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Vážení a milí Jezeráci a příznivci naší obce,
po dlouhém chladném a deštivém období se konečně
otepluje, dny se prodlužují a svět vypadá zase o něco
vlídněji. Nespali jsme ani teď, v deštivém jaru, ani
v zimě, když mrzlo, až praštělo a sněhu napadlo mnohem více, než je v posledních letech obvyklé. Připravovali jsme nové investiční akce v Jezernici a díky kvalitní
přípravě se nám letos podařilo získat všech pět dotací,
o které jsme požádali koncem loňského a začátkem letošního roku.
Na realizaci obslužné komunikace, chodníku a veřejného osvětlení v obytném souboru na starém hřišti
jsme získali 1 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) a 300 tis. Kč z Olomouckého kraje (OK) a na nové
Jezerníčkovo dětské hřiště 400 tis. Kč z MMR (70 %
celkových nákladů). S dotací na hřiště nám významně
pomohly děti ze základní a mateřské školy, když se za-

pojily do přípravy projektu, vyplňovaly anketu, vybíraly
herní prvky, vytvářely koláže a kreslily svoje představy
o novém hřišti. Děkujeme.

Obecní úřad

www.jezernice.cz
Adresa: Jezernice 206, 751 31
Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
podatelna@jezernice.cz
Úřední hodiny:
PO
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
ST
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ČT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
PÁ
pro veřejnost zavřeno
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Z programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu úspor energie EFEKT 2017 jsme obdrželi dotaci 596
747 Kč (50 % celkových nákladů) na výměnu a doplnění
svítidel veřejného osvětlení v obci. Dalším podpořeným
projektem je obnova kamenného kříže z roku 1898
a jeho přemístění z původního místa uprostřed pole,
vlevo od silnice Jezernice – Loučka, na chráněné místo vedle protierozního průlehu, vpravo od této silnice.
Na jeho obnovu jsme získali podporu ve výši 50 tis. Kč
z Olomouckého kraje (cca 50 % celkových nákladů).
Letos nás tedy čeká dost práce nejen s vlastní realizací
staveb a oprav, ale také při administraci dotací, s velkou
pozorností na pravidla a termíny plnění jednotlivých dotačních titulů. Věřím, že všechno to vynaložené úsilí má
smysl a že přispěje k hezčí a modernější Jezernici.

ÚVODNÍ SLOVO

V tomto čísle zpravodaje se dočtete o uskutečněných
i o plánovaných akcích v obci, o aktivitách našich spolků
i školy a o jednání zastupitelstva obce.
Milí čtenáři, připomínám, že mě kdykoliv můžete
kontaktovat telefonicky, mailem nebo osobně na
obecním úřadě nebo venku, na veřejných akcích, případně mi nechat vzkaz na obecním úřadě. Stejně tak
se, prosím, obracejte na místostarostu a na své zastupitele. Věřím, že nikdo z nich Vás neodmítne. Rovněž
jste srdečně zváni na jednání zastupitelstva, které
oznamujeme vždy s týdenním předstihem na webu
a na úřední desce obce.
Přeji Vám krásný jarní a letní čas.
Pavla Jochcová, starostka

OBECNÍ ÚŘAD
Hospodaření obce Jezernice za rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl vyvěšen na pevné
i elektronické úřední desce ve dnech: 1. 12. 2015 až
16. 12. 2015.
Rozpočet obce na rok 2016 byl ZO schválen dne 16. prosince 2015, na straně výdajů ve výši 7 366 708 Kč,

na straně příjmů ve výši 8 186 500 Kč a na straně
financování ve výši 819 792 Kč. V průběhu roku 2016
byl schválený rozpočet upraven 12 rozpočtovými
opatřeními, která jsou v kompetenci starostky obce.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Příjmy v tis. Kč
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený
rozpočet
7 401
544
10
232
8 187

Rozpočtová
opatření
1 119
379
3
981
2 482

Obec v roce 2016 obdržela dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení v budově základní školy Jezernice
ve výši 250 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,
dotace z Úřadu práce Přerov na zaměstnance veřejně
Výdaje v tis. Kč
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený
rozpočet
6 117
1 250
7 367

Upravený
Plnění
% plnění
rozpočet k 31. 12. 2016 k upr. rozp.
8 520
8 515
99,94 %
922
899
97,51 %
13
12
92,31 %
1 213
1 213
100,00 %
10 668
10 639
99,73 %

prospěšných prací na obci ve výši 215 404 Kč a dotaci
na volby do zastupitelstev krajů v částce 25 000 Kč.
O tyto příjmy byl navýšen původní rozpočet, stejně jako
o daňové příjmy, které byly oproti předpokladu vyšší.

Rozpočtová
opatření
3 128
3 238
6 366

Upravený
rozpočet
9 245
4 488
13 733

Plnění
% plnění
k 31.12. 2016 k upr. rozp.
6 477
70,06 %
1 609
35,85 %
8 086
58,88 %
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Největší část srovnávaných výdajů v roce 2015 představovala výstavba kanalizace, z dalších to byla např.
výstavba inženýrských sítí v Obytném okrsku I.
V roce 2016 převážnou část výdajů tvořily běžné výdaje
(6 477 tis. Kč) a kapitálové výdaje obec vynaložila ve výši
1 609 tis. Kč (rekonstrukce sociálních zařízení v budově
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základní školy ve výši 934 tis. Kč a část vyfakturovaných
prací rekonstrukce zázemí a šaten sportovního areálu).
Obec nadále splácí půjčku ze SFŽP na kanalizaci (ke
dni 31. 12. 2016 činila nesplacená část 2 815 tis. Kč)
a komerční úvěr na opravu cest po výstavbě kanalizace
(k 31. 12. 2016 činila nesplacená část 3 904 tis. Kč).

Stavy k 31. 12. 2016 na bankovních účtech obce v Kč
Hospodaření obce za rok 2016 skončilo s přebytkem ve
výši 5 640 844,02 Kč. Přebytek za rok 2016 byl zapojen
do rozpočtu 2017 na krytí plánovaných výdajů obce.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších
Bankovní účet
Základní běžný účet ÚSC – ČSOB
Základní běžný účet ÚSC – Česká spořitelna
Základní běžný účet ÚSC ČNB – dotace
Běžný účet – Veřejná sbírka – Česká spořitelna
Běžné účty celkem
Obec dne 5. 12. 2015 vyhlásila veřejnou sbírku na
pořízení nové bysty T. G. Masaryka, která byla odcizena
neznámým pachatelem. Na sbírku byl zřízen samostatný
bankovní účet a pokladna. Sbírka byla ukončena ke dni
30. 4. 2016 a finanční prostředky ve výši 46 690 Kč

finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce
(výkaz FIN 2-12 M).
Stav v Kč
k 1. 1. 2016
3 820 851,63
60 394,83
3 087,90
1 000,00
3 885 334,36

Změna stavu
v období
1 592 302,59
69 763,07
53 754,00
39 690,00
1 755 509,66

Stav v Kč
k 31. 12. 2016
5 413 154,22
130 157,90
56 841,90
40 690,00
5 640 844,02

byly uloženy na bankovním účtu České spořitelny.
Vyúčtování sbírky se uskutečnilo 31. 3. 2017, kdy byla
za vybrané prostředky společně za přispění financí
z obecního rozpočtu pořízena nová bysta T. G. M. v celkové hodnotě 120 001 Kč.
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Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace
(PO) pro rok 2016 byl schválen ve výši 600 000 Kč
a v průběhu roku dofinancován o 72 934 Kč.
Na provozní příspěvek PO byly stanoveny závazné
ukazatele, a to na materiál (SU* 501), mzdové náklady
(SU* 521) a drobný majetek (SU* 558). Závazné
ukazatele nebyly vyčerpány do plné výše, zůstatek na
SU* 521 činí 300 Kč a na SU* 558 představuje 4 179 Kč.
Nevyčerpaná část závazných ukazatelů (4 479 Kč)
a rozdíl provozních nákladů nad rámec příspěvku od

zřizovatele, oproti vlastním výnosům příspěvkové
organizace, tvoří kladný hospodářský výsledek za rok
2016 ve výši 29 924,06 Kč. Příspěvková organizace
v roce 2016 dále obdržela neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje
na mzdové náklady, odvody a ostatní neinvestiční
náklady (ONIV) ve výši 2 937 302 Kč, které byly
čerpány v plné výši.
Poznámka: *SU – syntetický účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ing. Milan Procházka
a Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS., na základě
žádosti obce u KÚ Ol. kraje o přezkoumání hospodaření
za rok 2016.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

v termínech 9. 12. 2016 (dílčí přezkum) a 10. 4. 2017
(závěrečný přezkum, zpracování zprávy).
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Jezernice za
rok 2016 kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
V roce 2016 nebyly z rozpočtu obce poskytnuty žádné dotační podpory. Obec poskytla finanční dary na
podporu činnosti zájmovým, charitativním organizacím, členské příspěvky spolkům a DSO, příspěvky

příspěvkovým organizacím (viz tabulka). U poskytnutých
neinvestičních příspěvků a drobných finančních darů
nebylo v roce 2016 nařízeno jejich vrácení – odvod zpět
do rozpočtu obce.

Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2016 v Kč
Subjekt (DSO, MAS, spol., spolek, ...) pol. RS Příjem
Výdej
Účel
MAS – Moravská brána
2449
32 501,00
Vratka zápůjčky na kontejner
Jsme tady, o. p. s., Přerov
5221
2 000,00 Finanční dar – podpora činnosti
Český svaz ochránců přírody Nový Jičín
5222
1 000,00 Finanční dar – podpora činnosti
Charita Hranice
5222
2 000,00 Finanční dar – podpora činnosti
SDH Jezernice
5222
2 000,00 Fin. dar na podporu akce:
Táboření dětí s hasiči
o prázdninách 2016
VIDA soc. služby, s. r. o., Lipník
5222
2 000,00 Finanční dar – podpora činnosti
ŘKF Jezernice
5223
53 000,00 Finanční dar na obnovu
a modern. fary, fin.dar na
advent. koncert
Pokračování tab. na následující straně

OBECNÍ ÚŘAD

Jezeráček

5

Pokračování tab. z předchozí strany
Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2016 v Kč
Subjekt (DSO, MAS, spol., spolek, ...) pol. RS Příjem
Výdej
Účel
MAS – Moravská brána
5229
6 590,00 Členský příspěvek
Svaz měst a obcí ČR
5229
3 375,40 Členský příspěvek
Spolek pro obnovu venkova
5229
2 000,00 Členský příspěvek
Hospic na Svatém Kopečku
5229
2 000,00 Finanční dar – podpora činnosti
Okrašlovací spolek Lípa, Lipník
5229
2 000,00 Finanční dar na podporu
4. roč. festivalu „Pod nebesy“
Český svaz včelařů Podhoří
5229
3 000,00 Finanční dar – podpora činnosti
TJ Sokol Jezernice – oddíl kopané
5229
50 000,00 Fin. dar na přestup hráčů do
odd. kopané TJ Sokol Jezernice
Město Lipník nad Bečvou
5321
7 000,00 Přenesená působnost
– přestupky
DSO Mikroregion Lipensko
5329
6 590,00 Členský příspěvek
DSO Moravská brána
5329
659,00 Členský příspěvek
DSO Moravská brána
5329
3 400,00 Příspěvek dle smlouvy
na činnost
Městská knihovna Lipník n/B
5329
1 500,00 Služby pro MK Jezernice
KIDSOK, p. o. Olomouc
5339
45 920,00 Příspěvek na dopravní
obslužnost
Celkem
32 501,00 196 034,40

Inventarizace majetku
Inventarizace majetku proběhla podle plánu inventur
na rok 2016, vydaného dne 10. 12. 2016. Na základě
inventurních soupisů byl dohledán veškerý majetek
obce. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha jsou součástí

účetní závěrky za rok 2016. Inventarizační zpráva byla
zpracována v termínu a tvoří součást závěrečného
účtu obce, zveřejněného na elektronické úřední desce
obecního úřadu.

Stav majetku obce k 31. 12. 2016 v tis. Kč
Počáteční stav
Konečný stav
Název majetkového účtu
Obrat 2016
k 1. 1. 2016
31. 12. 2016
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
141 274,15
141 274,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
161 160,00
161 160,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
106 018 902,07
1 297 165,30
107 316 067,37
Samostatné hmotné movité věci
7 266 592,03
113 648,00
7 380 240,03
a soubory hmot. MV
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 850 868,80
203 710,00
3 054 578,80
Pokračování tab. na následující straně
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Pokračování tab. z předchozí strany
Stav majetku obce k 31. 12. 2016 v tis. Kč
Počáteční stav
Název majetkového účtu
Obrat 2016
k 1. 1. 2016
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
8 604 575,17
2 204,00
Kulturní předměty
7,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
529 008,69
196 290,95
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému
141 274,15
nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému
61 457,00
4 612,00
majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
12 910 884,00
1 763 440,00
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí
792 299,00
479 435,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
2 850 868,80
203 710,00
majetku

OBECNÍ ÚŘAD

Konečný stav
31. 12. 2016
8 602 371,17
7,00
725 299,64
141 274,15
66 069,00
14 674 324,00
1 271 734,00
3 054 578,80

Náklady na výpočet stočného za rok 2016 v Kč
1. Materiál
7 276,00
2. Energie
143 176,00
3. Mzdy
283 736,00
4. Ostatní přímé náklady
1 059 746,00
5. Provozní náklady
223 710,00
6. Finanční náklady
29 935,00
7. Finanční výnosy
0,00
8. Výrobní režie
8 083,00
9. Správní režie
5 736,00
10. Úplné vlastní náklady
1 761 398,00
Náklady celkem:
1 761 398,00
Počet vypuštěných m3 v roce 2015:
17 707
Skutečné náklady na stočné: 1 m3 = 99,47 Kč. Cena stočného za rok 2016 za 1 m3 = 10,10 Kč vč. DPH
(úhrada stočného za rok 2016 probíhá v roce 2017).

Rozpočet na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Jezernice na rok 2017 byl vyvěšen
na pevné i elektronické úřední desce od 29. 11. 2016 do
15. 12. 2016 a schválen na 18. zasedání zastupitelstva

obce dne 15. 12. 2016. Průběžné plnění rozpočtu je
možné sledovat na odkazu rozklikávacího rozpočtu:
http://jezernice.imunis.cz/Rr/
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Rozpočet 2017
I. Rozpočtové příjmy
ODPA
Název
Daňové příjmy
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
0000 1211 Daň z přidané hodnoty
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstranění komunálního odpadu
0000 1341 Poplatek ze psů
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000 1344 Poplatek ze vstupného
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
0000 1361 Správní poplatky
0000 1511 Daň z nemovitostí
0000 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu

Kč
7 587 900
1 270 000
70 000
145 000
1 430 000
2 835 000
28 000
320 000
21 000
1 000
1 000
28 000
10 000
1 310 000
118 900

§ 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
§ 3111
Předškolní zařízení
§ 3341
Rozhlas a televize
§ 3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3392
Zájmová činnost v kultuře
§ 3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř.
§ 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3613
Nebytové hospodářství
§ 3632
Pohřebnictví
§ 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
§ 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3725
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
§ 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 6171
Činnost místní správy
§ 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Rozpočtové příjmy celkem:

120 000
55 000
2 000
5 000
135 000
10 000
20 100
13 700
10 000
24 000
40 000
80 000
22 000
1 500
2 000
8 128 200

III. Financování
ODPA
Název
Dlouhodobé financování
0000 8124 Uhraz. splátky dlouhodob. přij. půjčených prostředků
Financování celkem:

Kč
819 792
819 792
819 792
Pokračování tab. na následující straně
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II. Rozpočtové výdaje
ODPA
Název
§ 2212
Silnice
§ 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
§ 3111
Předškolní zařízení
§ 3117
První stupeň základních škol
§ 3314
Činnosti knihovnické
§ 3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. historického povědomí
§ 3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3392
Zájmová činnost v kultuře
§ 3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
§ 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3631
Veřejné osvětlení
§ 3632
Pohřebnictví
§ 3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
§ 3636
Územní rozvoj
§ 3639
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
§ 3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§ 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunálních)
§ 3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§ 3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
§ 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 4349
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
§ 5212
Ochrana obyvatelstva
§ 5512
Požární ochrana – dobrovolná část
§ 6112
Zastupitelstva obcí
§ 6171
Činnost místní správy
§ 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399
Ostatní finanční operace
§ 6402
Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v min. rozpočt. období
Rozpočtové výdaje celkem:

OBECNÍ ÚŘAD

Kč
60 000
130 000
46 000
660 000
55 000
700 000
30 000
90 000
35 000
303 000
64 000
672 000
2 000
200 000
33 000
50 000
30 000
155 000
15 000
230 000
15 000
30 000
30 000
1 084 000
10 000
50 000
50 000
770 000
1 518 716
55 000
100 000
30 000
5 692
7 308 408
Pavla Marková

OBECNÍ ÚŘAD

Jezeráček
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Čápi v Jezernici
Letos na jaře přiletěli čápi do Jezernice o něco dříve
než v předchozích letech. První z nich se na hnízdě na

komíně objevil už v pátek 31. března a druhý zakroužil
nad obcí asi o týden později.

Čápi na svém hnízdě.

Výsadby na Podmostkové cestě
Na základě smlouvy o spolupráci s obcí Jezernice
převzal Myslivecký spolek Mezihoří Jezernice do
své péče stromořadí podél dolní části Podmostkové

polní cesty. Letos na jaře doplnili myslivci proluky ve
stromořadí o dalších 17 ks jeřábu ptačího. Děkujeme.

Podmostková cesta s novou výsadbou jeřábu.

Jezeráček

10

OBECNÍ ÚŘAD

Hřiště Jezernice – zázemí pro sportovce je hotové
Místem realizované stavby je Sportovní areál obce
Jezernice. V termínu 28. 11. 2016 – 12. 4. 2017 byly
odstraněny staré nevyhovující objekty a nahrazeny
novými stavbami sloužícími jako sklad a šatny, příležitostně k výdeji občerstvení.

Původní stav objektů Sportovního areálu ...

Stavbu realizovala společnost STAVO – Karel Černoch,
s.r.o., Suchdol n. O. Nový objekt je tvořen dvěma
jednopodlažními buňkami obdélníkového půdorysu,
které jsou propojeny samostatnou střešní konstrukcí.
Celková kompozice je ve tvaru „L“. Nosné konstrukce
jsou tvořeny rámy, fasády jsou zhotoveny z dřevěných
palubek s transparentním nátěrem. Dřevěná okna
a dveře jsou opatřeny bezpečnostními mřížemi.
Součástí stavby je související zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby. Stavba je zhotovena podle
projektové dokumentace, zpracované v červnu 2016
Ing. Karlem Trlicou, Janová 242, Vsetín. Dílo bylo
provedeno v souladu s projektovou dokumentací.
Na rekonstrukci buněk naváže v následujících letech,
podle finančních možností obce, obnova podia
s předpokládanými náklady 1 mil. Kč.
Jo

... a šatny a sklad sportovních potřeb po rekonstrukci.

Oprava vstupu do kulturního domu
S teplejším počasím byla v polovině května zahájena
oprava vstupu do Domu kultury a sportu. Dlažba už
byla delší dobu poškozená a jen díky soustavné péči
p. Zapletala, který opakovaně přilepoval odpadlé
obklady, vydržela až do letošního jara. Mrazivá zima
ukončila její životnost po 14 letech od realizace,

několik schodišťových stupňů se rozpadlo a bylo nutné
co nejdříve zahájit opravu. Schodiště a rampa budou
opraveny povrchovou úpravou TOPSTONE Arabescato.
Smluvní cena vč. DPH je 105 670 Kč, zhotovitel
STAVO – Karel Černoch, s.r.o., předpokládaný termín
dokončení 24. 5. 2017.

OBECNÍ ÚŘAD

Jezeráček

Realizace zvoleného povrchu vyžaduje delší čas s důsledným dodržením stanovených technologických

11

postupů, proto prosím všechny uživatele kulturního
domu o trpělivost a ohleduplnost. Děkujeme.
Jo

Parkování před poštou
Frekventovaný prostor v centru obce před
poštou je místem, kde parkují motoristé
přijíždějící na poštu, do Agrochovu a do
prodejny smíšeného zboží.
Auta pak brání příjezdu poštovní dodávky
a překáží při manipulaci s kontejnery na
tříděný odpad.
Neúnosnou situaci pomůže řešit vodorovné značení zákaz zastavení ve vyznačeném čase, které na objednávku obce
realizovala společnost SEKNE.
Jo

Prostor před jezernickou poštou.
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Svatovítské varhany
Obec Jezernice přispěla symbolickým darem ve výši
1 Kč za občana Nadačnímu fondu Svatovítské varhany
na realizaci nových varhan pro katedrálu sv. Víta na
Pražském Hradě.
Cílem nadace je dokončit dílo Karla IV. a předchozích
generací a pořídit pro svatovítskou katedrálu hudební

nástroj odpovídající její
velikosti a významu. Na
pořízení nových varhan
můžete přispět i Vy prostřednictvím uvedeného nadačního fondu.
Více na: www.svatovitskevarhany.com

Jo

Strom života

Mobilní hospic Andělé Stromu života poskytuje komplex specializovaných zdravotně
sociálních služeb nevyléčitelným nemocným lidem v terminálním stádiu života
a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma.
Mobilní hospic Strom života pomáhá svým pacientům splnit největší přání v posledních
dnech života, být doma.
Poskytovatelem služeb Mobilního hospice Strom života je nestátní nezisková organizace
Andělé Stromu života. Spolek poskytuje komplex sociálně-zdravotních služeb na území
Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Terénní odlehčovací služby jsou podpůrnou sociální službou pro pečující, tj.
poskytované služby mají ulehčit pečující osobě v náročné péči – zastoupit ji na dobu
nutnou pro odpočinek.
Poradna pro pečující a pozůstalé poskytuje své služby občanům, kteří potřebují
pomoci v rozhodování, zda péči zvládnou nebo ne, občanům, kteří chtějí pečovat,
ale nevědí, jak na to. Také lidem, kteří přišli o svého blízkého a potřebují pomoc
a podporu v této těžké situaci, nebo se jenom dozvěděli o jeho nemoci, prognóze
a nemůžou se s tím vyrovnat.
Kontakty:
Mobilní hospic Strom života
Vrchní sestra: 723 155 382
Terénní odlehčovací služby Strom života
Vedoucí služby: 735 750 107
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života
Vedoucí služby: 606 479 924
Podpořit naši činnost můžete i Vy. Staňte se členy Klubu přátel Stromu života a podpořte tak péči o nevyléčitelně nemocné, umírající lidi v jejich domácím prostředí.
Více na: www.zivotastrom.cz/klub

vysloužilé
elektrospotřebiče
OBECNÍ ÚŘAD
Jezeráček
na
místaa nebezpečného
zpětného
odběru!
Sběr velkoobjemného
odpadu
Odkládejte zdarma
13

V sobotu 29. dubna 2017 se v obci uskutečnil sběr
velkoobjemného a nebezpečného odpadu. Sebráno
bylo 4,360 t velkoobjemného odpadu, 0,404 t obalů
obsahujících zbytky nebezpečných látek, 7 ks lednic,
10 ks televizorů, 20 ks malých elektrospotřebičů a také 41 ks pneumatik. Z toho 31 ks pneumatik bylo odvezeno a předáno firmě Pneu Hradil s.r.o., Podhoří 108
(bývalý areál ZD), která je zapojena do sítě sběrných
míst zpětného odběru použitých pneumatik.
Zde mohou naši občané po telefonické domluvě
odevzdávat pneumatiky bezplatně po celý rok.
Nj
Kontakty a pracovní doba:
Pneu Hradil s. r. o.
Podhoří 108 (bývalý areál ZD)
751 31 Lipník nad Bečvou
Odkládejte
DIČ: CZ28640756
IČ: 28640756
tel: 777 152 993 –elektrospotřebiče
Pavel Hradil (jednatel)
vysloužilé
570 854 – Petr Mikulenčák
na776
místa
zpětného odběru!
e-mail: pneu.hradil@seznam.cz
WWW: www.pneuhradil.cz

vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebičePNEU HRADIL s. r. o.
na místa zpětného
odběru!Provozní doba:
zdarma

Zpětný odběr elektrozařízení

PO – PÁ: 7.00 – 16.00
SO:
8.00 – 12.00 (jen maloobchod)
Jinak dle tel. domluvy

Odkládejte zdarma
• Můžete vysloužilé
je odevzdatelektrospotřebiče
prodejci
místa spotřebiče
zpětného odběru!
při koupina
nového
• Můžete je odevzdat prodejci

• Odevzdejte
je na sběrný
dvůr
Odkládejte zdarma
při koupi nového
spotřebiče
vysloužilé elektrospotřebiče
• Odevzdejte
je na sběrný
dvůr míst
• Využijte
mobilních
sběrných
na místa zpětného odběru!
– informujte
se na obecních
úřadech
• Využijte mobilních
sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech

• Další možnosti pro odevzdání
• Další možnosti
pro odevzdání
naleznete
na www.elektrowin.cz
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Můžete je odevzdat prodejci

• Můžete
je odevzdat
prodejci
při koupi
nového
spotřebiče
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr

naleznete na www.elektrowin.cz

• Využijte
mobilních
míst
• Využijte
mobilních
sběrnýchsběrných
míst
– informujte
se na obecních
úřadech úřadech
– informujte
se na obecních
• Další
možnosti
pro odevzdání
• Další
možnosti
pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

naleznete na www.elektrowin.cz

že díkyelektroodpadu
recyklaci elektroodpadu
se do přírody
nedostává
Víte, že díkyVíte,
recyklaci
se do přírody
nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že díky recyklaci
elektroodpadu
se do přírody nebezpečných
nedostává
velké
množství
látek,
zejména
freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte,
spotřebiče
nejčastěji
obsahují
kovy, plasty
a jiné
riály
Víte,
že spotřebiče
nejčastěji
kovy, dají
plasty
a jiné
materiály
Víte,žeže
díky recyklaci
elektroodpadu
se
do
přírody
nedostává
(sklo
čimate
beton),
kteréobsahují
se díky recyklaci
znovu
využít?
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

• Můžete je odevzdat prodejci
www.elektrowin.cz
při koupi nového spotřebiče

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřade

• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

KDE? Vysloužilé elektrospotřebiče můžete odevzdávat do sběrného kontejneru umístěného
u technického
www.elektrowin.cz
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
zázemí obce Jezernice, drobnější
elektrozařízení
lze
odevzdat
do
sběrného
boxu
v
chodbě
obecního
úřadu.
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech

• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowi

Jezeráček
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Výběr ze zápisů a usnesení zastupitelstva obce Jezernice
21. zasedání konané dne 22. března 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ZO určilo ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Richterovou a Marii Zemánkovou.
ZO schválilo doplněný program 21. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZO.
ZO schválilo Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora „Sportovní zázemí Jezernice, objekt SO 01, SO 03“ a pověřilo starostku podpisem dodatku smlouvy.
ZO schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 27102016K na zhotovení díla „Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce“ a pověřilo starostku podpisem dodatku smlouvy.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na cyklostezku
v obci Jezernice a pověřilo starostku podpisem dodatku smlouvy.
ZO schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 17166601 „PD na cyklistickou
lávku v obci Jezernice“ s IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. a pověřilo starostku podpisem smlouvy.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 2 a č. 3.
ZO schválilo Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jezernice.
Zřizovací listina je účinná od 1. 4. 2017.
ZO schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Jezernice. Řád veřejného pohřebiště je účinný ode dne
1. 4. 2017.
ZO souhlasilo s umístěním nové přípojky plynu na pozemku parc. č. 2655/1 v k. ú. Jezernice a se
zřízením sjezdu pro napojení rodinného domu umístěného na pozemku parc. č. 57/4 na pozemní
komunikaci a dále s umístěním nové přípojky
vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích
Komerční inzerát:
parc. č. 2724/9 a 2724/27 v k. ú. Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na
Přivýdělek
pozemcích parc. č. 2655/1, 2724/9 a 2724/27
v k. ú. Jezernice uzavřenou s N. Z., Jezernice ...,
751 31 Jezernice. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.

www.primavydelek.cz

ŠKOLA
Matematická olympiáda
V průběhu ledna se na naší škole konalo školní kolo již
66. ročníku Matematické olympiády. Matematickou
olympiádu řešili žáci pátého ročníku. Nejvyšší počet
bodů získal Tobiáš Richtr a stal se úspěšným
řešitelem, který postoupil do okresního kola. Toto se
konalo na ZŠ Struhlovsko v Hranicích. I tam se mu
podařilo zabodovat a skvěle reprezentovat naši školu.

Ze všech zúčastněných páťáků celého okresu se Tobík
umístil na 10.–12. místě. Gratulujeme!
Bronislava Hradilová

ŠKOLA

Jezeráček

Zimní olympiáda
Dne 15. 2. 2017 se po svačinkové přestávce uskutečnila
neobvyklá zimní olympiáda. Oblékli jsme se a vyrazili
na školní zahradu. Tam se to všechno uskutečnilo. Byla
tři družstva. Družstva se jmenovala Calgary Flames,
Sněhuláci a Ohniví draci.
Jako první disciplína bylo házení sněhových koulí
do kruhu. Druhá disciplína bylo tažení bobů mezi
jednotlivými kloboučky. Třetí disciplína bylo shazování
plechovek a čtvrtá disciplína byl hokej na sněhu.
Potom bylo vyhlášení.
První místo obdrželo naše družstvo Sněhuláci, druhé
místo Calgary Flames a třetí místo Ohniví draci.
Medaile prvního místa měla červenou barvu, druhého
místa žlutou a třetího místa modrou barvu. Jak
dohořel olympijský oheň, tak se všichni sbalili a šli do
školy, pak se učilo podle rozvrhu.
Ten den se mi moc líbil a byl moc zábavný. Další
olympijské hry by se měly uskutečnit, až zase bude
hodně sněhu.
Ivana Psotová, žákyně 5. ročníku
Dne 15. 2. 2017 se po velké přestávce uskutečnila
zimní olympiáda. Oblékli jsme se a šli ven, kde se to
vše uskutečnilo.
Byly čtyři disciplíny a tři družstva Sněhuláci, Ohniví
draci a Calgary Flames.
U jedné disciplíny se házelo do kruhu sněhovými
koulemi, u druhé se hokejkou střílelo mezi dva kužely,
u třetí jsme běželi mezi kužely s boby, a u čtvrté se
běželo ke krabici s tenisovými míčky a házelo se na
plechovky. Když jsme se netrefili, běželi jsme trestná
kola ke kompostu.
U každé disciplíny se nejvíce dostaly tři body, ale když
se běželo k plechovkám a s boby běželo se na čas.
Potom se utkala dvě družstva, protože měli stejně
bodů tak běželi k tyčím a zpět. Které družstvo bylo
první, vyhrálo nad druhým družstvem.
Po chvilce se uskutečnilo vyhlašování. Dostávaly se
medaile a diplomy.
Ohniví draci byli třetí, druzí byli Calgary Flames a první
byli Sněhuláci.
Tobiáš Richtr, žák 5. ročníku
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Exkurze – Ornitologická stanice v Přerově
Školní družina navštívila v pondělí 20. února 2017
Ornitologickou stanici v Přerově. Zúčastnili jsme
se výukového programu Ptáci ČR. Viděli jsme, jak
se kroužkují ptáci, a dozvěděli jsme se, proč se to
vlastně dělá. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout
některé druhy ptáků, např. sýkoru koňadru, sýkoru
modřinku a také pěnkavu jikavec, která je u nás jen
přes zimu a na jaře odlétá. Podívali jsme se na různé
druhy krmítek a na budky pro ptáčky. Zajímavá byla
také jejich záchranná stanice, kde jsou umístěni ptáci,
kteří byli nějakým způsobem zraněni, např. při srážce
s autem. V záchranné stanici jsme si prohlédli třeba
káně lesní, poštolku obecnou a kalouse ušatého. Na
závěr jsme byli uvedeni do stálé expozice ptáků. Děti
byly uchváceny z rozmanitosti druhů ptáků i jejich
velikostí.
Irena Maierová

Výtvarná soutěž Barevná pastelka
Dne 4. dubna 2017 se na Základní škole Hranické
v Lipníku nad Bečvou konala jako každý rok výtvarná
soutěž s názvem Barevná pastelka. Této soutěže se
zúčastnili i někteří žáci naší školy v Jezernici.
V první kategorii to byli Anička Panáková a Matyáš
Pospíšil a v kategorii druhé Ivanka Psotová,
Dominik a Kuba Sivákovi a Karolínka Švébišová.
Tématem byla Zvířecí říše – Můj mazlíček. Na závěr
dostali všichni upomínkový list. Nikdo se bohužel
neumístil, ale příští rok to určitě zkusíme znovu.
Irena Maierová
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Soutěž Barevná pastelka – ukázky prací našich dětí

Vynášení Morany
V Jezernici se už stalo tradicí, že se po tzv.
smrtné neděli vynáší Morana.
Ani letos tomu nebylo jinak a dne 6. dubna
2017 jsme ji poslali po potoce pryč.
Průvod začínal u školy a za zpěvu písně
Nesem, nesem, Mořenu… a pronášení říkadel
o Moraně a o jaru jsme se vydali středem obce
až k mostu, kde jsme ji hodili do potoka a tím
odehnali pryč zimu a přivolali jaro.
Irena Maierová
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Vynášení Morany

Zápis do 1. ročníku ZŠ
V úterý dne 11. 4. 2017 proběhl na Základní škole
v Jezernici zápis do 1. ročníku.
K zápisu se dostavilo celkem 13 zákonných zástupců
se svými dětmi. Děti v učebně první třídy procházely
postupně jednotlivými stanovišti a povídali si o povoláních, která vidí před sebou. Děti si vyzkoušely, jak
se sedí v lavici, popovídaly si s paní učitelkou, která
zjišťovala, zda jsou děti zralé na školní docházku –
zda již mají dobrou výslovnost, jsou-li samostatné,
umí se soustředit na jednu činnost, umí se orientovat
v prostoru (vpravo – vlevo), zda poznají základní
barvy, zda se umí srozumitelně vyjadřovat, zda
správně drží tužku atd. To všechno se samozřejmě
z takto krátkého pozorování nedá poznat, a proto i v letošním roce jsme konzultovali školní zralost nejen
s rodiči, ale i učitelkami v naší MŠ.
Do prvního ročníku v následujícím školním roce
nastoupí pět hochů a pět holčiček. Dvě děti budou

mít odklad povinné školní docházky a jedna žákyně je
zařazena do naší ZŠ dle § 38 ŠZ.
Musíme pochválit všechny budoucí prvňáčky, jejich
rodiče i paní učitelky v mateřské škole za jejich
snahu. To, co jim dosud nejde, mohou do září ještě
dotrénovat. Kdo má špatnou výslovnost, musí pečlivě
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denně trénovat logopedická cvičení tak, aby měl
snadný nástup do ZŠ.
Všichni ve škole se těšíme až v pondělí 4. září 2017
zasednou noví prvňáčci do svých školních lavic v naší
škole.

Hostěnín
V pondělí 24. 4. se žáci 1.–5. ročníku rozloučili ráno
před školou s rodiči, nastoupili do autobusu a odjeli
směr Centrum ekologické výchovy v Hostětíně.
Hostětín je malebná vesnička v pohoří Bílých
Karpat, která je ještě menší, než Jezernice.
Po cestě, která trvala více než hodinu a půl jsme se
ocitli před pasivním domem, který se stal na pět dní
našim domovem.
Po ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, jsme si prohlédli celý
dům i jeho přírodní výukovou zahradu.
Pondělní odpoledne bylo věnováno domu – proč se
nazývá pasivní, jak vzniká energie pro tento dům,
z jakých materiálů byl tento dům postaven.
Paní Bety dětem srozumitelně a názorně vysvětlila,
jak probíhá rekuperace vzduchu v naší budově. Za
krásného slunečného počasí jsme si v zahradě užili
i honičky, schovky, přeskakování potoka a dalších
radovánek. Večer v jídelně byl věnovaný kamarádství
a vztahům mezi spolužáky.
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Ve čtvrtek 4. 5. 2017 proběhl na naší mateřské škole
zápis dětí pro školní rok 2017/2018. Bylo zapsáno
celkem pět dětí.
Bronislava Hradilová
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V úterý dopoledne při cestě na Kočičí hrad se žáci dověděli
o původu Bílých Karpat, o přeměně této krajiny zásahem
člověka.
Odpoledne bylo pro mnohé velkým překvapením. Paní
Zděňka ze staré proutěné truhly vytahovala jeden poklad
za druhým a žáci určovali řemeslo a řemeslníka, který

s ním pracoval. Závěrečné plstění ovčí vlny do vlastnoručně
vyrobeného předmětu všechny tak zaujal, že téměř
zapomněli na večeři.
Třetí den pobytu vedl po stopách hostětínských projektů
obce. Navštívili jsme místní moštárnu a seznámili se s provozem a výrobou moštů a sirupů (vše bio), viděli jsme

ŠKOLA

kořenovou čistírnu, která prochází částečnou rekonstrukcí.
Ve výtopně bylo horko. Jak by ne, když za pomocí dřevěné
štěpky vytápí 80 % domácností. Těmito projekty se obec
snaží o čistější a zdravější prostředí svého domova a okolí.
Po obědě jsme se vypravili do lesa. Při zajímavých hrách
všichni se zaujetím měřili obvod stromu a odhadovali jeho
stáří, vytvářeli frotáž stromu, určovali druhy stromu.
Dendrochronoložka Lída vysvětlovala rozdíl mezi mízou
a smůlou, na koláči z jasanu ukázala, kdy se stromu dařilo
dobře, kdy hůř a kdy byl napaden hnilobou.

ŠKOLA
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Čtvrteční dopoledne jsme zahájili v jídelně společným
povídáním o architektuře – uspořádání zahrady. Nad
plánkem zahrady všichni diskutovali o tom, co by se
jim kde líbilo, co by změnili, kam jinam by určitý objekt
umístili.

Po svačině jsme šli opět do zahrady, kde nám paní Karla
povídala o živočiších, které jsme našli v tůňce, o tom, proč
je zde hadovník a v čem jsou nám hadi na zahradě užiteční.
Přičichli jsme si ke kompostu a řekli, k čemu slouží a proč
je dobré jej na zahradě mít. U budkovníku jsme nejen
poslouchali hlasy jednotlivých ptáků, ale zjistili jsme, proč
mají budku s větším, nebo menším otvorem, jakou budku
má netopýr. Viděli jsme nejen včelí plást, ale i čmelákův
a zjistili jsme, že čmeláci létají i v chladnějším počasí.
Poslouchali jsme, jak na papíře šustí pohybující se žížaly,
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pozorovali právě vylíhlou kutilku… Po odpoledním klidu
jsme se zaměřili na léčivé byliny – na poznávání, určování
částí, které se sklízí, na jejich použití, čichání i ochutnávání
odvarů. Na závěr jsme si vyrobili měsíčkovou mast, kterou
budeme mít ve školní lékárničce.
Páteční dopoledne pokračovalo závěrečnou konferencí,
na kterou se připravovali již ve čtvrtek. Jednotlivé skupiny
žáků na konferenci připomněly celotýdenní projekt.
Jeden z poznatků lektorek: vaše děti mezi sebou
perfektně komunikují, umí se domluvit ve skupině, umí
spolupracovat. Starší pomáhají mladším, aniž by je kdokoliv k tomu vybídl. Hledají různá řešení, sami od sebe
hlasují o jednotlivých návrzích společné práce, umí se
podřídit kolektivu. To u jiných škol nevidíme.
Jeden z poznatků žáků: při hodnocení pobytu vyjádřila
většina žáků spokojenost s pobytem (počasí ovlivnit
nelze). Zajímavý postřeh: dětem se nejvíce líbilo v přírodní zahradě – asi ještě více, než na Sluňákově, což je
velice zajímavé. Na Sluňákově zahradu a okolí vytvářeli
umělci z celé republiky. Nachází se zde malebná
zákoutí, netradiční herní prvky, odpočinková posezení.
Navštívit můžeme lesní chrám, sluneční horu i rajskou
zahradu. Přesto naši žáci upřednostnili při hodnocení
přírodní zahradu v Hostětíně se starými jabloněmi,
ořechy a švestkami. Místo, kudy protékal potůček, který
přeskakovali, v malé tůňce pozorovali čolky, obdivovali
budkovník s hlasy ptáků a budky na stromech.
Závěrem mohu říci, že jsme se sice vrátili všichni velice
unaveni, ale také spokojeni.
Bronislava Hradilová
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Vycházka za blatouchy
Byli jsme se podívat k Vláďovi Pročkovi a Markovi
Psotovi do Chrastí na jarní přírodu a také, abychom
věděli, jak se jmenují některé květiny. Hodně mě to
bavilo. Marek nás provedl kolem rybníka a tam jsme
viděli orsej jarní, fialku, sasanku a blatouch bahenní.
A pak tam byly dva menší rybníky. Ten nejmenší měl
stavidlo.
Blízko Marka bydlí jeho babička. Ta nám ukázala katr.
To je taková pila na kolejích, na které se řeže dřevo.

Jeho babička je hodná.
Ukázala nám kůzle a říkala, že mají ještě dvě
kozy. Marek má i menší
sestru.
Jsem rád za svůj výlet
k rybníku.
Ríša Remeš, žák 4. ročníku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Karneval v Jezernici
Jako každým rokem se v kulturním domě konal dětský
karneval. Letos připadl na sobotu 25. 2. 2017 a téma
karnevalu bylo „Podmořský svět“.
Pobavit se přišlo spoustu mořských živočichů, víl,
pirátů, námořníků a jiných krásných masek. Oblíbený
klaun Hopsalín si pro děti opět připravil pestrý
a zábavný program. Soutěžilo se, tancovalo, jedlo se
a pilo a bavili se jak malí, tak velcí návštěvníci. Závěrem
se losovala bohatá tombola. Děkujeme sponzorům
i obětavým rodičům, kteří se podíleli na přípravách

a také na organizaci karnevalu. Bylo to moc hezké
odpoledne a už se těšíme na karneval v příštím roce.
Lenka Hradilová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Ples mikroregionu Lipensko
V sobotu 4. března se uskutečnil již 4. reprezentační
ples Dobrovolného svazku obcí mikroregionu
Lipensko. Po Oseku n. B., Lipníku n. B. a Jezernici
ples letos uspořádala obec Veselíčko v kulturním
domě v Tupci. K tanci a poslechu hrála skupina Roxy
a tanečníci country a Hollywood Stars Crew zpestřili
program několika tanečními vstupy.

Sbor dobrovolných hasičů Jezernice
Hasičský kroužek
3. 3. 2017 byl poprvé otevřen kroužek pro malé hasiče.
K náboru přišlo 26 dětí ve věku od 4 do 15 let.
Do dnešního dne se stále můžeme těšit hojné účasti,
což nasvědčuje tomu, že kroužek děti baví a hasičina
je zajímá. Vedení kroužku a práce s dětmi je pro SDH
novou zkušeností. Nebývá to s dětmi vždy snadné, ale
věříme, že to zvládneme a kroužek se stane součástí
života v Jezernici.
Chtěl bych také poděkovat všem vedoucím za jejich
píli, snahu a odhodlání.
Zdeněk Panák, SDH Jezernice

Do tradičně bohaté tomboly přispěly obce mikroregionu i místní podnikatelé. Na plese ani tentokrát
nechyběli zástupci obce Jezernice. Bylo nás ale méně
než obvykle, protože se v Jezernici ve stejném termínu
konaly bezkonkurenční Šibřinky.
Jo

Jezeráček
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Noví uchazeči do kroužku mladých hasičů SDH Jezernice

Oznamování pálení

Pálení klestí

Na stránkách HZS Olomouckého kraje byl zřízen
formulář na oznamování pálení. Je velice jednoduchý,
zadáte kontaktní údaje zodpovědné osoby, stručný
popis a pomocí mapky zadáte přesné místo.
Existují lidé, kteří jedou po dálnici a na kilometr vidí
(nevidí), jak se kouří z lesa a okamžitě volají hasiče.
V tomto případě operační středisko první zavolá vám
a zjistí, co se děje, protože vidí, že v těch místech je
nahlášené pálení. Pokud nahlášené není, musí tam
vyslat jednotku.

V pátek 5. 5. 2017 se Sbor dobrovolných hasičů, mladí
hasiči a jejich rodiče sešli v lesoparku na Zlomech a společně uklidili nashromážděné větve. Pokecali jsme,
dali si buřty a při tom udělali dobrou věc. Děkuji všem
zúčastněným.
Pro příští rok bych chtěl poprosit občany, aby na
hromadu nevozili trávu, listí, piliny, slámu atd…. není
to kompost. Také cetris desky a gauče patří někam
jinam. Děkuji za pochopení.
Zdeněk Panák, SDH Jezernice

Odkaz na formulář pro oznámení pálení:

http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-paleni-paleni.aspx

Bysta Tomáše Garrigue Masaryka je na svém místě
V pondělí 6. 3. 2017 kamenosochař Lubomír Tesák
památník očistil a odpoledne autor bysty Tomáš
Pavlacký se svým pomocníkem bystu nainstaloval.
V den 167. výročí narození T. G. Masaryka, 7. března
2017 v 17 hodin, jsme ji společně, za účasti asi stovky
občanů a návštěvníků, slavnostně odhalili.
Na úvod zaznělo přivítání všech účastníků a poděkování za dary do veřejné sbírky na pořízení nové
bysty, připomněli jsme si osobnost dr. T. G. Masaryka
a jeho zásluhy o samostatné Československo.

Na slavnosti byl přítomen i autor nové bysty, který
povyprávěl o své práci na bystě. Poté páni kluci
z naší školy přednesli básničky o panu prezidentovi
a o vlasti a na závěr Otec Petr připomněl význam
Masaryka pro náš národ a pronesl modlitbu za národ.
Za zvuku fanfáry dechové hudby Hraničáci zástupci
nejštědřejších spolků, TJ Sokol Jezernice a Myslivecký
spolek Mezihoří, slavnostně bystu odhalili. Slavnost
pak muzikanti zakončili státní hymnou.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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U památníku byl připravený raut, jako oslava a poděkování občanům za jejich příspěvky do veřejné
sbírky. Ještě dlouho jsme pak besedovali o možných
úpravách okolního veřejného prostranství, o nové
fasádě školy, o životě … Bylo to pěkné, slavnostní
setkání.
Během dubna a května restaurátoři památník opravili
a odborně ošetřili. V létě pak plánujeme společnou
tvorbu okolního veřejného prostranství (vybudování
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schodů a laviček na straně u potoka, oprava plotu,
prořezávka břehového porostu).
Jsem přesvědčena, že odkaz T. G. Masaryka je potřeba
neustále připomínat, třeba i prostřednictvím důstojné
péče o památník, který na počest tohoto významného
muže naši předci vybudovali.
Pavla Jochcová, starostka

Slavnostní odhalení bysty T. G. Masaryka
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Jarní dílny v DKS
Každoročně na jaře se v DKS v Jezernici pořádají Jarní
dílny v duchu, jak už název napovídá, jara a Velikonoc.
U každého stolečku je vždy přichystána nějaká
dekorace k vyrobení. Výrobek je možno si zhotovit za
poplatek, který je použit na nákup materiálu.
Letos se Jarní dílny konaly v pátek 31. března. Každý si
mohl namalovat vajíčka voskem nebo z nich vytvořit
rozesmáté obličeje, vyrobit si motýlky z různých
materiálů (z pedigu a z kolíčků), papírový košíček ve
tvaru zajíčka, veselé ovečky z papíru a vlny, roztomilá
kuřátka z bambulky v košíčku a kuřátko se slepičkou –
stojánek na vajíčka. To vše si pro nás připravili
zaměstnanci ze ZŠ a MŠ v Jezernici.
Hostem byla také paní košíkářka, která nám ukázala,
jak se plete pomlázka nebo vyrábí píšťalka.
Irena Maierová

Exkurze hasičského kroužku
V pátek 7. 4. 2017 jsme se s dětmi z hasičského
kroužku vydali na exkurzi. Našim cílem byla stanice
hasičského záchranného sboru v Hranicích.
Zde nás čekala prohlídka hasičárny se spoustou
praktických ukázek. Mohli jsme zde vidět zajímavé
vybavení, které profesionální hasiči při svém zásahu
používají. S dětmi jsme prošli velké prostory, kde byl
k nahlédnutí celý vozový park sboru. Do některých aut

mohly děti vyšplhat a prohlédnout si i vnitřní vybavení
vozidel. Dále jsme viděli ukázku práce s hydraulickým
nářadím. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli vakuové
fixační dlahy používané pro záchranu zraněných.
Největší pozornost v celé hasičárně získala skluzová
tyč, kterou si mohly starší děti vyzkoušet.
Doufáme, že se dětem exkurze líbila.
Magda Školudíková, SDH Jezernice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Děti byly z návštěvy hasičské stanice
v Hranicích nadšené...

Uklízíme Jezernici – Česko – svět!
Letos jsme se již podruhé připojili k celorepublikové akci úklidem Jezernice.
V sobotu 8. 4. jsme se sešli v počtu 6 lidí,
ale protože pršelo, přesunuli jsme akci na
neděli 9. 4., kdy se zúčastnilo 5 dětí a 4
dospělí.
Zkontrolovali jsme loňskou trasu, posbírali
zde odpadky a do mapky zaznačili místa
podél železniční trati, která je třeba vyčistit
za účasti dospělých. Trošku jsme uklidili
i kolem potoka v obci.
Akci jsme zakončili na hřišti pečením buřtů.
Příští rok znovu, včetně potoka, a snad
bude počasí příznivější a zúčastní se více
nadšenců!
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Setkání seniorů 2017
V neděli 9. dubna se v kulturním domě v Jezernici
uskutečnilo tradiční setkání našich seniorů.
Děti ze základní školy přivítaly účastníky pásmem
jarních říkanek a písniček. Paní Jitka Bortlová pak
vyprávěla a promítala o cestách po Indii. Od pěti hodin
hrál pro radost a k tanci pan Hynčica a spol. A letos se

tancovalo více, radostněji a déle než kdy dříve!
Zástupci obce popřáli oslavencům, kteří se letos
dožívají významného jubilea, a předali jim sladkou
pozornost. Domů jsme odcházeli až pozdě večer.
Těšíme se na setkání s našimi seniory v příštím roce.
Pavla Jochcová

Dubnové setkání jezernických seniorů

Velikonoce v muzeu
Po nekonečně dlouhé letošní zimě jsme chtěli
přivítat jaro velikonoční výstavkou v muzeu obce.
Strávili jsme tam hodně času přípravou a myslím si,
že se nám výstava povedla i v omezeném prostoru
muzea. Naše krojované děvčice podarovaly mládence
vajíčky, dobrotami a nějakou „štamprličkou“ až jeden
z nich poněkud znaven usnul na trakaři kousek od
vchodu. Veselí zajíci si užívali pomlázku v lese a pro
malé návštěvníky měli připravenou nějakou sladkost,
pro dospělé domácí vaječný koňak a dobrou slivovičku.
Na dvorku však byla jiná sešlost – kohouti, slepičky,
kuřátka, králíci a spousta jarních květin a velikonočních
vajíček. Za obdiv stály krásně zdobené kraslice
a velikonoční aranže, které vyrobila a ochotně zapůjčila
paní Vlaďka Rašková. Ve staré kuchyni voněl mazanec
a beránek a k jarní pohodě jistě přispěly i pěkné záhorské
písničky, které zněly po celou dobu výstavy.

Všem návštěvníkům děkujeme, že se přišli na
velikonoční sobotu nebo neděli do muzea podívat.
Jejich slova chvály napsaná do „Pamětní knihy“ nás
moc potěšila.
za tvůrce výstavy Helena Jemelková
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Divadelní soubor Ventyl a představení Dva nahatý chlapi dne 23. 4. 2017 v Jezernici
Obec se rozhodla ve spolupráci s Českým červeným
křížem pro občany Jezernice zajistit divadelní
vystoupení. Při výběru hry nás zaujalo představení
ochotnického divadelního souboru Ventyl s názvem
Dva nahatý chlapi.
Ačkoli název hry je poněkud odvážný, kladné recenze
z blízkého okolí, kdy v Hranicích měla hra již třetí
opakování, nás přesvědčily, abychom si „Dva nahaté
chlapy“ bez předsudků pozvali i k nám do Jezernice.
Někteří nám zvolený výběr (pohoršeně) rozmlouvali,
že na takovou hru nikdo nepřijde, my jsme se ale
nenechali odradit a vyplatilo se!
V neděli 23. 4. se v domě kultury a sportu sešlo před
15. hodinou plno diváků a věřím, že toto vystoupení
v podání skvělých herců souboru Ventyl, byl pro ně
nezapomenutelným zážitkem, stejně jako pro nás
všechny. 

V první řadě musíme nepochybně vyjádřit obdiv
hercům, kteří projevili velkou odvahu (a otužilost),
když značnou část představení odehrávali takříkajíc
velmi spoře oděni, ale tato hra nebyla o exhibicionismu.
Výborně jsme se bavili nad komediálními dialogy
a snad nikdo se nepohoršoval peprnějšímu slovníku
účinkujících (vždyť ten tomu dával šťávu). Nechali
jsme se zaujatě strhnout příběhem a po závěru hry
ještě mnozí z nás přemýšleli, jaká byla vlastně pointa
celého příběhu. Společně za přispění názorů dalších
diváků jsme dali dohromady tři možné verze, jak to
vlastně s těmi nahatými chlapy mohlo doopravdy
být (ale věřím tomu, že kdybychom požádali o názor

ostatní diváky, sejde se nám variant mnohem víc). Poprosili jsme pana Kamila Štroncera, režiséra a herce
divadelního představení, o rozuzlení zápletky příběhu.

„Vážený pane Štroncere, chceme Vám i ostatním hercům
velmi poděkovat za krásné a poutavé vystoupení u nás
v Jezernici. Ale musíte nám pomoct se zásadní otázkou,
jaká byla vlastně pointa příběhu? Nabízíme Vám divácké
varianty:
1. Alain Kramer je gay, ale protože je zároveň i notorický lhář, předstíral opak a stavěl se do role oběti
údajné kamufláže, která jej měla jako právníka
poškodit.
2. Alain Kramer je gay, ale tento fakt nedokáže
přijmout, proto jen v případě, když se opije, podlehne své orientaci a ve střízlivém stavu tuto skutečnost (a zážitky) vytěsní, takže si je nepamatuje
a považoval se oprávněně za oběť kamufláže.
3. Alain Kramer není gay, stal se obětí intrik své
manželky, nebo svého kolegy Priouxe, které byly
ale pouze naznačeny a my se můžeme jen domýšlet, co za tím vším ve skutečnosti vlastně bylo…
Odpověď pana Štroncera:
„Velice mě těší, že jsme se vám líbili. Mám-li na výběr
z níže uvedených odpovědí a za podmínky, že bych měl
hledat v absurdní bulvární komedii logiku (což není
nutné), pak se přikláním ke třetí variantě. Prioux chtěl
se ziskem prodat podíl ve firmě, tak to na Kramera
nachystal. Vepsal mu do diáře schůzku – večeři na
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ožehavé datum narozenin jeho švagra, sehnal někoho,
kdo se vydával za Dominika Franka, a ten aby skutečně
byl 16. března v restauraci Che petit margery. V práci
Kramera opakovaně drogoval a odvlékal do postele, kde
jen čekal, kdy to praskne před šéfovou ženou, a ta začne
pátrat.“
Diváckých teorií je ale daleko více, každý si v tom najde
něco jiného a každý má tak trochu pravdu. 
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Tak co myslíte, jaká byla zápletka celého příběhu podle
vás? A pokud jste divadelní hru Dva nahatý chlapi
v Jezernici propásli, nenechte si ujít jejich nejbližší
představení, 21. 5. od 19 hodin ve Starém Jičíně. Další
termíny a informace naleznete na webových stránkách
divadelního souboru:
http://www.ventyl.cz/

Paa

Herci divadla Ventyl při představení v Jezernici

Setkání čarodějnic 2017
Jaro nám přichystalo pestré srážkové a teplotní změny.
Při letošním pálení čarodějnic nám však příroda
dopřála teplo a sluníčko.
Po chladu a dešti byl tento krásný den jako dar, který
jsme si všichni v radosti prožili. Pohádkové bytosti
plnily různé úkoly jako doprava Jeníčka a Mařenky do
pece, výstup na Petrovy kameny, uvázaní čarodějnice
na řetěz, chození na chůdách, hledání utajeného
pokladu ve sklenici, poznávání bylinek atd. Všichni
plnili dané úkoly s chutí a nadšením. Za odměnu si
mohli vybrat dáreček z bohaté tomboly, kterou nám

věnovali naši milí sponzoři z cihelny, obce a školy.
Děkujeme.
Tuto akci pořádá Sokol Jezernice v rámci cvičení pro
děti, aby si získali schopnost vytvářet radost ze života
díky pohybu. V letošním roce musím pochválit děti, že
chodily cvičit rády. Vytvořila se zde skupina cvičenců,
kteří i po hodině florbalu dokázali ještě hodinu hrát na
plno vybíjenou. Hoši klobouk dolů! Jen tak dále!
Marie Zemánková, Sokol Jezernice
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Svátek matek v Jezernici
Druhou květnovou neděli slavíme každoročně Svátek
matek. Někteří z nás slaví i 8. března Mezinárodní
den žen. Stalo se již nepsanou tradicí, že hlavními
protagonisty oslav Svátku matek jsou v Jezernici místní
Základní škola a mateřská škola.
V letošním roce si děti mateřské školy pod vedením
učitelek Vykoupilové a Hradilové Lenky připravily
pásmo písní a básniček na téma barvy jara.
Maminky nastrojily děti do barevných oblečků podle
toho, kterou barvu představovaly, paní učitelky vyrobily
ve stejné barvě čepičky. Celé vystoupení se dětem velmi
povedlo. Na závěr se z podia všechny rozběhly ke svým
maminkám s hezkým přáníčkem.

Vystoupení dětí mateřské školy
na letošním Svátku matek

Jezeráček
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Hlavní program měli na starosti školáci, a to žáci 1. až
5. ročníku ZŠ. Pro letošní rok si připravili pod vedením
paní ředitelky Bronislavy Hradilové divadelní představení
Mach a Šebestová. Na toto představení jsme nacvičovali
několik týdnů vždy ráno před vyučováním. Nejtěžší pozici
měli Honza Ludík (Mach) a Kája Švébišová (Šebestová).
Jejich text byl hodně dlouhý, ale vše zvládli perfektně.
Nebáli se hrát ani zpívat. Doprovodné písně o létajícím
Jonatánovi, posmívačce o psech, o tom, jak jsme bacili
Kropáčkovy bacily žáci trénovali až v posledním týdnu.
Celé nacvičování nás všechny bavilo. Nejvíce v podvečer
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na škole v přírodě, kdy jsme se chechtali Jonatánovi
a Micince při jejich vzájemném štěkání a vrčení. V neděli
při premiéře hlavní aktéři ještě dostali porty, aby byli
dobře slyšet. Myslím, že se vystoupení dětem povedlo
a všichni si určitě zasloužili sladkou odměnu od maminek.
Jak říká klasik „....Není malých rolí, každý je důležitý....“
Ani školáci nezapomněli vyrobit dárek pro své maminky
– tentokrát brož z jemného filcu, kterou dali do
papírového košíčku ve tvaru srdce a fotografii ze školy
v přírodě ve vlastnoručně nazdobeném rámečku.
Bronislava Hradilová, ředitelka školy

Žáci základní školy při představení Mach a Šebestová

Školní divadelní představení Mach a Šebestová – osoby a obsazení:
Mach, žák 3. B .................................................. Ludík J.
Šebestová, žačka 3. B ............................... Švébišová K.
Sluchátko .......................................... Mgr. Chytilová V.
Pažout, žák 3. B .............................................. Richtr T.
Horáček, žák 3. B ............................................. Sivák D.
Kropáček, žák 3. B ......................................... Matula A.
Čermáková, žačka 3. B ............................... Panáková A.
Paní Kropáčková ........................................... Psotová I.
Paní učitelka ......................................... Coufalíková T.
Kočka Micinka ......................................... Pacáková E.
Pan Novák ................................................... Novák R.
Pan Dvořák .................................................. Remeš R.
Cibulka, žák 3. B .......................................... Navrátil A.

Pes Jonatán v lidské podobě ....................... Proček V.
Jonatán (pes) ........................................... Dohnal M.
Zajíc ............................................................. Psota M.
Paní Kadrnožková .................................... Pacáková K.
Starý pán ...................................................... Janásek F.
Pan Houžva ................................................... Proček V.
Řidič autobusu .............................................. Hošák M.
Doktor ........................................................ Navrátil A.
Žáci ........................... Coufalík M., Zubík V., Pospíšil M.
Zvukové efekty ................................................. Sivák J.
Režie .............................................. Mgr. Hradilová B.
Hudební doprovod .............................. Bc. Maierová I.
Dárky pro maminky ........................ Mgr. Tandlerová K.

Připravované akce roku 2017
20. 5. 2017
10. 6. 2017
17. 6. 2017
27.–30. 7. 2017
19. 8. 2017

Sportovní hry Mikroregionu Lipensko / Dolní Újezd, sportovní areál
Nohejbalový turnaj, Jezernice, sportovní areál
Dětský den – Pohádkový les / Jezernice, sportovní areál
Táboření s hasiči u Bečvy
Obecní veselice, Jezernice, sportovní areál

SPORT

Jezeráček

33

Turnaj ve stolním tenise o pohár starostky obce 1. 4. 2017
Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 31 hráčů,
z toho 9 neregistrovaných mužů, 15 registrovaných
mužů, 4 ženy a 3 děti do 15 let. Jednu z nejmenších
účastí na turnaji v poslední době zapříčinilo počasí
nebo společný termín konání turnaje v Tovačově.
Ti, kdo chtěli přijít, přišli, dobře si zahráli a hlavně se
skvěle bavili, a to je to hlavní, proč turnaje pořádáme.
Hlavně nám chybí děti. Základnu máme kolem 14 hráčů,
Kategorie:
Děti do 15 let
Ženy
Neregistrovaní muži
Registrovaní muži

ale ti, kteří by nás v budoucnu měli nahradit, chybí.
Nevím, čím to je. Herna krásná, zázemí výborné. Buď je
to dobou, nebo mladí prostě nechtějí.
Naše „A“ mužstvo postoupilo do divize mužů, což na tak
malou obec je velký úspěch. Gratuluji jim tímto.
Turnaj byl dobře rozehraný, rozhodčí na svém místě
a ceny, ty byly jako každý turnaj, bohaté.

Turnaj ve stolním tenise 2017 – výsledková listina
1. místo
2. místo
3. místo
Skopalík Marek
Kasparová Katka
Skopalík Jan
Gadasová Eva
Herjecká Erika
Kasparová Michaela
Šimíček Ilji
Kaspar Michal
Petřík Jan
Raška Jiří
Králová Lucie
Jemelka Libor

Jak vidíte, mezi registrovanými muži figuruje žena.
Je to stálá účastnice našeho turnaje, která hraje
soutěž v Přerově, proto je zařazena mezi muži. Další
registrovaná žena se do soutěže nepřihlásila. Velmi
dobrý výkon ji dostal až do finále, kde bojovala se ctí
a celý sál ji aplaudoval.
Ceny se rozdělily těm nejlepším s pozvánkou na další
podzimní turnaj.
Dík pořadatelům, rozhodčím, sponzorům za skvěle připravený turnaj a na ten další vás osobně zve předseda
oddílu stolního tenisu Míša Zapletal.

Jezeráček
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Velikonoční volejbalový turnaj
Tradiční Velikonoční turnaj ve volejbale se konal
dne 8. 4. 2017. Přihlásilo se 5 smíšených týmů,
z toho byly dva domácí celky a tři z blízkého okolí.
Průběh turnaje byl velmi napínavý a vyrovnaný až
do posledního zápasu, kde se rozhodlo o vítězství

domácího týmu ve složení: Martina Zámorská, Lucie
Navrátilová, Aleš Raška a Martin Novák.
Volejbalový oddíl děkuje návštěvníkům a hráčům za
skvělou atmosféru a těší se na další turnaje.

Vítězné volejbalové družstvo z Jezernice

Přerovská volejbalová liga
Volejbalový tým Jezernice se opět účastnil Přerovské
volejbalové ligy. Po velmi dobrém průběhu většiny
sezóny, kdy se slunil na prvním místě tabulky, nezvládl
poslední tři zápasy, ve kterých potřeboval uhrát jediný

bod k zisku celkového triumfu. V celkovém součtu tým
Jezernice, stejně jako v předešlých ročnících, obsadil
krásnou druhou příčku.
Martin Novák, za volejbalový oddíl

Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
Zdravím vás, fanynky a fandové našeho oddílu kopané.
Skončila nám zimní příprava, ve které jsme odehráli
v rámci „Zimního turnaje“ v Lipníku nad Bečvou od
února do března 6 zápasů. Postupně jsme se utkali
s mužstvy Čekyně 2x, Lověšic, Domaželic, Mrlínku,
Lipníku „B“. Výsledky budou uvedeny níže.
Jak jsem vás již informoval, v únoru začal u našeho
týmu působit trenér Radko Dubravský, který začal
s klukama pilovat hlavně fyzičku a snažil se klukům
vštípit to, že není důležité pouze útočit, ale také bránit.

Jak uvedl na našem webu, máme
spoustu výborných ofenzivních
hráčů, kterým se těžko říká, že musí
také pomoci obraně, ale postupně se to klukům daří
plnit, i když ne vždy úplně ideálně.
Po absolvování zimní přípravy, která byla myslím
velice přínosná, hlavně po fyzické stránce, jsme se vrhli
opět do víru mistrovských zápasů Okresní soutěže
sk. B, kdy jsme na svém domácím hřišti odehráli
odložené podzimní utkání s Černotínem, který skončil
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vydřeným vítězstvím 3:1. Mnozí fanoušci marně
vzpomínali na krásné kombinační akce na umělé
trávě v zimní přípravě. Je pravda, že kvalita hřiště po
zimě nebyla ideální, takže spíš to vypadalo, jakoby
se hrálo na poli. V dalších 4 utkáních jsme postupně
hráli v Horních Nětčicích, doma s Duklou a potom
jsme zajížděli na horkou půdu do Skaličky, na kterou
jsme díky výsledkům měli náskok 1 bod, takže jsme
přijeli jako lídr soutěže. Každý věděl, že toto utkání
je klíčové, pokud bychom vyhráli, získali bychom
náskok 4 bodů a relativní klid. Utkání bylo odehráno
ve velmi dobré divácké kulise, kdy nás přijela podpořit
spousta fanoušků nejen z Jezernice, kterým jsme
v průběhu utkání dodali nové klubové šály, kterými
se to kolem hřiště jen hemžilo. V prvním poločase se
k jednogólovému náskoku (1:2) probojoval náš tým,
ale hra byla dost vyrovnaná. V druhém poločase naši
kluci jakoby nechali bojovnost a svá srdce v šatně
a po velmi špatném výkonu, jsme inkasovali dvě
branky (jedna padla dokonce v oslabení soupeře po
červené kartě) a domů odjížděli na druhém místě,
se ztrátou 2 bodů právě na Skaličku. Po tomto utkání
proběhlo losování nádstavby, ve které bude odehráno
dalších 7 utkání.
Nejprve jsme se utkali na domácí půdě s týmem
Hustopeč „B“, který byl posílen hráči „A“ týmu, což
bylo dost vidět i na hřišti. Možná, že ve hře se odrazil
i blok po prohře ve Skaličce. Ale klukům se podařilo
i přesto, po „hokejové“ přestřelce zvítězit 6:4. A jako
řízením osudu, jsme po tomto zápase, opět jeli na
horkou půdu do Skaličky, jako by nám fotbalový
Pánbůh dal možnost složit reparát. A ten, po výborném
a bojovném výkonu v prvním poločase (0:3), a trošku
horším, kdy jsme se nechali ukolébat velkým vedením
(opět jako v prvním zápase, kdy jsme neplnili dobře
obranné úkoly) jsme úspěšně složili. Po obdržení gólu,
jsme už soupeři víc nedovolili a odjížděli domů s vítězstvím 3:1 a opět se posunuli na první místo. Ještě
jedna zpráva z tohoto utkání, máme staronového
hráče, kterým je Honza Šelle, jenž odehrál povedený
druhý poločas a málem se hned zapsal do statistik, kdy
jeho krásnou střelu vytáhl domácí brankář na roh.
V pondělí 1. 5. Skalička dohrávala odložené utkání
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s Duklou Hranice, která dokázala urvat na horké
půdě bod, a tím se navýšil náš náskok na 3 body.
7. 5. jsme na našem hřišti hostili právě zmíněnou
Duklu, která zdánlivě neměla působit našemu týmu
problémy, tak i o 10 a poté o 9 hráčích byla pro naše
mužstvo nesnadný oříšek. Utkání, které sice skončilo
jednoznačně 5:1 pro nás, hodnotila většina fandů jako
nejhorší z celé sezony. Ale jak víme, hraje se na góly
a získali jsme opět 3 body, které po remíze Skaličky na
Potštátě, znamenaly 5 bodový náskok v tabulce.
14. 5. jsme opět na domácí půdě hostili jeden z velmi
silných týmů této sezony, a to tým, kterému jsme
v předcházejících dvou zápasech podlehli, a sice tým
Potštátu. Motivace byla pro naše hráče dvojnásobná.
Chtěli jsme Potštátu oplatit předešlé prohry a udržet
si 5 bodový náskok. První poločas byl jako už klasicky
z naší strany ne moc aktivní a do šancí se dostávaly
oba týmy. Ve 29. minutě se prosadil Danek Bosák
a vedli jsme 1:0, ale jakoby nás to vůbec nenakoplo,
pokračovali jsme v pasivním výkonu, který vyústil ve
45. minutě ve vyrovnávací gól Potštátu. V druhém
poločase jsme konečně začali mít více ze hry a z toho
pramenily i naše šance. V 69. minutě jsme se konečně
dočkali, kdy síť soupeře rozvlnil Honza Šelle, po něm
v 79. minutě Kuba Simon, 83. minutě opět Dan Bosák
a vzápětí soupeř korigoval na 2:4 ze svého pohledu.
Po konci utkání vypukla veliká radost, protože se nám
podařilo splnit náš cíl, nadále si držíme 5 bodový
náskok na prvním místě tabulky. Pokud budeme
podávat tak koncentrované výkony jako v prvním
poločase ve Skaličce (a proměňovat šance, kterých
máme opravdu dost, navzdory tomu máme nejvyšší
produktivitu v soutěži), mohli bychom na konci
soutěže dosáhnout našeho snu, a tím je postup do
Okresního přeboru. Ale nepředbíhejme, ještě nás
čekají 3 těžká utkání, v nich bychom si neměli dovolit
klopýtnout.
Na závěr chci poděkovat hlavně fanouškům, kteří nás
provází jak na domácích, tak i na venkovních zápasech
a jsou pro kluky velkým hnacím motorem.
Fanoušci, děkujeme!
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice
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Datum
11. 2. 2017
19. 2. 2017
25. 2. 2017
26. 2. 2017
4. 3. 2017
11. 3. 2017
16. 3. 2017
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Soupeř
Čekyně
Lověšice
Želátovice
Domaželice
Mrlínek
Lipník „B“
Čekyně

SPORT

Výsledky zápasů zimní přípravy – kopaná
Výsledek
Střelci branek
5:5 (1:1)
4x Simon, Dvořák
6:6 (3:1)
Simon, Dvořák, Klepík, Bosák, Kulhánek, Špalda
nehráno
–
8:1 (2:1)
3x Simon, 2x Špalda, 2x Dvořák, Šanta
5:5 (2:1)
Doležel, Špalda, Chytil, Velešík, Simon
5:2 (2:1)
2x Simon, 2x Dvořák, Bosák
6:1 (2:0)
2x Dvořák, Pavliska, Klepík, Velešík, Král

Výsledky a tabulka základní části OS sk. „B“ sezona 2016/2017
Oddíl
Z
V
R
P
Skóre
Sokol Skalička
14
10
2
2
48:18
TJ Sokol Jezernice
14
10
0
4
51:16
Sokol v Potštátě
14
6
5
3
26:22
Sokol Drahotuše
14
6
2
6
26:37
Sokol Horní Nětčice
14
5
2
7
31:34
Sokol Černotín
14
4
3
7
23:42
TJ Sokol Hustopeče B
14
3
2
9
22:35
FC Dukla Hranice
14
2
4
8
19:42

Kde
Přerov – UT
Lipník – UT
Lipník – UT
Lipník – UT
Lipník – UT
Lipník – UT
Přerov – UT
B
32
30
23
20
17
15
11
10

+/11
9
2
-1
-4
-6
-10
-11

Jezernice – Černotín 3:1; H. Nětčice – Jezernice 1:5; Jezernice – Dukla Hranice 4:0; Skalička – Jezernice 3:2.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výsledky a tabulka nádstavby OS sk. „B“ sezona 2016/2017
Oddíl
Z
V
R
P
Skóre
TJ Sokol Jezernice
4
4
0
0
18:8
Sokol Horní Nětčice
4
3
0
1
9:5
Sokol v Potštátě
4
2
1
1
9:7
Sokol Skalička
4
1
2
1
7:5
FC Dukla Hranice
4
1
1
2
6:10
TJ Sokol Hustopeče B
4
1
0
3
13:12
Sokol Černotín
3
1
0
2
5:6
Sokol Drahotuše
3
0
0
3
0:14

B
12
9
7
5
4
3
3
0

+/3
6
1
-4
-2
-3
3
-6

Jezernice – Hustopeče „B“ 6:4; Skalička – Jezernice 1:3; Jezernice – Dukla Hranice 5:1; Jezernice – Potštát 4:2.
Pokud chcete více informací a podívat se na reporty z jednotlivých utkání, navštivte náš web:
http://www.jezernice-fotbal.estranky.cz

Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice
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