Jezeráček
zpravodaj obce Jezernice

únor 2017 • ročník XVII. • číslo 1 • cena 10 Kč • www.jezernice.cz

1. ledna 2017

Vážení a milí Jezeráci a příznivci naší obce,
přeji Vám v novém roce hodně štěstí a zdraví a hlavně
veselou mysl.
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, můžeme konstatovat, že máme čipernou dědinu, která po celý rok
žije bohatým společenským, kulturním i sportovním
životem. Přes tříkrálovou sbírku Charity, plesy, Šibřinky,
dětský karneval, setkání seniorů, jarní dílny, jarní sázení
stromů, velikonoční výstavu, pálení čarodějnic, Svátek
matek, fotbalová klání, volejbalové a nohejbalové turnaje, sportovní hry mikroregionu Lipensko, dětský den
v Pohádkovém lese, táboření s hasiči u Bečvy, obecní
slavnosti – loučení s prázdninami, závod horských kol
Jezernické viadukty a Svatomartinské hody, jsme se
svěže přenesli do adventu a do oslav Vánoc a konce
roku. Rok to byl pestrý. Letos jsme se navíc zúčastnili
soutěže Vesnice roku a uspěli zde se stavbou nového
mostu a úpravou sousedního veřejného prostranství,
za které jsme získali ocenění Zlatá cihla. A další výborná zpráva je, že jsme v r. 2016 slavnostně přivítali
10 nových občánků naší obce!

Z investičních akcí byla největší akcí realizace společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy: protierozního průlehu s polní cestou na lánu směrem k Loučce a polních cest k Dolním Mlýnům a do Milenova. Akce
byla zahájena v dubnu a ukončena koncem roku 2016.
Investorem byl Státní pozemkový úřad. Po dokončení
stavby obec převzala do svého vlastnictví realizovaná zařízení v hodnotě 13,5 mil. Kč. Výsadby dřevin ve
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svodném průlehu bude po dobu následujících tří let
ošetřovat zhotovitel a poté je rovněž předá do majetku
a péče obce.
Stavba kanalizace a ČOV byla v bezproblémovém řízení v září 2016 zkolaudována a uvedena do trvalého
provozu. Během roku 2016 pokračovalo budování soukromých kanalizačních přípojek, a tak se nám podařilo
připojit do současné doby většinu nemovitostí. Zdárně
jsme tedy vyřešili závažný hygienický problém obce.
Nyní ve funkční čistírně čistíme splaškovou vodu, která
před realizací kanalizace odtékala přímo do Jezernického potoka. Výsledky čistění odpadních vod podle pravidelných kontrolních rozborů akreditované laboratoře
odpovídají stanoveným hygienickým normám. Můžeme konstatovat, že investice do kanalizace a ČOV zcela
splnila předpoklady.
Během letních prázdnin jsme v základní škole zrekonstruovali sociální zařízení v přízemí a v 1. patře v celkové hodnotě 905 tis. Kč. Součástí této stavby byla výměna či oprava poškozených interiérových dveří ve škole.
Na stavbu jsme získali dotaci z Olomouckého kraje ve
výši 250 tis. Kč.
Do hasičské zbrojnice jsme pořídili dvoje nová automatická vrata (76 tis. Kč), opravili jsme fasádu pošty
(47 tis. Kč) a za 123 tis. Kč jsme zde vyměnili plastová okna. Na vstupu do obce jsme nainstalovali uvítací
tabuli s letní květinovou výzdobou, doplnili jsme nové
herní prvky v zahradě mateřské školy a na dětském
hřišti. Opravili jsme kamenný kříž z r. 1899 umístěný
u váhy v Agrochovu (46 tis. Kč). U tří kontejnerových
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Oprava kříže v Agrochovu

stání na veřejných prostranstvích byla vybudována
dlažba v celkové hodnotě 95 tis. Kč. V Domě kultury
a sportu jsme vyměnili stará svítidla s vysokou spotřebou elektřiny za nová ledková svítidla (70 tis. Kč)
a opravili žaluzie na oknech a u baru (13 tis. Kč). Pořídili jsme novou techniku zlepšující ozvučení kulturního domu (15 tis. Kč), vysokotlakový čistič do ČOV
(16 tis. Kč) a sypač za traktor (46 tis. Kč).
Na podzim v centrální části
obce, v zelených pásech
mezi chodníkem a cestou
a před obecním úřadem
vysázeli zahradníci pokryvné růže a na svazích čistírny
odpadních vod popínavé
rostliny (30 tis. Kč). Obojí
přispěje k posílení zeleně
v obci a k jejímu zkrášlení.
V listopadu bylo dokončeno čištění koryta potoka
Výsadby růží pod silničními mosty od

ÚVODNÍ SLOVO
naplavenin.
Pracovníci
Správy silnic Olomouckého kraje museli místy odstranit více než metr silný
nános splaveného kamení
a zeminy. V prosinci byla
zahájena
rekonstrukce
zázemí ve sportovním areálu. Stávající dožilé kiosky
byly odstraněny a do jara
letošního roku zde budou
vybudovány nové stavby
sloužící jako sklad, příležitostné šatny a občerstvení.
Významný počinem obce
v r. 2016 bylo pořízení
nového Programu rozvoje obce pro období 2017
–2027, na jehož tvorbě
se aktivně podíleli občané, když vyplnili rozdané
dotazníky nebo se účastnili veřejného projednání
v kulturním domě. Náměty vzešlé z těchto akcí
byly do programu rozvoje
zapracovány, aby mohly
být v následujících letech postupně plněny.
Program rozvoje obce je
základním
plánovacím
dokumentem. Podařilo
se nám v něm formulovat
představy o budoucnosti obce prostřednictvím
navržených konkrétních
opatření a aktivit. Program rozvoje obce včetně Zásobníku projektových záměrů je uveřejněn na webových stránkách obce nebo
k nahlédnutí na Obecním úřadě Jezernice.
Tož s chutí do nového díla v r. 2017!
Pozn.: V roce 2016 obec dobře hospodařila a přes
množství realizovaných aktivit měla na svých účtech
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Čištění koryta potoka

Protipovodňový průleh při tání sněhu

k 31. 12. 2016 zůstatek 5,6 mil. Kč.
Přeji Vám, milí spoluobčané, ať se nám v Jezernici hezky žije. Ať dokážeme myslet pozitivně, protože, co do
světa kolem sebe vysíláme, to se nám vrací. Mějme se
hezky a něco pro to dělejme.
Pavla Jochcová, starostka
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OBEC OBČANŮM

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané:
Navrátilová Ludmila, Kellner Radovan, Jurošková Danuše, Vilímec Jaromír, Gogelová Olga, Král Vladimír, Oblouk
Jiří, Škanderová Alena, Sedláková Emilia, Krmenčík Roman, Zábojová Renata, Králová Marie, Raška Vladimír,
Kubáč Svatoslav, Bočan Jiří, Osinová Monika, Voráčová
Dana, Mačinová Hana, Voráč Josef, Chytil Stanislav, Plívová Bedřiška, Koláček Jaroslav, Poppová Helena, Navrátilová Vlasta, Kulhánek Petr, Jemelková Helena, Gazda
Karel, Pulmann Ladislav, Palla Petr, Klimeš Václav, Haša
Ladislav, Přibylová Jana, Suchánek Jaromír, Hořínková
Eliška, Janča Ladislav, Orava Jiří, Best Vladimír, Suchánek Josef, Suchánková Zdislava, Vítek Josef, Bednářová
Hana, Raška Jaromír, Navrátil Miroslav, Bočán Bohuslav,
Ludík Lubomír, Janásková Jaroslava, Jančová Věra, Nakládalová Marie, Bednářová Ludmila, Horňák Stanislav,
Janásková Eva, Dvořák Jiří, Nováková Františka, Rašková
Vlasta, Brožek Antonín.
Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají:
Lukášová Cecilie (95), Škrobalová Anna (92), Přibyl Josef
(90), Kašíková Vlasta (91), Škrobala Alois (90), Vilímec
Miroslav (90), Ježková Marie (96).
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.

V letošním roce se obec připojila k projektu společnosti
Terra Group Investment, a.s., Brno, zajišťujícího energetické soutěže pro zájemce z řad našich občanů, ve
dvou kolech, probíhajících v lednu a březnu 2017.
Společnost v energetické aukci soutěží výhodné ceny
plynu a elektřiny pro přihlášené domácnosti a současně zajišťuje kvalitní zákaznický servis: garantuje férové
smluvní podmínky, poskytuje zákaznickou podporu,
zařizuje veškeré papírování a hájí zájmy a úspory občanů, řeší konkrétní situace jednotlivých občanů na
základě jimi poskytnutých podkladů tak, aby byly pro
občana výhodné.
Druhé kolo projektu bude zahájeno 27. 2. 2017 stejně,
jako lednové kolo prostřednictvím letáků do domácností, plakátů na vývěskách a na webu obce a hlášením
obecního rozhlasu.
Také na www.jezernice.obecobcanum.cz lze nalézt
další doplňující informace a on-line přihlášku.
Koordinátorem projektu pro Jezernici je p. Martin Lenoch, tel. + 420 778 730 540
mail: martin.lenoch@obecobcanum.cz.
Po zkušenosti z prvního kola upozorňujeme na možné
podvodné telefonáty. Doporučujeme proto odmítnout
jakoukoliv telefonickou nabídku a sdělit, že věc budete
řešit osobně s koordinátorem projektu. Jinak nelze vyloučit podvod ze strany konkurenční společnosti.
Jo

VÝZNAMNÁ JUBILEA

V prosinci 2016 a v lednu 2017 se dožily
krásného jubilea dvě naše milé občanky:
paní Marie Ježková a paní Cecilie Lukášová. Bylo nám velkou ctí je u této příležitosti
navštívit, pobýt s nimi a popřát jim všechno dobré a především hodně zdraví.
Děkujeme za milé přijetí a ještě jednou za
všechny spoluobčany, milé dámy, hodně,
hodně zdraví.
M. Zemánková, P. Jochcová
p. Marie Ježková
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STATISTIKA

Na konci roku 2016 žilo v obci 659 obyvatel. Mateřskou školu navštěvovalo 26 dětí. V základní škole studovalo 27 žáků.

CO PRO NÁS ZNAMENÁ NOVELA ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ?
Nejdiskutovanějším tématem posledních měsíců byla
a stále je nepochybně kontrola kotlů – spalovacích
stacionárních zdrojů úředními osobami v rodinných
domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci.
A jelikož každá informace o tom, že úřední osoba
dostala možnost kontroly a „okamžitého“ vstupu do
obydlí vyvolává emoce i tato informace způsobila
v médiích bouřlivou diskusi. Ale, jak se říká, není nic
horké, jak se uvaří. V praxi, to bude znamenat toto: Na
městský úřad přijde oznámení nebo samotný městský
úřad bude mít důvodné podezření, že provozovatel
„kotle“ umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve
stavbě pro rodinnou rekreaci porušil jednu ze svých povinností (např. spaluje v kotli paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv), městský úřad provozovatele
na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí ho

o jeho povinnostech a o následcích opakovaného porušování. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále
nebo opětovně porušuje některou z povinností,
pracovník úřadu informuje provozovatele, že
bude provedena kontrola kotle, jeho příslušenství, používaného paliva a je oprávněn vstoupit
do jeho obydlí.
I když tato část novely vždy bude vzbuzovat emoce,
není zaměřena na ty, kteří plní své povinnosti a dodržují zákony, ale na ty, kteří zákon opakovaně porušují.
A svým jednání neničí jen životní prostředí (hlavně
ovzduší), ale i zdraví ostatních lidí.
Ing. Veronika Kopčilová,
MěÚ Lipník nad Bečvou,
Odbor životního prostředí

SVOZ VELKOOBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 29. dubna 2017 budou v Jezernici přistaveny kontejnery
na velkoobjemový 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!!!

UPOZORNĚNÍ
V roce 2017 se bude provádět vývoz komunálního odpadu celoročně
1x za čtrnáct dnů každý lichý týden vždy ve čtvrtek v ranních hodinách.
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Pneumatiky
lze odvážet
po telefonické
domluvě:

Pneu Hradil s.r.o.
Podhoří 108 (bývalý areál Z. D.)
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 28640756, DIČ: CZ28640756

email: pneu.hradil@seznam.cz
www.pneuhradil.cz

Provozní doba:
PO–PÁ: 7.00 – 16.00
tel: 777 152 993 − Pavel Hradil – jednatel SO: 8.00 − 12.00 (jen maloobchod)
776 570 854 − Petr Mikulenčák
Jinak dle tel. domluvy

OBECNÍ ÚŘAD
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VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI MIMO VYZNAČENÉ CESTY

Myslivecký spolek Mezihoří se sídlem v Jezernici žádá
občany, aby omezili své vycházky s volně pobíhajícími
psy mimo vyznačené cesty. Důvodem je zajištění klidu
pro zvěř v zimních měsících.

Neradi bychom přistoupili k zákonným možnostem dle
mysliveckého zákona č. 449/2001 Sb. § 14 odst. 1 písm.
e) a § 35 odst. 3 písm. e), které vymezují možnosti
usmrcení toulavých psů a koček v honitbě.

PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÉ BEC DRUŽSTVO

Místní akční skupina Moravská brána zahajuje v letošním roce nový projekt, který může významně pomoci například začínajícím podnikatelům rozjet jejich
aktivity.
Chtěli byste začít podnikat, ale nevíte jak na to? Nabízíme Vám řešení. Zapojte se zdarma do projektu BEC:
podnikatelsko-zaměstnanecké družstvo, Lipník nad
Bečvou.
Proč? Vytvoříte si podnikatelský plán, v kurzech a seminářích získáte podnikatelské základy, otestujete si své
podnikání s finanční podporou Evropské unie, povedou
vás zkušení odborníci. Po dobu testování podnikatelského záměru (6–12 měsíců) budete mít zajištěnou
stabilní mzdu, jako placený podnikatel – zaměstnanec

družstva. Po celou dobu rozjezdu za vás BEC hradí sociální a zdravotní pojištění a zajišťuje veškeré zákonné
povinnosti.
BEC je dynamická síť odborníků, znalostí, spolupráce
a hlavně sdílení nápadů na podnikání s těmi, kteří chtějí zahájit vlastní podnikání.
Do projektu se mohou zapojit nezaměstnaní, lidé, kteří
chtějí změnit svou pracovní situaci a hledají nové uplatnění, mají nápad nebo zajímavého koníčka…
Kontakt: Pavla Jochcová, starostka,  606 721 369
nebo Mgr. Petra Kamelandrová,  774 187 994,
petra.kamelandrova@mas-moravskabrana.cz.

Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
17. zasedání konané dne 16. listopadu 2016
ZO určilo ověřovateli zápisu Ing. Hynka Bočána a Miloslava Zapletala.
ZO schválilo doplněný program 17. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatření č. 9 a 10.
ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla „Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu
a šaten pro sportovce“.
ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 27102016 na stavbu „Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce“ s vítězem výběrového řízení – firmou STAVO – Karel Černoch, Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou,
IČ 27770907, DIČ CZ27770907.
ZO schválilo Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „Sportovní zázemí
Jezernice, objekt SO 01, SO 03“ s Ing. Karlem Trlicou, autorizovaným inženýrem PS č. 1301286, Jánová 242,
755 01 Vsetín, IČ 14590913, DIČ CZ 6303011154.

OBECNÍ ÚŘAD
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ZO uložilo starostce podepsat obě smlouvy do 25. 11. 2016.
ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. Romanem Pilařem na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
na stavbu Jezernice – II. etapa kanalizace.
ZO uložilo starostce podepsat smlouvu o dílo do 16. 12. 2016.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu komunikace v obytném souboru I. Jezernice z POV OK.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2692/1, 2725/4, 2668, 2663/1, v obci
a k. ú. Jezernice, uzavřenou s Olomouckým krajem, zastoupeným hospodářem s nemovitostmi ve vlastnictví
kraje Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 772 11, IČO 70960399, DIČ CZ
70960399, na uložení a provozování kanalizace.
ZO uložilo starostce podepsat smlouvu do 31. 12. 2016.
ZO vzalo na vědomí informace obsažené v bodě č. 9. Různé a zároveň schválilo:
– podání žádosti o dotaci na pořízení dělící stěny do Domu kultury a sportu,
– podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,
– podání žádosti o dotaci na volnočasové aktivity z MMR,
– přistoupení obce k projektu Obec občanům.

18. zasedání konané dne 15. prosince 2016
ZO určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Panáka a Mgr. Bronislavu Hradilovou.
ZO schválilo doplněný program 18. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání ZO.
ZO schválilo smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro stavbu Stavební úpravy objektu MŠ a ZŠ Jezernice
a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
ZO schválilo smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro stavbu Cyklostezka Jezernice – Slavíč
s IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. a pověřilo starostku podpisem smlouvy.
ZO schválilo smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci projektového řízení k projektu Cyklostezka
Jezernice – Slavíč s Funder s.r.o., Brno, a pověřilo starostku podpisem smlouvy.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na stavbu Cyklostezka Jezernice – Slavíč.
ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba „JEZERNICE – KANALIZACE A ČOV“
– kanalizační přípojka na pozemku parc. č. 3101 v k. ú. Jezernice s ČR – Státním pozemkovým úřadem.
ZO schválilo Program rozvoje obce Jezernice 2017–2027 a Akční plán 2017–2018.
ZO souhlasilo s realizací bysty od Tomáše Pavlackého (bysta č. 2) a s úpravou veřejného prostranství podle
návrhu Ondřeje Bělici.
ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na úpravu památníku T. G. Masaryka.
ZO schválilo Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace.
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ZO schválilo cenu stočného za rok 2016 ve výši 10,10 Kč za 1 m3 vč. DPH.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny obsažené v rozpočtovém opatření č. 11.
ZO schválilo rozpočtový výhled na období 2017–2019.
ZO schválilo rozpočet Sociálního fondu obce na rok 2017.
ZO schválilo dle předloženého rozpočtu PO provozní příspěvek na rok 2017 ve výši 620 tis. Kč se závaznými
ukazateli na SU 501, 521 a 558.
ZO schválilo 80 tis. Kč rozpočtovaných na položce rezerv 5901 pro malování ZŠ a MŠ v roce 2017.
ZO schválilo rozpočet Obce Jezernice na rok 2017 jako přebytkový.
ZO schválilo zapojení přebytku hospodaření k datu 2. 1. 2017 ve výši zůstatků bankovních účtů obce
k 31. 12. 2016 bez peněžních fondů.
ZO vzalo na vědomí Zprávu o provedené kontrole Základní a mateřské školy Jezernice, p. o., zpracovanou FGS
Finaudit v září 2016.
ZO uložilo ředitelce PO nastavit transparentní systém pravomocí a odpovědnosti při vynakládání finančních
prostředků v souladu se smluvními podmínkami dotačních titulů.
ZO uložilo ředitelce PO zajistit průkazné používání a vykazování finančních prostředků v účetnictví příspěvkové
organizace týkající se zejména čerpání dotačních titulů.
ZO uložilo ředitelce PO povinnost požádat zřizovatele o souhlas s uzavřením dohody pro ředitelku PO.
ZO schválilo finanční odměnu za nadstandardní práci v roce 2016 pro ředitelku příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy.
ZO schválilo finanční dar za nadstandardní práci v roce 2016 pro starostku obce dle důvodové zprávy.
ZO vzalo na vědomí termíny zasedání ZO v roce 2017: 25.1., 22.3., 24.5., 28.6., v budově obecního úřadu,
v 16:30 hod.
ZO Jezernice schválilo odstoupení od smlouvy č. 10520055 o poskytnutí služeb při nakládání s odpady a pověřuje starostku k zaslání výpovědi společnosti AVE CZ.
ZO schválilo pověření Dobrovolného svazku obcí Moravská brána vedením poptávkového řízení na výběr firmy
na odběr odpadů.
ZO schválilo stanovy DSO MORAVSKÁ BRÁNA, úprava č. 1.

19. zasedání konané dne 25. ledna 2017
ZO určilo ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Richterovou a Miloslava Zapletala.
ZO schválilo program 19. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZO.

OBECNÍ ÚŘAD
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ZO nesouhlasilo s doplněním zápisu z 18. zasedání ZO o námitky B. Hradilové v bodě č. 15.
ZO souhlasilo s ostatními námitkami B. Hradilové a jejich doplněním do zápisu z 18. zasedání ZO.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci komunikace v obytném souboru I Jezernice z Programu
obnovy venkova OK.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Opravu kamenného kříže z r. 1898 v poli mezi obcemi Jezernice a Loučka
z Programu památkové péče OK
ZO schválilo smlouvu se zhotovitelem na dílo Oprava kamenného kříže z r. 1898 v poli mezi obcemi Jezernice
a Loučka
ZO souhlasilo s umístěním nové přípojky vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a elektrického
vedení na pozemku parc. č. 2652/2 v k. ú. Jezernice a se zřízením sjezdu pro napojení rodinného domu na
pozemní komunikaci.
ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 2652/2 v k. ú. Jezernice uzavřenou
s Ing. Bohuslavou Emou Macourkovou a Petrem Macourkem, oba bytem Kozlovská 276/7, 751 02 Troubky.
ZO schválilo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2017
na budově OÚ.
ZO schválilo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny obsažené v rozpočtovém opatření č. 12.
ZO schválilo přesun mezi závaznými ukazateli provozního příspěvku PO na rok 2017 následovně: na účet 518
se přesune částka 48 000 Kč ze závazných ukazatelů, a to z účtu 521 ve výši 37 000 Kč na zpracování účetnictví
a z účtu 558 ve výši 11 000 Kč na pronájem tiskárny.

20. zasedání konané dne 15. února 2017
ZO určilo ověřovateli zápisu Ing. Hynka Bočána a Radka Rašku.
ZO schválilo program 20. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZO.
ZO schválilo dodatek ke smlouvě o dílo č. 2710216K na zhotovení díla „Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu
a šaten pro sportovce“ a pověřilo starostku podpisem dodatku smlouvy.
ZO schválilo finanční dar pro oddíl kopané TJ Sokol Jezernice ve výši 30 000 Kč a uložilo ing. Milanu Šellemu,
jako předsedovi TJ Sokol, doložit do konce roku 2017 účelovost poskytnutého daru.
ZO schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení autorského díla portrétní bysty T. G. Masaryka a pověřilo starostku
obce podpisem smlouvy.
ZO schválilo Licenční smlouvu k převodu majetkových práv k autorskému dílu portrétní bysty T. G. Masaryka
a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 1.
ZO vzalo na vědomí hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016.
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BESÍDKA

Předvánoční besídka byla tentokrát netradiční. Dříve
než přišel Mikuláš s anděly a čerty, děti z mateřské
školy zahrály pohádku Princezna na hrášku od známého pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Připojili jsme se ke starším kamarádům se základní školy,

Jezeráček
kteří ztvárnili několik krátkých pohádek od stejného
autora.
Pohádka se dětem povedla. Radovali se z ní nejen samotní malí herci, ale i všichni přítomní v sále.
(Vyk)

ŠKOLA
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VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ A MŠ

V letošním školním roce se naše ZŠ zapojila do soutěže
Vlastivědného muzea v Olomouci o nejhezčí výrobky
na tradičním dánském vánočním stromečku. Žáci vyráběli srdíčka, řetězy, kornoutky a další ozdoby v dánských barvách. Protože se nám dařilo a práce šla hezky
od ruky, rozhodli jsme se, že i náš
vánoční stromeček takto ozdobíme
na vánoční besídce v DKS v Jezernici.
Téma vánoční besídky se tedy samo
nabízelo. Jeden z nejznámějších
dánských rodáků, kterého znají malí
i velcí na celém světě – H. Ch. Andersen – napsal nádherné pohádky.
Každá třída si vybrala vždy jednu pohádku, kterou zdramatizovala. Diváci
mohli shlédnout Princeznu na hrášku
v podání dětí MŠ, Ošklivé káčátko žáků 1. a 5. ročníku, Pět hrášků
v jednom lusku žáků 4. ročníku
a 2. a 3. ročník zahrál pohádku Císařovy nové šaty. Dětský sbor ukončil
naše vystoupení zimní ledovou písní.
Všechny pohádky i písničky se dětem
i jejich učitelkám moc povedly. Odměnu děti získaly v podobě mikulášského průvodu. Andělé s Mikulášem
předali všem dětem ZŠ i MŠ sladké
dárečky od KRPŠ při ZŠ a MŠ v Jezer-

nici. Na závěr byl otevřený malý jarmark, kde si mohli
návštěvníci zakoupit drobnosti do bytu, sladkosti, med
a různé výrobky s vánoční tematikou, nebo jen tak posedět a popovídat si s přáteli.
B. H.
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ZIMNÍ RADOVÁNKY

Hned po Vánocích jsme se dočkali větší
sněhové nadílky a mohli konečně vytáhnout boby. To bylo radosti! Děti bobovaly,
dělaly různé sněhové tunely, koulovaly
se, kreslily do sněhu, stavěly malé sněhuláčky, a když sněhu připadlo, i sněhuláky
velké. Ptáčkům jsme ozdobili stromeček,
který nám ve školce dosloužil, vlastnoručně vyrobenými dobrotami a ledovými
ozdobami, které jsme vytvořili pro Paní
Zimu. To je prima, když je bílá zima...
(Vyk.)

Jezeráček
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ADVENT A VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vánoční čas – nejkrásnější období v roce jsme v naší
školce započali přípravami na Mikulášskou besídku
na téma „Pohádky“. Před první adventní nedělí jsme si
chvojkami omotali a nazdobili adventní věnec a svícen
se čtyřmi svíčkami. Každý týden jsme pak rozsvěcovali
svíčky a s písničkou se těšili na Ježíška.
Společně jsme si hezky užívali předvánoční chvíle.
Děti se dozvěděly co je advent, poslechly si pověsti
o sv. Barboře, sv. Mikuláši a sv. Lucii. Napekli jsme si
medové perníčky, po kterých nám krásně voněla škol-

ka. Vyráběli jsme vánoční přáníčka a svícínky, které se
dětem moc povedly.
U betlému pod nazdobeným stromečkem jsme zpívali
písničky a dramaticky ztvárnili koledu „Jak jsi krásné
neviňátko“. Ve středu se děti dočkaly, Ježíšek nám přinesl spoustu dárků. Poslední den jsme si připravili sváteční tabuli s pohoštěním, pouštěli jsme lodičky, krájeli
jablka, louskali oříšky a bylo nám báječně.
Za celou MŠ přeji čtenářům hodně zdraví a lásky v Novém roce 2017.
Lenka Hradilová, učitelka MŠ

Jezeráček
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VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO OBYVATELE BLÍZKÉHO LESA
Jednoho zimního dne jsme vyrazili celá škola do blízkého lesa, který se nachází za vesnicí směrem k Milenovu.
Děti nesly zvířátkům (těžce zkoušeným letošní tuhou
zimou) nějaké přilepšení k jejich přirozené stravě.
Každý donesl z domu dle svých možností něco dobrého
k snědku. Pod stromy tak po našem odchodu lesní zvěř
mohla najít jablka, řepu, kukuřici, kaštany a také seno

a slámu. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům
měli i obyvatelé lesa slavnostní večeři.
Cestou zpět jsme pozorovali stopy zvířat ve sněhu
a paní ředitelce se podařilo najít i jezevčí nory. Vycházka tak nebyla přínosem jen pro obdarované, ale i pro
děti, které se něčemu o životě v lese přiučily.
V. Chytilová

TVARY SVĚTA V PEVNOSTI POZNÁNÍ
Dne 20. 12. 2016 žáci základní školy navštívili Pevnost
poznání v Olomouci, kde na ně čekal program Tvary
světa. Děti odhalovaly kouzlo matematiky v podobě
geometrie. Prostřednictvím zajímavých úkolů a pohybových aktivit si hravě zopakovaly základní rovinné
a prostorové geometrické útvary. Zábavnou formou si
procvičily geometrickou představivost, díky které dokáží vnímat svět kolem sebe jako geometrické obrazce
a tělesa.

Pevnost poznání stojí za to navštívit kdykoli ve volném
čase, třeba o víkendu či o prázdninách. Je rozdělena na
expozice: Věda v pevnosti, Živá voda, Rozum v hrsti,
Vědecká výtvarka a Digitální planetárium. V červnu
bude už poněkolikáté Univerzitní veletrh vědy pro děti
a rodiče. Určitě stojí za to jej navštívit. Zabaví se děti
i rodiče. Loni bylo pro děti na 3 místech bezmála 60 interaktivních stánků. Více na www.pevnostpoznani.cz.
Mgr. Kateřina Tandlerová

EXKURZE ŠKOLNÍ DRUŽINY DO MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
V pátek 20. ledna 2017 jsme se školní družinou navštívili Muzeum Komenského v Přerově. Prohlédli jsme si
areál zámku a navíc jsme se dozvěděli různé zajímavosti o školních třídách v různých časových obdobích. Zúčastnili jsme se animačního programu „Vývoj českého
školství – Veselé příběhy ze staré školy“, který je určen
pro žáky prvního stupně základních škol.

Měli jsme možnost sedět ve třídě z doby J. A. Komenského, zkusit si, jak se žáci učili a jak psali v době Rakouska-Uherska za vlády císaře Františka Josefa I. Na
chvíli jsme se přesunuli do doby 1. republiky a ocitli
jsme se také ve třídě z 50. let 20. století. Všem se exkurze moc líbila a doufáme, že v nejbližší možné době
Muzeum Komenského opět navštívíme.
Irena Maierová

ŠKOLA
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LYŽAŘSKÝ KURZ 2017
Každoročně naše základní škola nabízí žákům zorganizování lyžařského výcvikového kurzu v Hlubočkách
u Olomouce. V letošním roce se přihlásilo 17 žáků základní školy a tři děti z mateřské školy. Chřipková epidemie se v lednu nevyhnula ani Jezernici, a tak dva školáci místo lyžování celý
týden proleželi doma
v posteli.
Ti, kteří se zúčastnili,
nelitovali. V pondělí nás
přivítalo slunečné počasí a krásně upravená
sjezdovka. Děti se celý
týden snažily, pilovaly
techniku a výsledek na
sebe nenechal dlouho
čekat. Všichni se velice
zlepšili, instruktoři naše
děti celý týden chválili.
Jsme rádi, že děti mají
v dnešní přetechnizované době vztah ke
sportu a rádi tráví čas
v přírodě. S jejich postřehy se můžete seznámit v článku žáků
4. třídy.

Více fotografií můžete shlédnout na těchto stránkách:
https://www.facebook.com/sportovniskolaNewmanSchool/photos/?tab=album&album_
id=1587044344643925
Hradilová B.
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LYŽAŘSKÝ KURZ OČIMA DĚTÍ
Naše škola pořádala každoroční lyžařský kurz. V letošním roce se přihlásilo 18 dětí. Do Hluboček nás vozil
autobus společně se ZŠ Hranická z Lipníka nad Bečvou.
Vybavení (lyže, lyžařské boty, helmu) si někdo půjčoval
a jiný měl svoje. Dále každý potřeboval teplé oblečení,
rukavice, podkolenky a kuklu.
Rozdělili nás do týmů. Každý měl svého instruktora
a museli jsme vymyslet název skupiny např. Černí sněhuláci nebo Ohniví vlci. Na začátku každé lekce byla
rozcvička, potom jsme si řekli, jak budeme lyžovat a už
to fičelo z kopce. Učili jsme se, jak se brzdí, jezdí na hranách, zvládají obloučky. V půlce výcviku byla přestávka.
Občerstvili jsme se čajem a tatrankou a posilnění jsme
pokračovali v lyžování. Poslední den v pátek probíhaly
závody ve slalomu. Zvítězili všichni, nikdo nebyl poražený. Na závěr se soutěžilo o nejkrásnějšího sněhuláka,
kterého postavit v těchto mrazivých dnech nebylo lehké. Domů jsme si odváželi diplomy, bonbóny a spoustu
zážitků.
kolektiv žáků 4. ročníku

Jezeráček
Adam Matula:
Chtěl jsem jet na lyže, abych se naučil něco nového. Líbilo se mi, že jsem dokázal jezdit na hranách lyží a byl
jsem hrozně rád, když nám instruktoři dali volnou jízdu
z kopce. A největší můj zážitek byl, že jsme na konci
absolvovali slalom. Hodně se mi líbilo také koulování.
Adam Navrátil:
Můj největší zážitek byl, že jsme hráli hry, sjížděli obě
sjezdovky, jezdili na kotvě a hlavně se naučili něco nového.
Ríša Remeš:
Mě lyžování baví. Na lyžařský kurz jezdím každý rok.
Jen v první třídě jsem nebyl. „Lyžák“ je můj koníček.
Filip Janásek:
Můj největší zážitek byl, jak jsme jezdili s hůlkami a na
skokánku.

ŠKOLA
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
1. února proběhla v naší škole recitační soutěž. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. První kategorie zahrnuje první třídu, druhá druhou
a třetí třídu a třetí čtvrtou a pátou třídu. Zúčastnilo se 24 z 26 žáků školy. Děti si mohly
samy nebo s pomocí rodičů vybrat autorskou
báseň o rozsahu aspoň tří slok. V první kategorii obsadil 1. místo Marek Psota, ve 2. kategorii skončila na 3. místě Anička Panáková
(2. třída), na 2. místě Matěj Hošák (3. třída)
a na 1. místě Eliška Pacáková (2. třída). Ve
třetí kategorii se podělili o 3. místo Jan Ludík (5. třída) a Richard Remeš (4. třída), na
2. místě Adam Matula (4. třída) a na 1. místě
Adam Navrátil (4. třída). Blahopřejeme. Postupující děti se mohou zúčastnit okresního
kola recitační soutěže v Přerově.
Mgr. Kateřina Tandlerová

20

Jezeráček

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
HODY 2016
Na svatého Martina se uskutečnily tradiční hody
v Jezernici. V sobotu Sokoli uspořádali hodovou zábavu s DJ Humplíkem, v neděli dopoledne se konala mše
svatá a odpoledne bylo otevřené Muzeum obce, kde
naši neúnavní tvůrci manželé Jemelkovi s paní Miladou
Kotíkovou představili zajímavou výstavu historických
liturgických předmětů. Občané a jejich hosté mohli

rovněž navštívit základní a mateřskou školu a obecní
úřad v rámci dne otevřených dveří. Nejvíce návštěvníků
přilákala základní škola, kde si návštěvníci mohli kromě
celé budovy školy prohlédnout nově opravená sociální
zařízení a v tělocvičně pro ně byla připravena zajímavá
výstava fotografií z cest absolventů školy.
Jo

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
První adventní neděli, která připadla na
27. 11. 2016, uspořádaly členky ČČK již
tradiční Vánoční výstavu v DKS.
Návštěvníky přivítal
slavnostně vyzdobený sál a předvánoční
atmosféra byla cítit
ze všech stran. Adventní věnce, nápadité aranže, nádherně
nazdobené perníčky
a svíčky byly pastvou
pro oči. Sálu opět vévodil sv. Mikuláš, anděl a čert, který
si přivedl i malého čertíka – ten se nejvíce líbil malým
dětem.
Výstavu zpestřil prodej svíček, hedvábných šátků,
drobných výrobků z papíru nebo tradičních vánočních
ozdob. Každý si mohl koupit nějaký ten dáreček pro své
blízké. Pro děti byla připravena dílnička a mnohé si tak
s velkým zaujetím a s pomocí maminek vyrobily třeba
vánoční svícen nebo ozdůbku na stromeček. Velkou radost máme i z malých, šikovných vystavovatelek, které
nabízely k prodeji své výrobky - korálky, svícny, různé
drobnosti nebo pěkné vánoční aranže. Moc děkujeme
a těšíme se na další spolupráci. Pro návštěvníky bylo
připraveno bohaté občerstvení, svařáček voněl, cukroví

ke kávičce chutnalo a vynikající zázvorový čaj připravila
paní Katka Hvolková podle vlastní receptury.
Součásti výstavy byla prezentace návrhů na novou
bystu T. G. Masaryka a úpravu přilehlého prostranství
vytvořené pro Jezernici studenty Fakulty výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně. Občané
si mohli vybrat jeden z vystavených návrhů a svůj tip
vhodit do připravené schránky. Uvidíme, který bude
nakonec vybrán.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na výstavu přišli
a věříme, že prožili pěkné adventní odpoledne.
Výbor ČČK přeje občanům obce hodně zdraví v roce
2017.
H. Jemelková
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VÁNOČNÍ KONCERT HARMONIA
Stalo se již tradicí, že v našem kostele v předvánočním
čase pořádáme adventní koncert. V minulém roce, dne
4. 12., přijel smíšený pěvecký sbor Harmonie z Hranic
pod vedením paní Barbory Šimečkové. Tento sbor působí v Hranicích již třicet let. Na repertoáru a provedení

VÁNOCE V MUZEU

je to znát. Vybrané písně byly známé, ale jejich aranž
a provedení bylo velmi pěkné a originální. Děkujeme
celému sboru, že přinášejí do našeho okolí krásnou
a pohodovou kulturu.
Zemánková Marie
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Ve středu 14. prosince 2016 bylo otevřeno u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu Muzeum obce s výstavkou
„Vánoce v muzeu“.
Hned u vchodu přivítala příchozí známá trojice, Mikuláš, anděl a čert.
Letos byla sice andělů a andílků převaha, ale čerti se
přece jen nedali a opět si zahráli čertovský mariášek
náležitě posilnění pálenkou. Malý čertík rozdával hodným dětem cukrlata a těm nehodným uhlí (zmizelo
všechno).

Jezeráček
Podívali jsme se také na lesní mýtinku, kde se to zvířátky jen hemžilo. Zajíci si omotali kolem krku teplé šály
a s chutí se pustili do štědrovečerní večeře. Vše z povzdáli pozorovala kmotra liška šikovně ukrytá za pařezem. Muzeem zněly vánoční písně, voněly krásně
nazdobené perníčky a ke slavnostní atmosféře přispěl
i pěkný vánoční stromeček.
Mimochodem, čerti se nechali slyšet, že příště zaberou
celou kuchyň a připraví štědrovečerní večeři po svém.
Tak uvidíme!
Na vaši další návštěvu se těší tvůrci muzea.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Ve středu 14. prosince v šest večer šikovný prvák Matyáš Pospíšil kouzelnou říkankou slavnostně rozsvítil
vánoční strom obce Jezernice po té, co jsem přivítala
všechny účastníky a popřála jim krásné Vánoce a pan
farář povyprávěl naučný příběh a všem přál boží požehnání, přičemž Madla s Emou nalévaly dětem teplý
jablečný mošt a dospělým voňavý horký punč a do
toho jsme si všichni spolu zazpívali nejznámější české
koledy pod vedením Anežky a jejich kláves a Hynka
a Ivy a Adélky, kteří vydatně podpořili zpěv školních
dětí, a hezky jim to spolu ladilo. Taky jsme nakoukli
a trochu se pobáli v Muzeu s obnovenou čertovskou
a vánoční výstavou a nakonec jsme si pod rozsvíceným
stromem v rytmu koledy Vánoce, Vánoce přicházejí zatancovali a zadupali, abychom se zahřáli a ještě trochu

lépe naladili a bylo nám fajn. Vzhledem k tomu, že se
rozdalo 175 pohárků na horké nápoje, lze říci, že nás
tam bylo dost. Tak zase příště!
Pavla Jochcová
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DĚTI Z MŠ NA KOLEDĚ NA ÚŘADĚ
V předvánočním čase se pravidelně
setkáváme na úřadě s dětmi z naší
mateřské školy. V pátek 16. 12. za
námi děti přišly, zazpívaly vánoční písničky a koledy a s vervou sobě vlastní
rozbalily dárky. Děkujeme. Bylo to
moc milé. Jsou to šikulky.
Jo

VÝŠLAP ZA NETOPÝRY
Po vánočních svátcích v rámci turistického výšlapu
Sokolů Jezernice jsme šli spočítat kolonii netopýrů
v jeskyni u hradu Drahotuch.
Počasí bylo nevlídné, ale sešlo se nás okolo dvaceti pěti
babiček, dědečků, rodičů, dětí a psů. Vůle najít naši utajenou jeskyni byla nesmírná.
Najdeme ji? V příkrém kopci na zledovatělé zemi se
výprava stala velkým dobrodružstvím. Konečně první
nadšenci objevují vchod. Budou tam i netopýři? Nasadíme čelovky a jdeme pátrat! Objevili jsme netopýry

pravé, kteří vypadají jako velké chlupaté myši zavěšené
hlavou dolů.
Mimo jiné zde nacházíme další netopýří kolegy Vrápovce. Jsou to malé černé krabičky ukryté v různých
zákoutích jeskyně. Napočítali jsme jich okolo patnácti
kousků. Celá výprava byla objevitelsky úspěšná, vždyť
netopýrů neubývá, ale pomalu přibývá! Držme jim
palce!.
Za Sokol Jezernice Zemánková Marie
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ZPĚTNÉ OHLÉDNUTÍ NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NESEM VÁM NOVINKY
Dne 28. 12. 2016 v kulturním domě v Jezernici si mohl
divadelní spolek TRIANGL zahrát divadelní představení
s názvem Nesem Vám novinky. Divadelní představení
bylo tak trošku netradiční. Co jsem slyšela z doslechu,
většina lidí zřejmě čekala klasický živý Betlém, Josefa,
Marii, malého Ježíška, chlév. (Doufám, že jsme příznivce klasiky nezklamali a neodradili.) Rozhodli jsme se, že
to pojmeme formou zpravodajství a televizních novin.
Samotné dějství z Betléma zná téměř každý, a tak jsme
se rozhodli trošičku přiblížit, co se událo ještě před narozením Ježíška. Člověk by asi řekl, co nám může říct
Bible, taková stará, tlustá knížka bez obrázků, vždyť to
se vůbec na dnešní dobu nehodí. Ale čím se liší Bible od
současného života? V televizních novinách se vždy objeví nějaké krádeže, vražda, sport, zajímavosti ze světa,
počasí. V Bibli se to můžeme dočíst také, ale mimo jiné
tam můžeme mnohdy nečekaně najít i odpovědi na
naše v hlubinách ukryté otázky.

Celkem jste mohli vidět na pódiu 27 ochotníků z Jezernice, Loučky a Podhoří. Dohromady jsme měli pouze
3 zkoušky. Zaskočily nás různé nemoci a role jsme museli rychle přeobsadit a trošku zaimprovizovat. Přesto
věříme, že se Vám představení líbilo a dá-li Pán, tak
výhledově v průběhu doby velikonoční se můžete těšit na další představení. Velké díky patří všem hercům
a herečkám za jejich velké divadelní výkony, které
předvedli na jevišti. Sluší se také poděkovat paní starostce za její ochotu a vstřícnost. Otci Petrovi (Padre
Pedrovi) za jeho čas a prostory ke zkoušení. A předem
děkujeme vám rodičům, že nám zase budete přivážet
vaše dítka, abychom s nimi mohli začít nacvičovat další
pokračování našeho spolčátka a divadelního seriálu
v režii spolku Triangl.
Za naše společenství Mgr. Petr Utíkal a Ing. Jiřina Hašová
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SILVESTR 2016
Abychom se nadýchali svěžího mrazivého vzduchu a neseděli celý den doma,
vydali jsme se společně na Silvestra
odpoledne na výšlap do Hulince. Cílem
putování bylo vypouštění lampiónků
štěstí. Ještě cestou bylo třeba splnit
některé úkoly a najít poklad, ale to vše
děcka zvládla „levou zadní“. Rybník
v Hulinci je pak nalákal na perfektní led.
Řádili na něm, zatímco dospělci, kteří se
klouzačky nasytili poměrně rychle, se
zahřívali u ohně a horkého čaje, podle
gusta s rumem nebo bez. Před setměním jsme pak společně vypustili barevné lampiony. Bylo to radostné konání
i přes to, že nám poměrně rychle zmizely
v mrazivé mlze.
Večer pak Sokoli společně s hasiči zorganizovali pro zájemce společnou sportovní oslavu Silvestra v kulturáku. A ráno na
Nový rok nás příroda obdařila na pohled
krásným zimním světem v jinovatce.
Jo

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
6. ledna je svátek Tří králů. Ten letošní byl plný obav, jak
se koledování zvládne, protože udeřily velké mrazy, jak
už to v zimě bývá. V neděli 8. ledna po obědě jsme se
všichni sešli v kostele. Koledníků bylo hodně, ale bohužel my dospělí vedoucí jen tři. I když se některé maminky nabízely, že nám pomůžou, není to tak jednoduché.
Každý vedoucí skupinky má průkazku na své jméno
a číslo, které je totožné s číslem na pokladničce. Proto,
se vše musí domluvit hodně dopředu! Všichni králové
dostali korunu na hlavu, plášť a potřebné věci a nakonec instrukce kdo a kam půjde. Dostala jsem na starost
skupinku čtyř větších kluků, měla jsem trochu strach,
jestli mě budou poslouchat, ale opak byl pravdou! Kluci chodili už loni, a tak si ještě v kostele rozdělili role
a mohli jsme vyrazit. Mráz, nemráz moji králové koledovali, já jim ani nestačila! Kašpar zvonil, Melichar dá-
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val cukr a Baltazar, ten černý vzadu nakonec zazpíval svoje sólo. Zima nám vůbec
nebyla, protože kdo nám otevřel, pustil na
nás kousek toho svého tepla domova. My
mu za to zazpívali, popřáli do nového roku
a tak jsme se vlastně vzájemně obdarovali! Do kasiček se vybralo celkem
18 345 Kč a na kostel 8 000 Kč. Děkujeme všem, kteří nelitovali, že si chvilku
vyslechnou koledu a darují peníze potřebným. Děkuji taky všem ostatním koledníkům, že v tom mrazu vydrželi až do
konce! Na konci nás totiž v kostele čekal
nejen horký čaj, ale i odměna pro všechny
koledníky tzv. královské dělení!
Za farní radu Libosvárová Jarmila
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH JEZERNICE
V sobotu 21. ledna 2017 proběhla na hasičárně výroční
schůze místních hasičů. Jako vždy se zhodnotil uplynulý rok a probraly se plány na rok 2017. Stanovil se
termín letošního Vodění medvěda, a to na 18. února.
Dohodli jsme se, že letošní letní táboření prodloužíme

PLES OBCE 2017
Už posedmnácté se v sobotu 11. 2. 2017 uskutečnil ples obce Jezernice. Při slavnostním
zahájení převzal dortové ocenění velitel jezernických hasičů Zdeněk Panák, jako další z rozrůstající se galerie dobrých duší obce Jezernice.
Zdeněk je hlavním iniciátorem a tahounem
táboření hasičů u Bečvy. Ocenění ale patří plným právem celé skupině hasičů a jejich přátel,
kteří už čtyři roky organizují pro děti táboření
u Bečvy a bez kterých by to nešlo. Zdeněk pozval účastníky plesu na další ročník táboření od
27. 7. 2017. Děkujeme a gratulujeme!
K tanci a poslechu hrála v tradičně dobré kvalitě
hudební skupina Syrinx, k dispozici bylo občerstvení od p. Kadaňky z Lípy a od skvělé p. Juroškové, o oba bary se postarali naši neúnavní
Sokoli. Jako vždy bohatá tombola byla tradičně
rychle vyprodaná.
V kulturním programu vystoupili výborní tanečníci skupiny Great ze Střediska volného času
v Lipníku a ve dvou vstupech pak zatancovali
4 pánové ze skupiny Hollywood Stars Crew,
kteří svými kreacemi nadchli diváky.
Před půlnocí pak 8 párů domácích tanečníků
předvedlo ukázku Moravské besedy orámovanou svižným Radeckého pochodem od Johanna Strausse staršího a doplněnou veselým závěrečným vstupem Trnky, brnky. Bavili se diváci
i tanečníci.
A proč Moravská beseda?
Hledali jsme nějaké doteky folklóru v Jezernici
a pamětníci vzpomínali, že se u nás dříve, při
různých společenských událostech, Moravská
beseda tancovala.

o jeden den. Jako zlomový bod schůze považujeme založení kroužku MLADÝ HASIČ. O tomto bodu se vedla
dlouhá diskuse…
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák
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Moravská beseda je pásmo jedenácti tanců, upravených pro salónní tanec. Vznikla
podobně jako slavnější Česká beseda
v devatenáctém století. V této době byly
velmi populární francouzské čtverylky
a čeští vlastenci chtěli dát lidem čtverylku,
která bude vycházet z českých lidových
tanců. Tato snaha se zdařila a díky Karlu
Linkovi vznikla „Česká beseda“. Její sláva
se rychle rozšířila do všech oblastí naší
země a podle vzoru této besedy začaly
vznikat besedy další a to například Moravská beseda nebo ve dvacátém století
beseda Hanácká a další.
Moravská beseda má čtyři díly. Každý díl
obsahuje tři tance. Pan Richard Kaska do
ní zařadil částečně přizpůsobené tance
hanácké a slezské. Jako se v České besedě
opakuje tanec Furiant, opakují se zde tance Tetka a Silnice, které spojují jednotlivé
tance. Úkolem Moravské besedy má být
šíření znalosti moravských písní a tanců.
Zdroj http://hodykanice.webnode.cz/moravska-beseda/
Originální nahrávku Moravské besedy
nám nezištně poskytl kapelník Moravské
Veselky ze Sušic u Přerova Jaromír Školoudík. Celý tanec trvá okolo 15 minut.
My jsme zatancovali asi pětiminutovou
ukázku.
Při přípravě vystoupení se sešla bezva
parta Jezeráků, bavili jsme se hezky, v radostné tvůrčí pospolitosti. Každý přispěl,
jak uměl. Jeden sestříhal muziku, dodal
Radeckého pochod a přidal Trnky, brnky
(„aby to byla taky trochu sranda a nemělo to těžkou pr…“), druhý vybral figury,
sepsal je a zakreslil na „taháky“, abychom
se chytli a mohli si tanec opakovat i za domácí úkol, jiný upozornil, že naše výchozí
postavení je třeba „vyosit a zafixovat“
a další rázným způsobem vedl nácvik, aby
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to pěkně odsejpalo, zajistil ozvučení a videozáznam.
Z dámské části „souboru“ jedna chytla rytmus a rozhoupala strnulé pohyby a jiná přidala lehkost: nemusíme to otrocky odcvičit, důležitější je příjemně si to užít.
Holky, úsměv, prsa, ruce v bok! Odborně nám radila
paní Milada Kotíková, části krojů ukázkově naškrobila
a nažehlila paní Jiřina Osinová. Vznikl pěkně fungující
tým.
Tancovali jsme v Záhorských krojích, které se v Jezernici v minulosti v různých podobách používaly a které
nám laskavě zapůjčila p. Květa Kohoutková, vedoucí
Dětského folklorního souboru Maleníček z Lipníka n. B.
Bylo nám v nich hezky, jaksi rozsvíceně, svátečně. Ani
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pánům se z nich nechtělo. V bělostných nadýchaných
bavlněných košulách jim bylo mnohem svobodněji než
v běžném společenském obleku. Byl to pěkný zážitek
a nová zkušenost nejen pro tanečníky, ale podle ohlasu
diváků především pro ně. A to je důležité. A možná někdy příště na tento zážitek navážeme.
Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se na přípravě
vystoupení a na organizaci plesu podíleli a rovněž všem
sponzorům, kteří přispěli do tradičně bohaté tomboly
obecního plesu. Moc děkuji a těším se na další spolupráci.
Pavla Jochcová, starostka

VODĚNÍ MEDVĚDA V JEZERNICI 18. 2. 2016
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T. G. MASARYK V JEZERNICI
Tomáš Garrigue Masaryk (narozen 7. 3. 1850
v Hodoníně, zemřel 14. 9. 1937 v Lánech)
byl významný státník, politik, filozof a pedagog, měl lví podíl na založení samostatného Československa, byl prvním prezidentem Československé republiky, prezidentem
byl zvolen čtyřikrát a tuto funkci vykonával
17 let, od r. 1918 do r. 1935. Za jeho zásluhy
o stát mu parlament udělil titul „Prezident
Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru, v rozmezí let
1913–1937. Tomáš Garrigue Masaryk patří
k největším osobnostem českých dějin.
Jezerničtí si tatíčka Masaryka velmi vážili.
Pravidelně slavili jeho narozeniny, každoročně oslavovali výročí vzniku republiky.
A byly to velkolepé oslavy. Místní spolky
hrály divadelní kusy, pořádaly se koncerty.
V kronice se například dočteme, že v neděli
10. března roku 1935 uspořádala v Jezernici místní osvětová komise se všemi spolky
a politickými stranami pod protektorátem
obecní rady oslavu 85. narozenin prvního
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prezidenta ČSR Dr. T. G. Masaryka. A večer byla pálena slavnostní Masarykova
vatra. Předtím, ve středu 6. 3., zastupitelstvo obce jmenovalo T. G. Masaryka
při příležitosti jeho 85. narozenin čestným občanem obce Jezernice.
A když pan prezident o dva roky později, v r. 1937, zemřel, rozhodlo zastupitelstvo o výsadbě ovocného sadu Svobody na Zlomech na počest prezidenta
Masaryka.
Památník postavili Jezerničtí v roce
1938, k 20. výročí vzniku republiky
a nazvali ho památníkem Svobody. Na jeho bronzové
desce je uvedeno: „1918–1938 vzpomínáme, budujeme, uhájíme.“ Místní osvětová beseda shromažďovala
peníze na pořízení památníku Svobody dva roky předem. Na jeho stavbu přispěli místní spolky i jednotliví
občané.
Lípy, které tu rostou, byly vysazeny ještě před postavením památníku, v roce 1931.
Když neznámý zloděj ukradl v červenci 2015 z památníku bystu, byla pomalu, ale jistě zahájena obnova
tohoto našeho poněkud neviditelného „šedivého“ památníku. Od počátku bylo jasné, že ukradenou bystu
je nutné nahradit. V diskuzích padaly návrhy na vytvoření bysty z umělého kamene nebo z plastu metodou
3D. Začátkem roku 2016 však zastupitelstvo rozhodlo
o pořízení bronzové bysty a o úpravě přilehlého veřejného prostranství prostřednictvím studentské sochařské soutěže ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění
(FaVU) Vysokého učení technického Brno. V listopadu
2016 byly návrhy studentů hotové a mohla se sejít
komise složená ze zástupců fakulty a obce Jezernice.
Členy komise byli: doc. MgA. Pavel Korbička, proděkan
pro tvůrčí činnost FaVU, prof. ak. sochař Jan Ambrůz,
vedoucí pedagog Ateliéru sochařství 2 FaVU, prof. ak.
sochař Michal Gabriel, vedoucí pedagog Ateliéru sochařství 1 FaVU, Mgr. Jana Kořínková, FaVU a za obec
starostka a místostarosta.
Komise posuzovala díla 7 zúčastněných studentů a první místo neudělila, ale udělila dvě druhá místa Tomáši

31

Hodnocení odborné komise na VUT Brno

Pavlackému a Ondřeji Bělicovi a doporučila k realizaci
návrh bysty od T. Pavlackého ve spolupráci s Ondřejem
Bělicou, který v soutěži uspěl se svým návrhem úpravy
veřejného prostranství kolem památníku.
Všechny soutěžní návrhy jsme pak přivezli do Jezernice
a vystavili je po dva víkendy, při příležitosti vánoční výstavy a vánoční besídky v kulturním domě, aby o nich
mohli zájemci hlasovat.
V hlasování občanů zvítězila bysta s čepicí a s brýlemi od autorky Hany Svobodové těsně před bystou od
T. Pavlackého a návrh O. Bělici se umístil na celkovém
4. místě. Zastupitelé obce přihlédli k výsledkům obou
hodnocení a rozhodli o realizaci bysty od T. Pavlackého
a o úpravě veřejného prostranství podle O. Bělici. Bysta
bude uhrazena z veřejné sbírky (vybráno 40 690 Kč)
a z rozpočtu obce.
V současné době je bysta zhotovována ve slévárně,
a pokud půjde vše podle plánu, společně bystu slavnostně odhalíme ve výroční den narození T. G. Masaryka, 7. března 2017. Současně se uskuteční debata
o možných úpravách veřejného prostranství kolem památníku s pohoštěním pod širým nebem.
Následně na jaře bude památník opraven a ošetřen odborníky restaurátory a v létě se pak uskuteční společné
utváření okolního veřejného prostranství (vybudování
schodů a laviček na straně u potoka, oprava plotu, prořezávka břehového porostu), na které pozveme všechny zájemce o tvůrčí činnost včas prostřednictvím webu
obce, Facebooku a vývěsek.
Pavla Jochcová, starostka

Jezeráček
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE ROKU 2017 V JEZERNICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. 3.
4. 3.
7. 3.
31. 3.
1. 4.
6. 4.
8. 4.
9. 4.
11. 4.
30. 4.
14. 5.
25. 6.

Keramická dílna pro děti – ZŠ
Šibřinky – DKS
Odhalení nové bysty T. G. Masaryka
Jarní dílny pro veřejnost – DKS
Turnaj ve stolním tenise – DKS
Vítání jara – vynášení Morany
Velikonoční volejbalový turnaj – DKS
Setkání seniorů – DKS
Zápis dětí do ZŠ
Pálení čarodějnic – DKS
Svátek matek
Dětský den – pohádkový les – sportovní areál

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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SPORT
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 19. 11. 2016 se konal turnaj ve stolním tenise
o pohár předsedy TJ „SOKOL CUP“. Turnaje se zúčastnilo
celkem 43 sportovců: 7 dětí do 15 let, 7 žen, 13 neregistrovaných mužů a 16 registrovaných mužů. Další
z turnajů, který jsme uspořádali, měl dobrou úroveň,
kvalitu a boje, které soutěžící tenisti mezi sebou předváděli, byly úžasné. Zkrátka bylo na co se koukat. Hrálo
se o pěkné ceny, kde na prvních místech byly zájezdy
do ciziny. Tato motivace byla velká, tak se bojovalo.
Rozhodčí bravurně zvládali situace a krotili emoce
některých hráčů. Všechno šlo skvěle, občerstvení bylo
výborné, tak se všichni dobře bavili.
Dosažené výsledky byly následující:
Děti do 15 let
1. Skopalík Jan
2. Pohanka Lukáš
3. Stuchlik Jiří

Neregistrovaní muži:
1. Obrtek Pavel
2. Petřík Jan
3. Špalek Stanislav

Ženy:
1. Jašková Alena
2. Gazdová Eva
3. Palková Barbora

Registrovaní muži:
1. Šuba Vojtěch
2. Raška Jiří
3. Venclů Lukáš

Na závěr bych poděkoval všem za účast, pořadatelům
za dobrou práci a sponzorům za krásné ceny.
Za oddíl stolního tenisu Míša Zapletal

Z ČINNOSTI FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL JEZERNICE

Zdravím všechny fanynky a fanoušky fotbalu a hlavně
našeho fotbalového oddílu.

Ani jsme se nenadáli, přehoupl se nám nový rok
a s ním začátek přípravy na jarní část sezony 2016/17.
Jak jistě většina z vás ví, náš tým skončil po podzimní
části na krásném druhém místě se ztrátou pouhého
bodu na vedoucí tým. Po několika hubených letech
se díky nákupu hráčů blýská na lepší časy, hlavně to
nezakřiknout. Jak již jsem několikrát psal, snažíme se
již několik let sehnat „trenéra“. V uvozovkách proto,
protože je tím myšlen člověk, který má zkušenosti
s trénováním a vedením týmu. Tím samozřejmě nepohrdám ani Peťou Špaldou ani Zdenou Bůžkem, kteří se

dosavadních několik let této profesi věnovali a hlavně
chtěli věnovat. Což dneska je dost důležitá věc, protože
lidí, co chtějí něco udělat pro druhé a třeba pro tým, je
málo. Abych to neprodlužoval, od konce ledna se nám
podařilo domluvit na spolupráci s panem Radkem
Dubravským, jehož poslední trenérské působiště byl
Spartak Lipník “A“, ale jeho hráčská i trenérská historie
je spjatá s mnoha týmy, mimo jiné 1. FC Viktoria Přerov,
KMK Přerov a jiné. Myslím, že jeho zkušenosti jsou to
pravé pro náš omlazený tým a doufám, že získání tak
kvalitního trenéra bude pro všechny naše kluky motivace a budou se snažit podávat ty nejlepší výkony. Kvůli tomuto kroku se nám trošku pozměnila organizace
v klubu, kdy Zdena Bůžek z pozice odstupujícího tre-
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néra se ujal funkce vedoucího mužstva. Tímto bych mu
chtěl za vedení TJ Sokola Jezernice poděkovat za trenérskou činnost a popřát mnoho úspěchů v nové funkci,
kterou doufám bude vykonávat se stejným elánem
a pílí jako tu předchozí.
Tím bych uzavřel věci organizační a seznámím vás
Sobota 4. 2. 2017
Sobota 11. 2. 2017
Sobota 18. 2. 2017
Sobota 25. 2. 2017
Sobota 4. 3. 2017

s průběhem zimní přípravy. Zimní příprava začala
17. 1. 2017 a bude pokračovat až do začátku soutěže,
což bude v neděli 19. 3. 2017, kdy náš tým sehraje první jarní utkání odložené z podzimu s týmem Černotína.
Součástí zimní přípravy bude účast na„Zimním turnaji“
v Lipníku nad Bečvou.

Seznam zápasů „Zimního turnaje“:
9.00
TJ SOKOL JEZERNICE - FK SPARTAK LIPNÍK
11.00
TJ SOKOL JEZERNICE - SOKOL VELKÝ ÚJEZD
9.00
TJ SOKOL JEZERNICE - TJ SOKOL LOVĚŠICE
11.00
TJ SOKOL JEZERNICE - FC ŽELATOVICE
11.00
TJ SOKOL JEZERNICE - TJ MRLÍNEK

Od 23. 2. – 26. 2. 2017 proběhne soustředění na Ostravici, kdy 25. 2. 2017 bude sehráno přípravné utkání ve
Frýdlantu nad Ostravicí s týmem Hukvald.
To je prozatím z našeho zákulisí vše, chce-li se někdo
dozvědět víc, navštivte naše internetové stránky:
http://www.jezernice-fotbal.estranky.cz//, kde jsou

všechny výsledky, novinky a také rozhovory s některými hráči týmu.
Prozatím se s vámi loučím a těším se na prvním jarním
utkání.
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÁ TURNAJ
Tradiční Vánoční turnaj ve volejbale se konal dne
17. 12. 2016, sešlo se zde opět mnoho výborných hráčů. Turnaj byl losovaný a vyrovnaný ve hře od začátku
až do konce. Naši skvělí Sokolníci si pro nás připravili
maso vařené v kotli, které vonělo po celé obci, a zvalo
tak k návštěvě další a další jedlíky, kteří se s námi bavili
až do večerních hodin. Hry se účastnilo celkem 6 smí-

šených družstev, a tak o výborné výkony nebylo nouze. Pořadí bylo velmi zamíchané až do samého konce,
výkony hodny televizních záznamů, ale nakonec se na
první příčku dostal překvapivě tým: Gazdová E., Kuřilová A., Horná J., Losert Z.
Celý tým volejbalistů děkuje návštěvníkům za skvělou
atmosféru a těší se na další turnaje.

Jezeráček
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Z ČINNOSTI FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL JEZERNICE
V závěru roku 2016 pořádal TJ Sokol Jezernice 2 kulturní
a 2 sportovní akce.
Ze sportovních akcí jsme pořádali 19. 11. 2016 standardně dobře obsazený turnaj ve stolním tenise SOKOL
CUP 2016 a 17. 12. 2016 vánoční volejbalový turnaj
s výborným občerstvením přímo z kotle.
Z kulturních akcí jsme v sobotu 12. 11. 2016 pořádali
hodovou zábavu a v sobotu 21. 1. 2017 tradiční sokolský diskoples s českou a slovenskou hudbou, tentokrát
ve sportovních dresech. Oproti předminulému roku,
kdy byl ples v oblečení stylu 80. let nebo loni v pyžamových úborech, se zdálo, že sportovní dresy budou zají-

mavé a nebudou dělat lidem problémy. Bohužel účast
byla naprosto nejnižší, takže zvažujeme, zda příští rok
ples vůbec pořádat.
Na plese proběhlo standardní ocenění Sportovce roku.
Za rok 2016 si toto ocenění s finančním darem odnesla
Kristýna Richterová za její úžasnou aktivitu v hospůdce
na hřišti.
Další sportovní a společenské akce TJ Sokol Jezernice
budou zveřejněny jak v Jezeráčku, tak i na internetových stránkách obce v souhrnném kalendáři akcí roku
2017.
mš

Sokolský diskoples
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