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Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
skončilo léto a pokračuje nebývale pěkný a teplý podzim.
Skončilo volební období 2014–2018 a začíná nové. Ve
volbách, u nás s vyšší než průměrnou účastí voličů, bylo
zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo. Čtyři zastupitelé zůstávají, k nim se přidává pět nových tváří. Přeji nám
všem, aby tento nový tým měl tvůrčího ducha a vůli spolupracovat na utváření a vedení obce v následujících čtyřech
letech. Věřím, že úspěšně naváže na práci předchozích
zastupitelstev.
Děkuji končícím zastupitelům za jejich práci, za velmi dobrou
tvůrčí spolupráci v průběhu uplynulých čtyřech let. Na tom
nic nemění ani poslední velmi těžký rok, kdy jsme hledali
nové vedení naší základní školy. Podařilo se, a to je hlavní!
Zvlášť děkuji dvěma dámám, Marii Zemánkové a Marcele
Richterové, za nepřetržitou osmnáctiletou práci v zastupitelstvu obce od r. 2000! (Umíte si představit, že by někdo
z nových zastupitelů vydržel do r. 2036?)

Za poslední uplynulé volební období za námi zůstává nemálo práce: realizace a úspěšné dokončení stavby kanalizace a ČOV, opravy cest po stavbě kanalizace, inženýrské
sítě, komunikace a veřejné osvětlení v obytném souboru
s pěti rodinnými domy, zavedení likvidace bioodpadu
kompostováním, svozové vozidlo a velkoobjemové kontejnery na svoz biologického odpadu, opravy tří křížů:
u Králového z r. 1914, v Agrochovu, záchrana a přemístění
kříže na Loučské, realizace protierozního průlehu s polní
cestou na Loučské a polních cest k Dolním Mlýnům a do
Milenova, rekonstrukce sociálních zařízení a interiérových
dveří v ZŠ, nová vrata pro hasičárnu, oprava fasády a výměna oken na poště, uvítací tabule s květinovou výzdobou, nové herní prvky v zahradě mateřské školy, dlažba
a úprava prostranství tří kontejnerových stání, snížení
spotřeby energií v kulturním domě výměnou energeticky
náročných svítidel za LEDky, opona a jevištní textilie a nová
technika k ozvučení kulturního domu, sypač za traktor na
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zimní údržbu, štěpkovač, sekačka Rider Husqvarna, výsadby okrasných dřevin, čištění koryta potoka pod silničními
mosty, nové zázemí sportovního areálu – sklad, občerstvení a zpevněné plochy, oprava vstupu do kulturního domu,
obnova památníku Svobody s bystou T. G. Masaryka, Jezerníčkovo dětské hřiště a sportovní dětské hřiště s umělou
trávou, snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – pořízení LED světel, rekonstrukce bočního schodiště
v OÚ, zateplení a fasáda ZŠ. Tyto investiční akce byly velmi
náročné rovněž na administrativní přípravu, s obrovskou
spotřebou času a s hromadami papírů, které nejsou venku
vidět, ale bez nichž realizace není možná!
Ve volbách jsme si zvolili nové zastupitelstvo, a to bude
na svém veřejném ustavujícím zasedání, po uplynutí zákonných lhůt, koncem října nebo začátkem listopadu, volit
starostu a místostarostu obce a finanční a kontrolní výbor.
Přijďte nás podpořit, srdečně Vás zveme. O termínu Vás

OBECNÍ ÚŘAD

budeme minimálně týden předem informovat na úřední
desce, na webu obce a rozhlasem mobilním i veřejným.
Do dalšího volebního období máme připraveny projekty
na realizaci chodníku v dolní části obce, rozšíření splaškové kanalizace, rekonstrukci podia ve sportovním areálu,
opravu místních komunikací a další. Je třeba pořídit nový
územní plán a aktualizovat povodňový plán obce. Rovněž
bude nezbytné zrealizovat nové konkurzní řízení na ředitele školy, abychom v souladu se školním zákonem jmenovali ředitele školy na dobu neurčitou (nejlépe našeho
stávajícího pana ředitele, který mohl být jmenován pouze
dočasně, neboť neprošel konkurzním řízením).
Do zvolení nového starosty a místostarosty vykonávají
svou působnost stávající starostka a místostarosta obce.
Přeji Vám hodně štěstí a vše dobré.
Pavla Jochcová, starostka

Čápi v Jezernici 2018 – oprava
Oproti původní informaci uveřejněné v červnovém Jezeráčku o dvou mláďatech na hnízdě jsme v polovině července zaznamenali i třetí mládě, které dříve v hlubokém hnízdě nebylo vidět. Během srpna pak komín u Navrátilů
opustila 3 zdatná mláďata čápa bílého.

Dopravní značení
Na základě podnětu občanů a po zvážení stávající dopravní situace jsme doplnili nové svislé i vodorovné dopravní značení na
vedlejší místní komunikaci vedoucí od křižovatky u Pospíšilů,
okolo kulturního domu, k silničnímu mostu přes potok. Značky
omezují povolenou rychlost na 30 km v hodině a upozorňují na
pohyb dětí. Abychom chránili naše malé i velké občany a aby
se řidiči naučili jezdit ohleduplněji a snížili rychlost svého vozu,
umístili jsme sem i zpomalovací práh. Dopravní značení je přechodné, na dobu jednoho roku. Poté zastupitelstvo vyhodnotí
dopady a zkušenosti a rozhodne, jak s omezením rychlosti dál.
Vodorovné značení Pozor děti! jsme před začátkem školního
roku doplnili rovněž na vozovku krajské silnice u základní školy.
Stejně jako na místní komunikaci u kulturáku bylo i toto značení pořízeno na náklady obce, neboť správce krajské komunikace
sdělil, že náklady na vodorovné značení nehradí a v případě zájmu si je musí zaplatit obec. 		
Jo
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Rekonstrukce bočního schodiště obecního úřadu
Během letních prázdnin bylo zrekonstruováno venkovní
boční schodiště v přízemí budovy obecního úřadu a mateřské školy. Schodiště bylo v havarijním stavu s nevyhovujícím zábradlím. Jednotlivé stupně byly srovnány, potaženy
kamínkovým materiálem TOP STONE. Nebezpečné zábradlí
bylo nahrazeno vyhovujícím zábradlím s nerezovým povrchem. Pod schody byla pro děti upravena nástupní shromažďovací plocha ze zámkové dlažby.

Náklady 188 000 Kč, realizace STAVO – Karel Černoch,
s.r.o., Suchdol n. O.
Rekonstrukce byla motivována rovněž potřebou zajistit pro
děti bezpečný vstup na zahradu pro následující letní období, kdy na přístupové ploše u úřadu a ve stávajícím vjezdu
do zahrady mateřské školy budou realizovány inženýrské
sítě pro rodinné domy plánované na sousedním pozemku.
Jsme připraveni. 			
Jo

Zateplení a fasáda školy
Práce na stavbě spějí konečně ke svému závěru. Původní
termín dokončení stavby bylo nutné prodloužit do konce
října z důvodu ztíženého přístupu k severní stěně ze sousedního soukromého pozemku a rovněž z důvodu havárie
na jiné stavbě zhotovitele. Nový školní rok jsme sice zahájili s lešením okolo vstupu, zato s novou fasádou na čelní
a na jižní stěně. Už během prvního školního týdne bylo
lešení u vstupu do školy odstraněno. Následně pokračovaly
stavební práce na severní a východní straně budovy.
Současně je dokončena i převážná část grafických prací.
Autory návrhu fasády jsou MgA. Ing. Arch. Ondřej Bělica
a Bc. Anna Martynenko.
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Náklady 886 000 Kč, realizace STAVO – Karel Černoch, s.r.o.,
Suchdol n. O. Na stavbu byla poskytnuta dotace 300 000 Kč
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018.
Moc děkuji paní Hradilové Z. a její rodině ze velkou trpělivost a vstřícnost, se kterou ke stavbě přistupuje a umožňuje nám plynulé provádění prací na svém pozemku. Stavbou
je významně negativně ovlivněn její životní prostor a komfort, přesto k nám i k zaměstnancům realizační společnosti
zůstává vlídná. Děkuji. 			
Jo

Malování v DKS
Poprvé od rekonstrukce kulturního domu v r. 2003 vymaloval p. Janásek začátkem září hlavní sál, jeviště, přísálí a bar
domu kultury a sportu.

OBECNÍ ÚŘAD
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Oprava cesty
Zhotovitel elektrické přípojky pro rodinný dům, společnost
Elektroprogres Hranice, konečně, téměř po roce a po nespočetných urgencích, dokončil opravu cesty po realizaci
přípojky. Je důležité nevzdávat se!

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás
zavádíme novou službu – Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí SMS, e-mailu
a mobilní aplikace.
Zaregistrujte se na jezernice.mobilnirozhlas.cz, vyplňte Vaše
tel. číslo a e-mail. Registrace je možná i odevzdáním registračního letáku na úřadě. Leták naleznete na našem úřadě,
na poště, v knihovně a v prodejně potravin.
Máme svou vlastní aplikaci @Mobilní rozhlas pro chytré
telefony! Buďte 100% informovaní. Aplikaci si stáhněte
rovněž na adrese jezernice.mobilnirozhlas.cz.
Následně budete zdarma dostávat SMS zprávy, hlasové
zprávy, e-maily, zprávy do aplikace o důležitých aktuali-

tách, např. upozornění na odstávky energií, pozvánky na
kulturní události a mnoho dalšího.
Služba je pro občany ZDARMA.
Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace, povodňové nebezpečí, varování před
výkyvy počasí, zhoršená smogová situace, krizové řízení,
informace z úřadu, upozornění na odstávky vody, výpadky
elektrické energie či plynu, změny úředních hodin, uzavírky silnic, upozornění na termíny a povinnosti, pozvánky na
kulturní události, pozvánky na sportovní utkání, zábavní
akce pro děti.
Obec od Vás může získat zpětnou vazbu, odpovědi na referenda a ankety, potvrzení účasti na akcích, názory občanů
na dění v obci.
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Jezerský bus
Na svém posledním 32. zasedání 19. září 2018 schválilo zastupitelstvo obce svoz dětí a seniorů obecním automobilem.
Nápad na odvoz dětí z družiny naší základní školy do kroužků
mimo obec vznikl na srpnovém jednání s rodiči a pedagogy
o perspektivách naší školy. V současné době vozí p. Loukota
obecním autem Fiat Qubo tři děti do ZUŠ v Lipníku. V případě
potřeby je připravený druhý řidič – p. Robová.

Službu nabízíme i seniorům. Lze ji využít na cestu k lékaři
nebo na nákupy. Cestu je nutné dohodnout minimálně den
předem na obecním úřadě – tel. 581 771 750.
Pro cestující i řidiče sjednala obec úrazové pojištění.
Jo

Racionální nakládání s odpadem z domácností
Naše obec zajišťuje pro své občany svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu 2x ročně, vždy jednu sobotu
na jaře a jednu na podzim, kdy odpad odváží na náklady
obecního rozpočtu sjednaná svozová společnost. Kromě
toho mohou naši občané odložit tento odpad kdykoliv během roku ve sběrném dvoře v Lipníku nad Bečvou.
Náklady na takto likvidovaný odpad jsou rovněž započteny
do ročního poplatku za likvidaci odpadu (500 Kč). Při větších
objemech odpadů, vznikajících například při vyklízení a rekonstrukci nemovitostí, je nutné zajistit svoz a uložení na své náklady na skládce v Lipníku, aby ostatní občané nemuseli tyto
nadměrné náklady za jednotlivce hradit.
Staré pneumatiky předávejte prodejci při nákupu nových
pneumatik. Nebo celoročně v Pneu Hradil, s.r.o. Podhoří, bezplatně, po předchozí telefonické domluvě (tel. 777 152 993).

Případně je můžete 2x ročně odevzdat při organizovaném
svozu nebezpečného odpadu a my zajistíme jejich bezplatnou likvidaci. Pokud je odvezete do sběrného dvoru
v Lipníku, opět za ně zaplatí obec, potažmo každý občan.
Upozorňujeme, že rostlinné zbytky z kuchyně nepatří do
popelnice se zbytkovým odpadem, ale do zahradních
kompostérů či na kompost! Mrkněte do svého odpadkového koše a kromě rostlinných zbytků vytřiďte rovněž veškeré
plasty, sklo a papír do příslušných kontejnerů připravených
na veřejných prostranstvích. Popelnice se zbytkovým odpadem ať klidně zůstane poloprázdná! Jedině tak dosáhneme toho, že v následujícím roce nebudeme muset v Jezernici zvyšovat poplatek za likvidaci odpadu. Podmínky
jsou nastaveny, už záleží jenom na každém z nás. Likvidujme odpad chytře, i tady se za blbost platí!

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
V sobotu 3. listopadu 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!

OBECNÍ ÚŘAD
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Volby do obecního zastupitelstva
Už v pátek 5. října úderem 14. hodiny se otevřela volební
místnost. Tradičně se volilo v jednom volebním okrsku,
volební místnost byla v budově obecního úřadu a lidé si
mohli vybírat své favority ze dvou kandidátek.
O devět mandátů v obecním zastupitelstvu se ucházelo patnáct kandidátů zapsaných na dvou kandidátních listinách.
1. Společně pro Jezernici 1 - na které bylo zapsáno devět
kandidátů.
2. Společně pro Jezernici 2 - na které bylo zapsáno pouze
šest kandidátů.
Hlasovací lístky už měli lidé ve svých schránkách a tak si je
v klidu domova mohli upravovat dle svých představ. V případě, že je neobdrželi anebo je zapomněli doma, dostali
lístky přímo ve volební místnosti.
Občané mohli kandidátní lístky upravovat a tedy volit třemi způsoby.
1. Mohli dát svůj hlas jen jedné kandidátce.
2. Dát svůj hlas jedné kandidátce a z druhé zakřížkovat
jednotlivé kandidáty.
3. Vybírat své favority z obou kandidátek (celkově jich však
mohlo být max. 9).

Ve volebních seznamech bylo zapsáno 548 voličů, voleb se
zúčastnilo 283 (odevzdáno 283 hlasovacích lístků, z toho
byly 4 hlasy neplatné). Volební účast byla 51,6 %. (V roce
2014 byla volební účast v komunálních volbách 46,6 %).
Kolik hlasů a tedy i mandát získali jednotliví kandidáti?
Z první kandidátní listiny a tedy i mandát získali:
1. Zapletal Miloslav		
225 hlasů
2. Mgr. Kubešová Ivana		
225 hlasů
3. Ing. Šelle Milan		
207 hlasů
4. Ing. Jochcová Pavla		
200 hlasů
5. Ing. Bočán Hynek		
196 hlasů
6. Mgr. Pacák Vladimír		
191 hlasů
7. Ing. Lollková Andrea		
154 hlasů
Z druhé kandidátní listiny a tedy i mandát získaly:
1. Pořízková Ema		
125 hlasů
2. PhDr. Buršová Hana		
101 hlasů
Na ustavujícím zasedání OZ si zastupitelé zvolí starostu,
místostarostu a výbory – ze zákona musí být výbor finanční a kontrolní, jejich předsedy a členy.
Všem nově zvoleným zastupitelům blahopřeji.

V sobotu 6. října ve 14.00 hodin se uzavřela volební místnost a nastala nejdůležitější fáze práce volební komise
– sčítání hlasů pro jednotlivá volební uskupení a také pro
jednotlivé kandidáty.

Antonín Jemelka,
předseda okrskové volební komise
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Výběr ze zápisů
Zastupitelstva obce Jezernice
31. zasedání konané dne 31. července 2018

ZO schválilo:
• přijetí investiční dotace z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého
kraje v roce 2018 na akci „Rekonstrukce hřiště v obci Jezernice“ ve výši 200 000 Kč,
• uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2018 na akci „Rekonstrukce hřiště v obci Jezernice“,
• Dohodu o zániku závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-17-037 ze dne 28. 11. 2017, týkající se ukončení spolupráce se společností RPA Dotace, s.r.o., Brno, za poskytování poradenských a konzultačních služeb při zpracování žádosti o dotaci k projektu „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“,
• Dohodu o zániku závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-17-038 ze dne 28. 11. 2017, týkající se ukončení spolupráce se společností RPA, s.r.o., Brno, za poskytování poradenských a konzultačních služeb v rámci zajištění
výběrového řízení a realizačního managementu projektu „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“.
ZO revokovalo usnesení 30. zasedání ZO Jezernice ze dne 11. 6. 2018, bod č. 8 – Výsledky konkurzního řízení na ředitele
ZŠ a MŠ Jezernice ve znění:
ZO jmenuje ředitelkou Základní školy a mateřské školy Jezernice, p. o., Ing. Mgr. H. R. s účinností od 1. 8. 2018.
ZO jmenovalo ředitelem Základní školy a mateřské školy Jezernice, 751 31 Jezernice 39, okres Přerov, příspěvková organizace, Ing. J. M. s účinností od 1. 8. 2018.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 30. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené k rozpočtovým opatřením č. 6 a 7,
• informace obsažené v bodě 8. Různé, týkající se čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za II. čtvrtletí 2018.

32. zasedání konané dne 19. září 2018

ZO schválilo:
• svoz dětí a seniorů obecním automobilem,
• podání žádosti o dotace z MAS Moravská brána na akci „Cyklostezka Jezernice – Slavíč, I. etapa: smíšená stezka pro
cyklisty a chodce“,
• podání žádosti o dotace z MZe na akci „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“,
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S/25/2018 na projekt Stavební úpravy ZŠ Jezernice – zateplení a fasáda,
• prodej části pozemku parc. č. 2724/9 ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 60 m2, v k. ú. a obci Jezernice, za cenu
100 Kč/m2, J. a J. D., bytem Jezernice …,
• prodej pozemku parc. č. 1433/9 orná půda o výměře 495 m2, v k. ú. a obci Jezernice, za cenu 100 Kč/m2, panu J. S.,
bytem …, 751 31 Lipník nad Bečvou,
• pořízení projektu odbočení ze silnice I/47 do Familií a podání žádosti o výjimku z ČSN 73 6102, umístění a uspořádání
křižovatek,
• Pasport místních a účelových komunikací Jezernice,
• Organizační řád Obecního úřadu obce Jezernice,
• příspěvek do celostátní sbírky pro Obec Prameny ve výši 10 000 Kč,
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• OZV č. 1/2018, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy,
• smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Gas Net, s.r.o., o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení ROZ
STL plynovod PE dn 63 + 2 ks přípojek PE dn 32, číslo stavby 8800088845.
ZO projednalo žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Jezernice, 751 31 Jezernice 39, okres Přerov, příspěvkové
organizace, o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2018/2019.
ZO povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2018/2019.
ZO se zavázalo k povinnosti uhradit zvýšené výdaje mzdových nákladů, a to nad výši stanovenou krajským normativem,
na vzdělávací činnost základní školy pro školní rok 2018/2019. V roce 2018 ve výši 294 000 Kč na období 9-12/2018
a předpokládanou výši výdajů 344 000 Kč na období 1-8/2019 začlení účetní obce do návrhu rozpočtu na rok 2019.
ZO rozhodlo, že stávající investice ve formě nákupu chrániček na optickou síť bude ponechána jako zásoba materiálu na
skladě pro budoucí realizaci optické sítě.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 31. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 8,
• Vítání občánků dne 7. 10. 2018 v DKS,
• slavnostní setkání u památníku T. G. M. a výsadbu Lípy svobody ke 100. výročí republiky v sobotu 27. 10. 2018,
• možnost spolupráce ke změnám jízdních řádů,
• informace o nadcházejících volbách do zastupitelstva obce ve dnech 5. – 6. 10. 2018,
• zhotovení poznávacích omalovánek,
• zřízení mobilního rozhlasu.

Pozvání do knihovny
Po prázdninovém odpočinku se knihovna opět vrátila do
původního provozu. Hned v září proběhla plánovaná cirkulace a čtenáři mají k dispozici spoustu nových a zajímavých
knih. Další, letos poslední, cirkulace se uskuteční na konci

listopadu. Do knihovny se také budou objednávat nové
knihy do stálého fondu, na které se budete moct přijít podívat jako vždy v pátek od 15.00-17.00. Těšíme se na vás.
Veronika Zubíková :))
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Loutkové divadlo – Marionety

Dne 22. 6. 2018 do mateřské školy zavítalo loutkové divadlo, na které se přišli podívat i žáci ze základní školy.
Pohádka se odehrává na zámku zlého čaroděje, který tam
vězní princeznu. Jako sluhu má hodného kašpárka, kterému se na zámku nelíbí a chce ze zámku utéct. To ale není
vůbec jednoduché. Proto se kašpárek chystá najít svého
přítele Honzu, aby mu pomohl. Nejdříve hledá Honzu
v lese. Tam potká babičku, ta ale neví, kde se Honza nachází. Proto jde dál, až nakonec Honzu najde. Honza samozřejmě souhlasí, že kašpárkovi pomůže, a tak vymysleli
plán. Šli oba na zámek a čekali, až čaroděj usne, aby mohli
princeznu zachránit. Bohužel se čaroděj probudil a byl rozzlobený. V tom přišel čert, vzal si čaroděje do pekla a princezna byla zachráněna. Jak dopadl šašek s Honzou? Vydali
se společně do světa za dalším dobrodružstvím.
Dětem se vystoupení moc líbilo.
Diana Schröderová

Mateřská škola na výletě
Dne 26. 6. 2018 jsme se dočkali! Hurá, výlet je tu! Autobus nás dovezl do Štramberka, kde nás čekal nabitý
program. Jako první jsme navštívili solnou jeskyni s poslechem místních příběhů. Poté si děti vyrobily náhrdelník z ,,mamutích zubů“. Přemístili jsme se do pekárny
a tam jsme si poslechli příběh, proč jsou ,,uši Štramberské“. Pan pekař nám ukázal, jak se uši vyrábí a pečou.
Následovala mini ZOO se zvířátky. Poslední zastávkou
byla jeskyně Šipka, kde se nám ukázal i pračlověk Ber-
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tík. Ten nám rozdal odměny a hezký výlet plný zážitků byl
u konce.
Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme
doma!
Lenka Hradilová
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Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 28. června 2018 jsme se ve školce rozloučili
s předškoláky, kteří už jdou po prázdninách do školy. Celkem
jich bylo 6: Filípek B., Kamilek, Maruška, Filípek P., Terezka
a Natálka. S Kamilkem jsme se rozloučili dříve. V tento den
nás navštívila paní ředitelka a paní starostka. Děti si pro ně
připravily pásmo básniček, písniček a nacvičily písničky s pohybem v angličtině. Za odměnu dostali jako velcí „školáci“
vysvědčení z anglického jazyka s velkou jedničkou, knihu
a drobné dárečky. Od paní starostky a paní ředitelky dostali
také různé upomínkové předměty a pomůcky do školy.
Školákům přejeme hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce.
Lenka Hradilová
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Podzim ve „školce“

V září začal nový školní rok 2018/2019, na který jsme se po
prázdninách všichni moc těšili. Nemohli jsme se dočkat, až
se seznámíme s novým kamarádem, který nás bude celý
rok provázet. Jmenuje se ježeček Dupálek a má spoustu
kamarádů, stejně jako děti ve školce. Slavnostně jsme se
s ježečkem a dětmi přivítali zábavným sportovním dopolednem s různými disciplínami. V tomto školním roce navštěvuje MŠ 20 dětí.
Září je měsícem, kdy začíná podzim. Toto barevné roční
období máme ve školce rádi. Sluníčko ještě pořád hřeje,
proto si chodíme hrát často na školní zahradu. Hodně si
společně povídáme, např. o sběru ovoce a zeleniny na
zimu, o jejich zpracování (zavařování, kompoty ad.), co
děláme na podzim, jak se připravují zvířátka na zimu.
Při té příležitosti jsme si s paní učitelkou upekli jablečný
štrúdl.

13

14

Jezeráček 3/2018

ŠKOLA

Přání naší jezernické škole
Prázdniny utekly, a opět začínají jezernickým dětem
povinnosti a rodičům starosti. Škola dostala nový kabát
a i nové vedení a učitele. A tak bych chtěla všem popřát
do nového školního roku. Dětem hodně pěkných známek,
o které se ale musí přičinit, rodičům trpělivost při psaní domácích úkolů, ale jak se říká ,,Malé děti malé starosti, velké
děti velké starosti“! A to platí v každé době. A novému učitelskému sboru přeji, aby jezdili do Jezernice rádi a těšila je
práce v naší malé školičce. Nechci se vracet k situaci, která
tady na konci loňského školního roku vznikla, ale jsem již
zaměstnancem školy dlouho, moc mě tato situace znepo-

kojila, chtěla jsem všem říct, ať neblázní a váží si toho, co
máme. Kolik děcek už jezernickou školou prošlo a dnes
mají vystudované vysoké školy, jsou z nich skvělí lidé, a to
díky dobrému základu z mládí. To, že se jim rodiče i učitelé
věnovali. Děti jsou jako houba, co kolem sebe mají a vidí,
to do sebe nasávají! Buďme jim všichni dobrým příkladem!
A nakonec dodám – slyšela jsem jednou na ulici výrok, že
v Jezernici je špatná škola – škola bude taková, jakou si ji
my všichni uděláme!
Libosvárová Jarmila

Nový ředitel školy, doplněný tým
Jmenuji se Jaroslav Mihal, je mi 41 let, jsem ženatý a mám
dvě malé děti. Od 1. 8. 2018 jsem ředitelem ZŠ a MŠ v Jezernici. Dovolte mi, abych se krátce představil. Vystudoval
jsem ekonomiku a management, proto mám pro základní
školu netypický titul inženýra. Později jsem si pedagogické
vzdělání doplnil na pedagogické fakultě v Olomouci. Pracoval jsem mimo školství – nejdříve v obchodu a potom
jako manažer personální agentury. Přesto mě to stále
táhlo do školy. Práci s dětmi jsem se věnoval ve volném
čase už od mládí, dodnes např. jezdím na tábory. Začal
jsem tedy učit. Mám zkušenosti ze střední školy, druhého
a prvního stupně základní školy. Posledních 10 let jsem byl
ředitelem základní školy a mateřské školy.
Aktivně se zajímám o vzdělávací trendy u nás i v zahraničí.
V rámci partnerství škol jsem navštívil desítky základních
a mateřských škol a dalších vzdělávacích institucí v celé
Evropě, od západu na východ. Dobré myšlenky se snažím
přenášet do každodenní školské praxe. Mojí doménou je
výuka cizích jazyků, ale také rozvoj finanční gramotnosti,
praxe čtenářských dílen a osobnostní rozvoj žáků. Podporuji vzdělávání a výchovu, které vedou k odpovědnosti,
k vytrvalosti a vnitřní motivaci.
V Jezernici byla na začátku školního roku situace, kdy
celý pedagogický sbor základní školy odešel. Postavili
jsme tedy před žáky od září zbrusu nové trio učitelů. Tým
pedagogů v základní škole je tedy složen z pana ředitele
a dvou paní učitelek. Paní Mgr. Sládečková má zkušenosti
jako učitelka v malotřídní základní škole a také ve školce.
Připravuje své hodiny pro ty nejmladší žáky, vyučuje 1.

a 3. ročník. Protože je
hudebně a výtvarně
zdatná, vede na naší
škole výchovy. Paní
učitelka Mgr. Křenová
je už v důchodovém
věku. Možná právě
její zkušenosti z práce na různých typech
velikostí základních
škol dobře zužitkuje ve
2. třídě. Ta je v naší
škole v tomto školním roce nejpočetnější, proto má nejčastěji vyučování s paní Křenovou samostatně. Ostatní členové pracovního týmu zůstávají stejní – paní vychovatelka
Nezhybová, paní učitelky MŠ Hradilová a Schröderová, nepostradatelné školnice paní Hašová a Libosvárová.
Za priority vzdělávání jsme si vytkli dobrou jazykovou přípravu – nemám na mysli jen anglický jazyk, ale také náš
mateřský český jazyk. Důsledně budeme rozvíjet komunikační dovednosti a čtenářské dovednosti žáků v českém
i cizím jazyce. Dalším záměrem je více zapojovat techniku do
výuky – počítače, interaktivní tabule, výhledově také tablety a vhodný vzdělávací software. Už připravujeme žádost
o grant na nákup potřebného vybavení. Mám s tímto docela
dobré zkušenosti a vím, že nejde jenom o hraní si, ale že ve
výsledku u žáků roste zájem, stejně jako dovednosti.
Od začátku mé učitelské kariéry věřím, že žáci mají chuť
pracovat a dozvídat se nové věci. Zároveň jim však škola
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musí nabízet učivo tak, aby žákům dávalo smysl. Učit je praktické dovednosti, zaměřovat se na smysluplnost výuky. Jsem
optimista a vidím v dětech v Jezernici a ve škole v Jezernici potenciál. Letos je žáků málo, atmosféra je tedy téměř rodinná.
Budu rád, když bude žáků přibývat, když porostou výsledky
a když z nich budou mít děti i jejich rodiče radost. Věřím, že
bude také příležitost zahájit nějaké mezinárodní partnerství
naší školy se školami v zahraničí a že budou příležitosti, jak do
školy dostat potřebné peníze například z grantů. Škola bude
samozřejmě také živou součástí obce a navážeme na řadu
osvědčených mimoškolních aktivit. Na práci v Jezernici se těším. Přestože bydlím v Olomouci, do Jezernice dojíždím rád.
Jaroslav Mihal

První školní den v Jezernici

Přivítání prvňáčků

Jezeráček 3/2018
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Pravěk ve školní družině
Školní rok 2018/2019 jsme v družině přivítali tématem
Pravěk, kterým jsme se zabývali celé září. Povídali jsme si
o tom, jak se vyvíjel člověk. Zdramatizovali jsme scénky ze
života pravěkých lidí – jak se lidé schovávali před bouřkou,
jak našli oheň po bouřce a pravěký rituál (tanec kolem
ohně). Ze samotvrdnoucí hmoty vyráběli žáci zuby, které
poté navlékli na šňůrku a tak vznikl náhrdelník. Zkusili
jsme si být pravěkými umělci a namalovali jeskynní malby.
Nakonec se z nás stali archeologové. Po vyluštění místa
naleziště jsme prováděli „vykopávky“ a složili jsme kostru
dinosaura.
Irena Nezhybová

ZÁŘÍ V PRAVĚKU
V září jsme ve
školní družině měli
téma pravěk. Ve
skupinkách jsme
dělali poučný projekt, vymodelovali
jsme si zub a hráli
různé pravěké hry,
například na mamuty a na lovce.
Paní vychovatelka si pro nás připravila i hezké pravěké omalovánky. Ukazovali jsme si, jak lidé vypadali
v průběhu času. Tohle téma se všem líbilo a bylo velmi
zábavné.
Anna Panáková,
žákyně 4. ročníku

Pravěk
V družině jsme se bavili celé září o pravěku, hráli jsme
různé hry a pracovali ve skupině – vytvářeli jsme
projekt o pravěku. Také jsme si vyrobili zuby z hmoty
a z těch potom náhrdelník. Zahráli jsme si na pravěké
lidi a malovali jeskynní malby. Téma pravěk mě hodně
zajímalo a práce se mi líbila.
Jakub Sivák, žák 5. ročníku
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Účast žáků na sportovních soutěžích v regionu
Přestože jsme škola malá počtem žáků, snažíme se zapojovat je do aktivit, soutěží a turnajů, kde by se mohli porovnat se svými vrstevníky.
Ve středu 19. 9. 2018 jsme se zúčastnili koloběžkových
závodů v Lipníku nad Bečvou. Zúčastnilo se 5 škol – tři
lipenské školy, škola v Loučce a my. Do této konkurence
jsme postavili 2 štafety, vždy 2 dívky a 2 chlapce. Štafeta
ve složení Anička Panáková, Eliška Pacáková, Jakub Sivák
a Ondřej Panák se ze 13 přihlášených týmů ve své kategorii
probojovala do čtyřčlenného finále. V tom obsadili naši závodníci 4. místo. Gratulujeme!

Dvanáct našich žáků se zúčastnilo 9. 10. 2018 turnaje ve
vybíjené, který organizovala ZŠ v Drahotuších. Z pěti přítomných škol byl náš tým věkově nejmladší. Byl poskládaný z hráčů od 2. do 5. třídy. V silné konkurenci žáci bojovali
statečně, jednou sahali po vítězství a nešťastně prohráli až
v prodloužení, nakonec tedy obsadili 5. místo. Přesto se
z „Vybíjené s úsměvem“ vraceli skutečně veselí a nadšení.
Jaroslav Mihal, ředitel školy
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Táboření s hasiči 2018
Poslední víkend v červenci patří tradičně táboření s hasiči
u řeky Bečvy. I letos tomu nebylo jinak a v poklidu proběhl
již 6. ročník.
Děti i dospělí se mohli vyřádit na trampolíně, skluzavce nebo si zastřílet lukem, či ze vzduchovky. Svézt se na
koni nebo bryčkou s panem Coufalíkem. Večer fungovalo letní kino a nechyběla stezka odvahy. Mezi největší
letošní atrakce patřil vor z dílny Ludík a spol., na kterém
byla několikrát zdolána řeka Bečva od lávky na Rybářích.

V Beskydech před tábořením dobře zapršelo a tak byl stav
řeky Bečvy navzdory suchu velmi příznivý. O sobotní oběd
se nám postaral Luboš Rob se svým kotlíkovým gulášem.
Děkujeme všem zúčastněným a všem, kteří přiložili ruku
k dílu a pomohli s přípravou. Obzvláště pak obecním pracovníkům, kteří špičkově tábořiště vysekli. Děkujeme Obci
Jezernice a Agrochovu za finanční příspěvky a Agrochovu
také za poskytnutý prostor pro tábořiště.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Vítání občánků 2018
V neděli 7. října se v domě kultury a sportu uskutečnilo vítání
občánků. Akce začala v 15 hodin a přítomno bylo všech sedm
dětí narozených v rozmezí od listopadu 2017 do srpna 2018,
které dorazily v doprovodu svých rodičů a dalších rodinných
příslušníků. Paní starostka obce Ing. Pavla Jochcová přivítala
Tomáška Němce, Kristýnku Hejtmanovou, Vojtíška Roba, Natálku Handlovou, Jůlinku Dohnalovou, Michálka Poppa a Šimonka Hrbáčka mezi nové občany Jezernice a předala jim
společně s místostarostou, Ing. Milanem Šellem, pamětní
listy a dárky. Žáci ze základní školy v Jezernici pod vedením
paní vychovatelky, paní Ireny Nezhybové, zazpívali přivítaným děťátkům a zarecitovali básničky. Všichni byli moc
šikovní. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i pan ředitel
školy, Ing. Jaroslav Mihal, který se připojil ke slavnostnímu
přípitku společně s paní starostkou, panem místostarostou
a s rodiči narozených dětí. Ráda bych poděkovala všem za
hojnou účast, skvělou atmosféru a krásné vystoupení žáků
pro naše nejmenší.
Pavla Marková, evidence obyvatel
Dne 7. 10. 2018 jsme měli to potěšení zúčastnit se vítání
nově narozených dětí v naší obci, a tedy i vítání naší druhorozené dcery.
Bylo to velice příjemně strávené nedělní odpoledne. Paní
starostka Jochcová a pan místostarosta Šelle přednesli
moudra a rady do života nám rodičům a popřáli na-

šim dětem krásný start do života a přivítali je v obci.
Děti z pěveckého sboru ZŠ zazpívaly písničky a přednesly
naučené básničky. Na závěr setkání nás čekal slavnostní
přípitek na zdraví našich dětí. Určitě mluvím za nás všechny zúčastněné rodiče, když chci poděkovat za krásné dárky,
které jsme obdrželi jak my rodiče, tak i naše děti. Je vidět, že
obec si svých nově narozených občánků váží, protože právě
naše děti jsou budoucností obce.
Děkujeme.
Mgr. Kateřina Hejtmanová
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Lípa – symbol české státnosti
Během staletí se některé stromy staly oblíbenější než ty druhé.
A nemusely to být právě stromy plodonosné (ovocné jako např.
švestka), ba právě naopak. Řada zemí má své národní stromy.
V České republice je národním stromem lípa (Tilia). Můžeme ji
najít na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách. Lípa se stala oficiálním národním symbolem až v červnu roku 1848, kdy byla na Všenárodním sjezdu
v Praze ustanovena národním symbolem. Lípu jako národní
strom měl navrhnout František Ladislav Čelakovský.
O lípách republiky
Lípy republiky, nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly
vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy
republiky.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku
republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR
v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých
výročích. Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly
své čestné hosty, proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní
děti.
Lípy republiky jsou pro své poselství zařazovány mezi významné stromy. Sázení stromů při významných výročích má u nás
dlouholetou a silnou tradici.
A co se o sázení lip píše v naší kronice?
Dne 1. května 1919 jakožto národního svátku, se konala školní
slavnost – sázení lip Svobody. Ráno 08.00 hod. seřadili se žáci
a množství obecenstva před školní budovou, kde byly připraveny jámy a stromky k sázení. Žáci zasadili tři lípy – Masarykovu, Wilsonovu a lípu Svobody. Poté přednesli někteří žáci
přiměřené básně. Zapěním písní Kde domov můj, Hej Slované
a Nad Tatrou sa blýská byla slavnost ukončena.
Dne 4. července 1929 asi v 8 hodin večer se prohnala obcí větrná smršť, která natropila mnoho škod na ovocných i lesních
stromech. Mohutná lípa, která stála proti školní budově, byla
touto vichřicí vyvrácena a přitom byly zničeny tři lipky „Svobody“ vysázené žáky 1. května 1919.
Oslavy 28. října 1930
Výroční den prohlášení naší samostatnosti oslaven dne 28. října „Slavnosti stromovou“. Slavnost se měla konat na prostranství před školou a žáci měli zasadit tři lipky „Svobody“ zničené

vichřicí v roce 1929. Pro nepříznivé počasí se slavnost konala
v přízemní učírně a lipky zasadili až žáci 8. listopadu. Ku konci
slavnosti složili žáci tento slib:
„Slibujeme, že budeme věnovati lásku nejen těmto stromům
vysázených na památku naší národní svobody, ale i veškerým
stromům a rostlinám a všemu tomu, co je krásného, svérázného a památného v našem domově a vlasti.“
Rok 1940 (to již byl postaven Památník Svobody) - Přírodní
památka, ochrana stromů
Podle sdělení konservatora pro ochranu přírody pana profesora Dr. Miloše Záleského v Lipníku nad Bečvou byly v naší obci
zaregistrovány do ochrany přírody tyto stromy:
Tři lípy okolo Památníku Svobody, čtyři lípy okolo kříže před
mlýnem pana Gogely, dvě lípy na hřbitově před vchodem do
kostela, dvě lípy u kaple na Familiích a dvě lípy za potokem
u hlavního vchodu do kostela.
V dalším období nejsou známy žádné písemné záznamy
o tom, že by se vysazovaly při nějaké příležitosti lípy jakožto
symboly.
Teprve v roce 2008 při příležitosti Obecních slavností byla
zasazena pod valem u hřiště lípa obecná (Tilia x vulgarits) významný strom obce Jezernice. O rok později při příležitosti
uvedení do provozu Technického zázemí obce byla zasazena
další lípa obecná (Tilia x vulgaris) - významný strom obce Jezernice (u mostu před Technickým zázemím obce). V roce 2012
byl zasazen (zatím poslední) u Památníku sv. Huberta u cesty
směrem na Milenov (Zlomy) – Památný strom sv. Huberta opět lípa obecná (Tilia x vulgaris).
To však neznamená, že by se v obci nevysazovaly další významné stromy.
V roce 1993 byl zasazen u potoka před domem č.p. 137 „Významný strom obce Jezernice – kryptomerie japonská“. V roce
2003 – při příležitosti otevření první části zrekonstruovaného
(opraveného) DKS byl 15. 11. 2003 za účasti poslance PČR
pana Miroslava Kapouna zasazen u potoka před domem č.p.
37 – Malíčkovo „Významný strom obce Jezernice platan javorolistý“. A poslední (zatím co já vím) byl zasazen v roce 2010 na
Zlomech u cyklostezky směr Milenov„Významný strom Mikroregionu Lipensko - dub letní“.
V říjnu letošního roku uplyne 100 let od vzniku ČSR.
Vysaďme na připomenutí této události nové pamětní stromy.
Antonín Jemelka, kronikář
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Starostové obce a předsedové MNV v Jezernici v letech 1918–2018
Až téměř do konce první poloviny 19. století řídil obec
rychtář, kterého jmenovala a odvolávala vrchnost. Posledním rychtářem byl sedlák František Jemelka č. 8 (na městském hřbitově v Lipníku n/B má rodinnou hrobku).
Revoluční rok 1848 zúčtoval i v Jezernici s feudální minulostí obce. Místo vrchnosti se nadřazenou politickou složkou obce stalo okresní hejtmanství v Hranicích.
Pád feudalismu umožnil obci volit si podle nového obecního řádu místo rychtáře obecní samosprávu v čele se starostou (představeným). Tím se stal Antonín Bagar z čísla 50.
Až do roku 1905 se v čele obce vystřídalo sedm starostů.
V roce 1905 byl starostou obce zvolen p. František Suchánek č. 36.
31. července byla vyhlášena mobilizace a již 6. srpna
1914 musel starosta zajistit doručení povolávacích rozkazů prvním 5 občanům obce. Dne 16. října byli pak
povoláni všichni bojeschopní muži narozeni v letech
1892–1894.
Podle nařízení c. k. okr. hejtmanství z 21/IX. 1914 se po
čas války nekonaly žádné obecní volby.
A tak první volby do obecního zastupitelstva se konaly
až 15. června 1919, a to podle nového volebního řádu.
V naší obci se utvořily 4 strany, z nichž každá postavila
svou kandidátní listinu. Byly to: STRANA LIDOVÁ, která
udržela v obecním zastupitelstvu 6 mandátů, STRANA
DEMOKRATICKÁ, získala 5 mandátů, STRANA REPUBLIKÁNSKÁ, získala 4 mandáty, STRANA DOMKAŘŮ, získala 3 mandáty. Starostou byl zvolen dosavadní starosta
František Suchánek č. 36, náměstkem Vratislav Zapletal
č. 134, radním Josef Dostál č. 15, František Suchánek č.
139 a Antonín Koláček č. 81.
Rok 1922 byl velmi napjatý – vyhrotily se vztahy mezi
jednotlivými členy zastupitelstva. Dne 19. 12. 1922
dosavadní starosta František Suchánek se vzdal nejen
funkce, ale také členství v obecním zastupitelstvu. Na
místo něj nastoupil náhradník p. Antonín Kellner č. 57.
Pokladníkem obce byl zvolen p. Josef Suchánek č. 21
a starostou byl zvolen p. Adolf Lukáš č. 31. Řádné volby
do obecního zastupitelstva se konaly 16. září 1923 podle všeobecného, rovného a tajného hlasovacího práva
na dobu 4 let. Každá politická strana si navrhla svou
kandidátku, na kterou však mohl volit kdo chtěl. Byly 4
strany: Republikánská strana čsl. venkova, Lidová strana,

Domovina republikánské strany a Živnostensko-obchod.
středostavovská. Jaké byly výsledky voleb?
1. Republikánská strana čsl. venkova získala 189 hlasů a tomu
odpovídalo 6 mandátů, 2. Lidová strana 172 hlasů, 5 mandátů, 3. Domovina republikánské strany 104 hlasů, 3 mandáty,
4. Živnostensko-obchod. Středostavovská 38 hlasů, 1 mandát.
Úhrnem 503 hlasů, 15 mandátů.
Při volbách tedy hlasovalo 503 voličů, 3 hlasy byly neplatné. Starostou byl zvolen p. Adolf Lukáš č. 31, náměstkem
p. Josef Dostál č. 15, pokladníkem p. Josef Suchánek č. 21.
20. května 1928 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Volební místnost byla ve školní budově. K volbám
podalo pět politických stran svoje kandidátní listiny.
Č. 1 – Kandidátní listina Domkařů a dělníků soc. demokracie v Jezernici
Č. 2 – Kandidátní listina místní Domoviny v Jezernici
Č. 3 – Kandidátní listina Republikánské strany Československého venkova v Jezernici
Č. 4 – Kandidátní listina Československé strany lidové v Jezernici
Č. 5 – Kandidátní listina strany Obchod. živnostensko-středostavovské v Jezernici
Oprávněných voličů bylo 521, voleb se zúčastnilo 490
z toho bylo 489 platných hlasů, jeden hlas byl neplatný.
Největší počet hlasů získala Lidová strana.
6. června se konala první schůze obecního zastupitelstva.
Starostou byl opět zvolen p. Adolf Lukáš č. 31 z Republikánské strany. Lidová strana uplatnila nárok na prvního
náměstka. Tím se stal p. Stanislav Zapletal č. 76.
Byly ustanoveny komise “finanční, stavební, cestová a sadová“.
Podle politického přesvědčení byli občané obce rozděleni
do těchto pěti politických stran:
Strana Republikánská, Lidová, Sociálně demokratická, Domovina a Živnostenská.
V roce 1932 se měly konat řádné volby do obecního zastupitelstva.
Jelikož všechny politické strany se dohodly na jedné kandidátní listině pro volbu obecního zastupitelstva, volby se
nekonaly.
Kandidátní listina pro volbu obecního zastupitelstva na
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8. května 1932 byla následující:
Za Československou stranu lidovou bylo navrženo 5 členů.
Za Republikánskou stranu československého venkova
– 4 členové, za Domkaře a dělníky strany sociálně-demokratické – 3 členové, za místní Domovinu – 2 členové, za
Obchod.-živnosten.-středostavovskou stranu – 1 člen.
Dne 4. června se konala volba starosty, náměstka a radních. Volbu řídil nejstarší člen zastupitelstva p. Antonín
Koláček č. 81. Starostou byl zvolen p. Josef Suchánek č. 21,
náměstkem p. Antonín Čoček č. 56, pokladníkem p. Stanislav Zapletal č. 76, radními Metoděj Sedlák č. 109 a Antonín Koláček č. 81.
Za obecního sluhu a strážníka byl zvolen p. Alfons Horáček č. 161.
Sestava obecního zastupitelstva začátkem roku 1942 nezměněna. Bylo 15 členů zastupitelstva, z toho bylo 5 členů
rady. Starostou byl p. Josef Suchánek č. 21, náměstkem
p. Antonín Čoček č. 56, Metoděj Sedlák č. 109, Stanislav
Zapletal č. 76 a Antonín Koláček č. 81 členové.
Na schůzi obecní rady 20. 2. 1942 náměstek Antonín Čoček
požádal o zproštění této funkce, jakož i členství v obecním
zastupitelstvu. Rezignaci Okresní úřad přijal. Na místo něj
ustanoven p. Theodor Popp č. 49.
Na schůzi obecního zastupitelstva dne 19. června 1942
starosta p. Josef Suchánek č. 21 sdělil, že výnosem Okresního úřadu č. 2381/12/I ze dne 11. 6. 1942 byl zproštěn
úřadu starosty a členství v obecním zastupitelstvu. Tímtéž
výnosem byl jmenován starostou obce p. Stanislav Zapletal č. 76.
Obecní samospráva zůstala i na počátku roku 1944 beze
změny. Starostou byl p. Stanislav Zapletal. „Úřad svůj vykonával ve snaze neškodit zemědělcům a svým vlivem
u okresního úřadu mírnil tvrdé dodávkové povinnosti.
Nepodařilo se to vždy, čímž vzniklo i jemu nepřátelství
a nenávist ze strany jednotlivých občanů.“
V únoru 1945 se dosavadní starosta p. Stanislav Zapletal
vzdal funkce starosty a do této funkce byl zvolen Metoděj
Sedlák č. 109, který ji vykonával do 8. 5. 1945 (kdy byla
osvobozena Jezernice). Ještě téhož dne se sešli občané
obce, ustanovili v obci prozatímní Místní národní výbor
a předsedou byl zvolen p. Metoděj Oblouk č. 128. Začátkem září došlo po dohodě politických stran v obci ke změně
ve vedení Místního národního výboru (toto bylo provede-
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no 5. 9. 1945) a za předsedu byl opět zvolen p. Metoděj
Sedlák č. 109. Tuto funkci vykonával až do 26. 5. 1946, kdy
proběhly řádné volby.
Ve volbách v roce 1946 získala v obci nejvíce hlasů ČSL
(lidovci) před KSČ, ČSSD, ČSNS. Předsedou MNV se stal lidovec Antonín Suchánek č. 36, 1. náměstkem p. Metoděj
Oblouk č. 128 za KSČ, 2. náměstkem p. Josef Suchánek
č. 21 za ČSSD. Po únorových událostech roku 1948 byl při
MNV ustaven Akční výbor Národní fronty, byly provedeny
také některé změny ve složení MNV. Funkci předsedy dále
vykonával p. Antonín Suchánek č. 36, a to až do voleb
v roce 1954, tajemníkem MNV se stal p. Jaroslav Hlavica
č. 60. V roce 1954 byl předsedou zvolen p. Antonín Rochla
č. 102, tajemníkem zůstal p. Jaroslav Hlavica. Beze změn
zůstalo složení MNV i po volbách v roce 1957. V roce 1960
byl předsedou zvolen p. František Ocelka č. 95, tajemníkem zůstal p. Jaroslav Hlavica (funkce předsedy byla čestná
– tedy neuvolněná, funkce tajemníka byla výkonná – tedy
uvolněná). Ve volbách v roce 1964 byl Jaroslav Hlavica zvolen předsedou MNV a tajemníkem p. Miloslav Navrátil č. 20
(funkce tajemníka byla čestná – neuvolněná).
Připravované volby v roce 1968 vzhledem k politickému
vývoji neproběhly, vykonával p. Jaroslav Hlavica funkci
předsedy až do voleb v roce 1971, kdy byl novým předsedou zvolen pan Zdeněk Hradil č. 73. Místopředsedkyní byla
zvolena pí. Marie Šlosarová č. 93, tajemníkem p. Zdeněk
Suchánek č. 168. V posledních volbách v období samostatného MNV, které se konaly v roce 1976, byl předsedou
zvolen opět p. Zdeněk Hradil č. 73, místopředsedou se stal
p. Miloslav Navrátil č. 34 a tajemníkem p. Josef Popp č. 49.
K 1. lednu 1980 došlo ke sloučení obce s Lipníkem (v roce
1976 občané Jezernice tehdy sloučení výraznou většinou
odmítli). Od 1. 1. 1980 v obci nadále působil jen Občanský
výbor. Samostatnou obcí se Jezernice stala znovu až k 1.
lednu 2000.
Během tří desetiletí svého působení se podílel MNV v Jezernici především na zajištění výstavby a zvelebení obce. Již
v roce 1947 byla v obci otevřena mateřská škola a roku 1949
byl zaveden místní rozhlas a otevřeno kino. V 60. letech byl
vybudován vodovod, v 70. letech samoobsluha a výbojkové
osvětlení. Významnou část agendy MNV tvořila až do poloviny 60. let agenda zemědělská. V roce 1956 došlo v obci k za-
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ložení JZD, které se rozšířilo v 70. letech integrací družstev ze
sousedních obcí a působilo až do transformace na počátku
90. let. V Jezernici působila řada společenských a zájmových
organizací – hasiči, Sokol, Červený kříž, Český svaz žen, myslivecké sdružení, zahrádkáři a včelaři a Sbor pro občanské
záležitosti založený v roce 1975.
V roce 1999 zorganizovalo několik občanů celoobecní referendum, které mělo dát odpověď na to, zda si občané
přejí, aby se Jezernice stala opět samostatnou obcí. Pro
osamostatnění obce se vyslovilo plných 96 % občanů, kteří
se referenda zúčastnili. Na základě toho vypsalo MV ČR na
den 4. 3. 2000 obecní volby. Byly předloženy tři kandidátky
s 21 kandidáty, kteří se ucházeli o 9 míst v obecním zastupitelstvu.
Nově zvolení zastupitelé se sešli hned 9. 3. 2000 na své
první schůzi, aby zvolili vedení zastupitelstva a příslušné komise. Starostou byl jednomyslně zvolen Ing. Dušan
Pořízka, místostarostou pí. Jiřina Langerová. Byly zvoleny
komise – finanční, kontrolní a kulturně sportovní.
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 po více než třiceti letech
proběhly řádné komunální volby do obecního zastupitelstva. Devět členů zastupitelstva vybírali občané
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z 27 kandidátů zapsaných na třech kandidátkách. Ve volebních seznamech bylo zapsáno 520 voličů. Voleb se zúčastnilo pouze 331, což je 63 %. Na ustavující schůzi zastupitelstva byl starostou opět zvolen Ing. Dušan Pořízka,
místostarostou RSDr. Antonín Jemelka.
V roce 2006, kdy se konaly další volby, se na vedení obce
nic nezměnilo. Starostou byl zvolen Ing. Dušan Pořízka,
místostarostou RSDr. Antonín Jemelka.
V říjnu 2010 se měly konat řádné komunální volby. Pro
nepřipravenost kandidátek se však v řádném termínu nekonaly a uskutečnily se až počátkem následujícího roku.
Starostkou byla na ustavujícím zasedání zvolena Ing. Pavla
Jochcová, místostarostou Ing. Milan Šelle. Byly zvoleny
dva výbory – finanční a kontrolní. Ani po volbách v roce
2014 nedošlo ke změně na místě starostky a místostarosty. Starostkou byla zvolena Ing. Pavla Jochcová, místostarostou Ing. Milan Šelle. V letošním roce a to 5. a 6. října
proběhly volby do obecního zastupitelstva, voliči vybírali
9 kandidátů na zastupitele z 15 uchazečů zapsaných na
dvou kandidátkách
Antonín Jemelka,
kronikář
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Pozvánka na výstavu
V letošním roce probíhají v celé naší republice výstavy,
expozice a oslavy zaměřené na 100. let vzniku Československé republiky.
Toto významné výročí jsme se rozhodli připomenout také
i my malou výstavou v muzeu obce. 100 let je v životě
státu, společnosti i obce velmi dlouhá doba. Neuvěřitelně mnoho se změnilo, neuvěřitelně mnoho událostí
se stalo. Není v našich silách přiblížit všechny události
a všechny změny, které v naší obci proběhly. Připomeneme jen některé.
Nesporně hlavní zásluhu na vzniku Československé republiky měl T. G. Masaryk. Jeho osobě je věnována část
expozice.
Dále se pojďme podívat: třeba na svatební fotografie
našich prarodičů a rodičů od roku 1918 do roku 1966, na
módu z počátku 20. století až do konce 80. let. Prokazatelně nejstarší je pánský oblek z 20. let, některé klobouky
a boty z 30. a 40. let min. století.
Na fotografiích uvidíte členy Sokola, Orla, Omladiny, hasičů, počátky JZD, ale i vodění medvěda nebo vítání občánků. Velkou tradici v obci měly i divadelní soubory. Alba

z některých divadelních představení si můžete prohlédnout. Z techniky máme zastoupen jen zlomek – psací stroj,
fotoaparáty, diaprojektory.
Nemůžeme opomenout ani významné osobnosti, které se
v obci narodily. Vždy jim bude patřit naše velká úcta a trvalá vzpomínka.
Představíme vám i všechny starosty obce a předsedy MNV,
kteří během století stáli v čele obce.
Výstava bude slavnostně otevřena při příležitosti oslav 100.
VÝROČÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY v sobotu 27. 10. 2018
v době od 15.00 do 17.00 hodin a v neděli 28. 10. 2018
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Srdečně Vás na výstavu zveme. Přijďte se podívat.
Nebo také kdykoliv po telefonické domluvě.
Kontakt: Antonín Jemelka
602 683 886
Pavla Jochcová
606 721 369
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tvůrci muzea

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Připravované akce roku 2018

•
•
•
•
•
•
•

27. 10. 100 let republiky
31. 10. Dýňování, ZŠ + DKS
3. 11. Posezení u cimbálu s myslivci, DKS
17. 11. Turnaj ve stolním tenise, DKS
2. 12. Vánoční výstava, DKS
5. 12. Mikuláš, vánoční jarmark, DKS
15. 12. Vánoční volejbalový turnaj, DKS

•
•
•
•

2. 2. Dětský karneval, DKS
16. 2. Obecní ples, DKS
23. 2. Myslivecký ples, DKS
2. 3. Šibřinky, DKS

Připravované akce roku 2019

Z činnosti fotbalového oddílu
Dobrý den všem příznivcům naší jezerské
kopané.
Po úspěšné sezoně 2017/18, kdy jsme jako předminulou sezonu postoupili o stupínek výš, do I. B třídy, a tím jsme po
16 letech opět náš tým dostali do krajské soutěže. Po oslavách a krátkém volnu se kluci opět pustili do přípravy na
novou sezonu. Po sezoně nás opět opustil jeden skalní
a dlouhodobý hráč Pavel Kulhánek, kterému tímto děkuji
za dlouhodobou reprezentaci obce a naší kopané. Dalším
hráčem, který nebude nastupovat pravidelně je Honza Šelle,
který se odstěhoval do Prahy, dlouhodobě se nám zranil Štěpán Bureš, takže před novou sezonou jsme klasicky řešili, jak
a kým doplnit kádr. Podařilo se nám po dlouhých peripetiích
dotáhnout přestup Zdenka Merty ze Všechovic, na půl roku
jsme získali dva mladé hráče Matěje Votavu (1. FC Viktorie
Přerov) a Adama Pochylu (TJ Sokol Horní Moštěnice).
Letní příprava probíhala klasicky, tréninky na hřišti, běhání. Proběhlo také oblíbené cvičení s Monikou Hošákovou,
které tímto děkuji za ochotu se klukům věnovat. Samozřejmě, že letní příprava a první zápasy se potýkají s nedostatkem hráčů, kvůli dovoleným, ale s tím se nedá nic
dělat. V letošní sezoně nám vše ještě zkomplikovala příroda, protože úplně vyschl potok, a tím jsme se dostali do
svízelné situace, nemohli jsme zalívat a hřiště vyschlo na
troud. To bylo o to horší, že jsme z dotace obce investovali

do hřiště 90 000 Kč, a tímto tyhle peníze vyšly vniveč. Po
stížnostech hráčů, jsme dokonce jedno domácí utkání po
domluvě přeložili do Prosenic. Zvedla se proto vlna nevole,
hlavně fanoušci byli nespokojení, ale taky tu byla stránka
ekonomická, jelikož každé domácí utkání nám vydělá peníze v naší hospůdce. Ovšem na druhé straně kluky chápu,
protože běhat skoro dvě hodiny v kopačkách jako po betoně není určitě nic příjemného. Člověk se prostě nemůže zavděčit všem. Tímto se fanouškům omlouvám a doufám, že
v budoucnu nebudu muset podobnou situaci řešit. Zmíním
ještě, že na pozici trenéra nám zůstal jako minulou sezonu
pan Radko Dubravský.
Pro první utkání v nové soutěži nám los přisoudil také nováčka, a to mužstvo z Otaslavic. Samozřejmě nová soutěž
znamená soupeře, které nikdo z nás nezná a neví, co od
nich čekat. Zápas nám vyšel na jedničku, vyhráli jsme 3:0
a vkročili jsme do nové soutěže úspěšně, což si myslím je
pro každého nováčka důležité. Následovalo několik remízových zápasů (v této soutěži se po remíze kopou penalty, úspěšnější tým bere 2 a druhý tým 1 bod). Po výhře
na penalty v Tovačově 3:2, jsme prohráli doma s Ústím
„B“ (aspirant na postup) 1:2. Potom prohra v Klenovicích
na penalty 3:2, prohra na penalty s prvním Pivínem 3:2,
prohra v Troubkách na penalty 2:1, doma prohra s Mostkovicemi 2:3, následovala prohra v Němčicích 0:4 a po těchto
utkáních jsme měli pouhých 8 bodů a situace začínala být
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kritická. A vzdaloval se nám náš cíl, pohybovat se v nové
soutěži ve středu tabulky a nepotýkat se s problémy sestupu. Ovšem přišel svěží vítr, porazili jsme doma Želatovice,
opět doma Kovalovice a naposledy vyhráli v Újezdci. Do
konce sezony zbývají dvě utkání s Radslavicemi a Hanou
Prostějov, má následovat jedna předehrávka s Otaslavicemi. Doufám, že i v těchto 3 zápasech kluci zabojují a získají
nějaké body a zakončí půlsezonu s klidem.
Nakonec si opět neodpustím poděkovat všem, kdo se podílí na chodu klubu, hospůdky a všeho kolem.
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Výsledky zápasů:
Jezernice–Otaslavice		
Tovačov–Jezernice		
Jezernice–Ústí „B“		
Klenovice–Jezernice		
Jezernice–Pivín		
Troubky–Jezernice		
Jezernice–Mostkovice		
Němčice–Jezernice		
Jezernice–Želatovice „B“
Jezernice–Kovalovice		
Újezdec–Jezernice		

3:0 (1:0)
2:3pp (2:2)
1:2 (0:0)
3:2pp (2:2)
2:3pp (2:2)
2:1pp (1:1)
2:3 (0:1)
4:0 (1:0)
5:1 (1:1)
2:1 (1:0)
1:2 (0:0)

A hlavní dík patří vám, všem fanouškům, kteří i přes pár
neúspěchů chodí a jezdí na fotbal, jelikož vaše podpora je
pro kluky velmi důležitá.

Tabulka
#

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

TJ Sokol v Pivíně

10

9

1

0

28:10

29

11

2.

Sokol Ústí B

10

7

2

1

30:11

24

12

3.

TJ Sokol Klenovice na Hané

10

4

5

1

26:15

20

5

4.

TJ Sokol Mostkovice

10

5

3

2

22:19

19

-2

5.

TJ Sokol Újezdec

11

3

5

3

18:18

18

-6

6.

TJ Sokol Tovačov

10

4

4

2

22:15

17

5

7.

TJ Sokol Jezernice

11

4

4

3

23:18

17

-10

8.

FC Želatovice B

10

5

0

5

22:21

15

0

9.

FK Troubky

10

3

3

4

20:26

14

-4

10.

TJ Sokol Kovalovice

9

3

1

5

14:20

11

-4

11.

FK Němčice nad Hanou

10

3

1

6

15:23

11

-7

12.

SK Radslavice

10

2

2

6

15:23

8

-4

13.

TJ Sokol Otaslavice

10

2

1

7

12:21

8

-4

14.

TJ Haná Prostějov

11

0

2

9

9:36

2

-16

Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice, oddíl kopané

28

Jezeráček 3/2018

SPORT

NOHEJBAL SEZONA 2018
Letošní sezona se nám náramně vydařila, hlavně co se týče
úspěchu. Získali jsme celkem 5x první místo, 2x druhé a 2x
třetí místo, některé výsledky jsou i díky naší mládeži, a to
Petr Lollek ml. a Jiří Dreiseitl ml., kteří už hrají nejvyšší dorosteneckou ligu za Přerov. Na jarním turnaji v Jezernici,
který se koná každoročně i s profesionálními hráči nohejbalu, se družstva Jezernice umístila na druhém (Dreiseitl
ml., Lollek ml., Matěj Gregor) a třetím místě (Dreiseitl, Tomáš Biško, Jarda Kuchyňka). Dále se také konal podzimní
turnaj pro „amatéry“ a zde zvítězil tým Jezernice (Dreiseitl
st., Lollek st., Tomáš Biško).

Od letošního jara si začínáme vychovávat mládež, cca
12 letí, kteří už jeli i na svůj první turnaj ve Veselíčku, kde
se umístili na 8. místě z 12 týmů. Letošní sezonu hodnotíme jako velmi povedenou i co se týče nových hráčů a přístupu k nohejbalu. Tento rok se nám podařila zajistit hala
v domě kultury a sportu v Jezernici, a to v úterý od 19. do
20. hodiny, tímto zveme nové hráče, kteří si chtějí zahrát
nohejbal. Chtěli bychom také poděkovat všem fanouškům
a hlavně hráčům, kteří se podílí na vzrůstu nohejbalu v Jezernici.
		
Za nohejbal Petr Lollek st. a ml.

Využívání Domu kultury a sportu pro sportovní účely
sezóna od 15. září 2018 do 15. května 2019
Pondělí		
17:00 – 18:00 hod.		
cvičení s Monikou
			
18:00 – 21:00 hod.		
stolní tenis
Úterý		
15:30 – 16:30 hod.		
florbal
			17:00 – 18:00 hod.		badminton
			
19:00 – 20:00 hod.		
nohejbal děti (do poloviny ledna 2019)
			
18:00 – 20:00 hod.		
fotbal – trénink (od poloviny ledna 2019)
			20:00 – 21:00 hod.		badminton
Středa		
17:00 – 18:00 hod.		
badminton
			18:00 – 20:00 hod.		volejbal
			20:00 – 21:00hod.		stolní tenis
Čtvrtek		
16:00 – 17:00 hod.		
cvičení dětí
			
17:00 – 18:00 hod.		
zdravotní cvičení ženy
			18:00 – 19:00 hod.		badminton
			19:00 – 20:00 hod.		badminton
Pátek		
17:00 – 18:00 hod.		
hasičský kroužek
			
18:00 – 21:30 hod.		
stolní tenis
Sobota		
vyhrazeno pro společenské a soukromé akce
Neděle		
13:00 – 14:00 hod.		
badminton
			14:00 – 16:00 hod.		badminton
			16:00 – 18:00 hod.		volejbal
			18:00 – 19:00 hod.		badminton
Případní zájemci se mohou hlásit u vedoucích skupin a na obecním úřadě.
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