bylo SUPER!!!
Vladimír Proček

Lotrando a Zubejda – tak se jmenovala pohádka,
kterou jsme měli nacvičit na Den matek. Má role byla
Zubejda, ale myslím si, že nejtěžší to měl asi Lotrando.
Hodně těžké to měla i paní vychovatelka, která s námi
nacvičovala, musela malovat kulisy, naučit se hrát
na klávesy písničky, které tam byly, sehnat kostýmy,
napsat text atd. Občas jsme v družině pomohli paní
vychovatelce s malováním kulis. Týden před představením jsme chodili nacvičovat do DKS.
Vyráběli jsme i dárek pro maminky: přáníčko a tašku.
Vyrábět tašku mě moc bavilo.
Na Den matek jsme cvičili i písničky se sborem. Nacvičili jsme si „Tři citrónky“ a „Má drahá dej mi víc“.
Karolína Milada Švébišová
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Dětský den
Dne 16. 6. 2018 se konal v místním sportovním areálu
dětský den, který pořádalo sdružení klubu rodičů ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Účast návštěvníků byla překvapující.
Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a tak nic nebránilo si den
náležitě užít.
Oficiální zahájení provedla taneční skupina Progress. Poté
se děti mohly vydat na připravené atrakce. Čekání do pohádkového lesa si mohly zkrátit skákáním na trampolíně,
opičí dráhou, malováním na obličej i skákacím hradem.
Byli k dispozici i koně, na kterých se děti mohly vozit. Ukázka vojenské techniky nemohla chybět.
V pohádkovém lese čekaly děti krásné pohádkové bytosti,
u kterých se plnily různé úkoly, za které děti dostaly drobné
odměny. Po splnění všech úkolů dostaly děti ještě pitíčko
a zmrzlinu. Celé odpoledne bylo provázeno veselou hudbou a bohatým občerstvením.
Na závěr pro nás hasiči připravili pěnu, ve které se děti náramně vyřádily.
Chtěla bych poděkovat našim sponzorům Agrochovu Jezernice a obci Jezernice, díky kterým jsme mohli pro děti
zakoupit odměny a udělat krásné odpoledne.

Velký dík patří dobrovolníkům a lidem, kteří byli v lese,
v občerstvení, v baru, u hudby atd., bez kterých by se akce
těchto rozměrů nemohla konat. Za naše děti VELKÝ DÍK.
Již teď začínáme plánovat další rok, tak snad se nám podaří
tak, jak ten letošní.
Jarmila Dohnalová
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Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanynky a fandy našeho oddílu.
Jarní polovina soutěže je skoro za námi a všichni, kdo se
zajimají o náš fotbal, asi ví, že naši kluci se stále i přes
pár zaváhání drží na první příčce tabulky. V prosinci jsem
vám avizoval, že s námi zimní přípravu absolvují Lukáš
Doležel z Čekyně a Zdeněk Merta ze Všechovic. Lukáš se
ještě v průběhu zimní přípravy rozhodl, že sezonu dohraje v Čekyni, Zdeňka jsme získali do konce sezony a přesto,
že se dlouhodobě potýká se zraněním, myslím, že je pro
náš tým přínosem, a hráč, který dokáže dát ten pověstný
rozdílový gól. Konec zimní přípravy a začátek sezony nebyl zrovna štastný, zranili se nám na umělé trávě Kuba
Simon, který se ovšem dal brzo dohromady, a Štěpán
Bureš, který je bohužel zraněný dosud. I přesto se klukům
daří a dařilo hrát tak, abychom porazili většinu soupeřů,
se kterými jsme měřili síly. Hned od prvních zápasů to
bylo trošku krkolomné a hlavně hodně těžké. Spousta
týmů po zimní části posílila, takže jejich herní projev byl
hodně odlišný od toho, co předváděli na podzim. První
zápas jsme odehráli na umělé trávě s Čekyní a vyhráli 2:0.
Hned druhé utkání v Prosenicích jsme byli malinko zaskočeni skvělou hrou domácích a 3bodový zisk nám trefou
v 92 minutě zajistil dříve jmenovaný Zdeněk Merta. Pak
přišla výhra v Pavlovicích, remíza v Bělotíně, který je velmi silný soupeř, výhra s KMK Přerov. Prohra v Hustopečích,
které nám stejně jako na podzim ukázaly svou velkou sílu.
Výhra v Horním Újezdě a potom, asi v té době nejdůležitější zápas jara v Opatovicích, které se nám po velmi dobrém
výkonu podařilo porazit, a tím si udržet první příčku. Doma
jsme porazili Lobodice, v Bochoři jsme zvítězili vysoko 8:1
a díky zaváhání jak Hustopeč, Bělotína, Opatovic i Domaželic jsme před posledními třemi utkáními byli na prvním
místě s náskokem 8 bodů. Další zápas jsme odehráli doma
s velkým rivalem, hrálo se místní derby Jezernice – Lipník
„B“, v kterém jsme nezaváhali a po výhře 3:0 jsme se už dvě
kola před koncem mohli radovat z výhry a také postupu
do vyšší soutěže, protože jsme v tom okamžiku měli před
posledními dvěma zápasy náskok na druhý tým 9 bodů.
Následoval zápas ve Staré Vsi, kde jsme opět vyhráli těsně 2:1 a čekal nás poslední zápas sezony, který kluci chtěli
odehrát zodpovědně a završit celou sezonu domácím ví-

tězstvím, což se taky podařilo, a po výhře nad mužstvem
Domaželic propukly naplno oslavy titulu mistrů Okresního
přeboru v sezoně 2017/2018. Po postupu v minulé sezoně
kluci ukázali sílu tohoto týmu a postoupili zase o stupínek
výš do 1.B třídy, kterou si Jezernice zahraje znovu po více
než 15 letech, a doufejme, že se nám bude dařit. Po zápase
proběhlo předání poháru zástupcem OFS Přerov, poděkování paní starostky za reprezentaci obce a poděkování
všem fanouškům, a všem, kdo se kolem našeho fotbalu
motají a pomáhají.
Tímto i já chci klukům a trenérovi pogratulovat, poděkovat
a popřát jim do nové sezony hodně zdaru a hodně vyhraných zápasů.
Děkuji všem fanynkám a fandům, kteří hojně navštěvují naše utkání jak doma, tak i venku, a přeji všem skvělé
sportovní zážitky v následujících utkáních.

Výsledky zápasů:
Jezernice – Čekyně

2:0

Prosenice – Jezernice

1:2

Jezernice – Pavlovice

2:0

Bělotín – Jezernice

1:1

Jezernice – KMK Přerov

2:0

Hustopeče – Jezernice

2:0

Býškovice – H. Újezd - Jezernice

0:1

Opatovice – Jezernice

1:2

Jezernice – Lobodice

5:0

Bochoř – Jezernice

1:8

Jezernice – Lipník „B“

3:0

Stará Ves – Jezernice

1:2

Jezernice – Domaželice

4:0
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Tabulka:
#

Klub

Z

V

R

P

S

B

+/-

1.

TJ Sokol Jezernice

26

20

2

4

80:28

62

23

2.

TJ Sokol Bělotín „B“

26

16

3

7

101:51

51

12

3.

TJ SOKOL Opatovice „B“

26

15

4

7

70:48

49

10

4.

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou

26

15

3

8

78:62

48

9

5.

TJ Sokol Domaželice

26

15

3

8

73:62

48

9

6.

FK Spartak Lipník nad Bečvou „B“

26

13

1

12

66:57

40

1

7.

FK Býškovice - Horní Újezd

26

11

4

11

57:57

37

-2

8.

SK Sokol Lobodice

26

11

3

12

65:75

36

-3

9.

Sokol Prosenice

26

10

4

12

58:58

34

-5

10. TJ Sokol Pavlovice u Přerova

26

8

4

14

43:49

28

-11

11. Sport Club STARÁ VES

26

7

7

12

40:65

28

-11

12. TJ Sokol Čekyně

26

8

0

18

53:87

24

-15

13. KMK Zubr Přerov

26

5

5

16

29:59

20

-19

14. Sportovní klub Bochoř

26

6

1

19

37:92

19

-2

Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice, oddíl kopané
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Turnaj ve stolním tenise
Dne 31. 3. 2018 se konal turnaj ve stolním tenise o pohár
starostky obce. Turnaje se zúčastnilo 49 hráčů, z toho: dětí
do 15 let – 5, neregistrované ženy – 5, registrované ženy –
1, neregistrovaní muži – 15 a registrovaní muži 24.
Turnaj s velkou účastí kvalitních hráčů i hráček měl příjemnou atmosféru a nebylo nouze o napínavé zápasy až
do samotného konce. Nejen krásné poháry a pěkné ceny
od sponzorů přilákají sportovce na každý turnaj, ale i dobré
pití, kvalitní jídlo a výborná práce rozhodčích a samotných
domácích hráčů, kteří se po celý den o všechny starají. Děkuji všem zúčastněným, děkuji obci a sponzorům a také
organizátorům za práci na turnaji.

Výsledky:
Děti do 15 let – 1. Skřivánek Tomáš, 2. Skopalík Jan,
3. Skopalík Marek
Neregistrované ženy – 1. Gadasová Eva, 2. Herjecká Erika,
3. Navrátilová Andrea
Registrované ženy – 1. Králová Lucie
Neregistrovaní muži – 1. Šimíček Ilji, 2. Obrtel Pavel,
3. Cibulka Jiří
Registrovaní muži – 1. Venclů Lukáš, 2. Dorazil Ondřej,
3. Strohalm Zdeněk
Za oddíl tenisu,
Zapletal Miloslav

V sobotu 7. dubna uspořádali fotbalisté tradiční sběr železného šrotu v obci
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Jezernické viadukty 2018
Šestý ročník úspěšné akce se uskutečnil v sobotu 5. 5. 2018
v Jezernici a okolí. Hlavního závodu na 49 km se zúčastnilo
333 závodníků, dětského maratonu na 17 km 35 závodníků a dětského maratónku na 10 km 49 závodníků, celkem
417, z toho 361 mužů a 56 žen.
Hlavní závod byl odstartován ve sportovním areálu Jezernice ve 13 hodin, projel obcí směrem k viaduktům a dále
pokračoval podél trati českých drah do katastru Slavíče, tunelem, dále k Hrabůvce, Uhřínovu, kolem golfového hřiště
v Radíkově, nad Bradelným potokem do Boňkova, nad Pot-

štátem, osadou Michalenka, Středolesím, kolem zříceniny
Drahotuše, do Pekla, Podhoří a zpět do cíle ve sportovním
areálu Jezernice. Závodu se jako každý rok zúčastnili i sportovci z Jezernice.
Výsledky jsou k dispozici na http://www.selasport.cz.
Děkujeme organizátorům, Aleši Procházkovi, Sportovní
klub ŠELA SPORT, z.s., dobrovolníkům z TJ Sokol Jezernice
a Sboru dobrovolných hasičů Jezernice za krásnou akci a za
kvalitní reprezentaci obce.

Turnaj v nohejbalu 9. 6. 2018
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