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Vážení a milí Jezeráci a příznivci naší obce,
je léto, jak má být, možná trochu víc horko, než by si
jeden přál! Do toho nám poslední týden v červenci
vydatně zapršelo, naštěstí. Zemědělci sice krabatili čelo, ale už o následujícím víkendu mohli zase
vyjet do polí, aby sklidili v co nejlepší kvalitě vše,
co se urodilo. Školáci si odškrtli polovinu prázdnin,
někteří na táboření s hasiči u Bečvy, jiní při svých
rodinných aktivitách. Přesto, že je čas dovolených,
čeká nás ve druhé polovině prázdnin zahájení
stavby místní komunikace v obytném souboru na
starém hřišti a v celé obci výměna světel veřejného osvětlení za nová LED světla, ale taky obecní
slavnosti – veselice s Českým rozhlasem Olomouc
v sobotu 19. 8. a následně v neděli 20. 8. žehnání kříže přemístěného z pole na okraj protierozního průlehu na Loučské. Už teď společně s jezerskými spolky
intenzivně pracujeme na přípravě těchto společenských událostí. A aby naše úsilí nevyšlo naprázdno,
dovolte mi, abych Vás už nyní na tyto výjimečné akce co
nejsrdečněji pozvala. Jsou neopakovatelné. Jako skoro
všechno v našich životech. Přijďte. Nebudete-li moci dojít
po svých, zvolejte, odvezeme Vás. Pamatujte na to, abyste
pak nemuseli vzdychat spolu s Naďou Urbánkovou: „Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo, ničeho, co jsem
kdy udělala, ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla
litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou
vlastně vůbec nestalo...“
Přeji Vám krásné léto a hodně pěkných setkání,
zážitků a poznání.
Pavla Jochcová, starostka

Obecní úřad

www.jezernice.cz
Adresa: Jezernice 206, 751 31
Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
podatelna@jezernice.cz
Úřední hodiny:
PO
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
ST
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ČT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
PÁ
pro veřejnost zavřeno
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VSTUP DO DKS

Koncem května byla dokončena oprava vstupu do kulturního domu. Povrch je vytvořen technologií TopStone (typ Arabescato), známou také pod názvy kamenný
koberec, kamínková podlaha nebo kamínková dlažba.
Je to směs přírodních kamínků a speciální pryskyřice.
Povrch TopStone je beze spár, má přírodní vzhled, je
mrazuvzdorný, unikátně vodopropustný, neklouže
a je nenáročný na údržbu. Zhotovitel STAVO – Karel
Černoch s.r.o., Suchdol nad Odrou přijal pětiletou
smluvní záruku za opravené povrchy. Celkové náklady:
105 000 Kč.

OPRAVA CESTY NA HRÁZI

V první polovině června byly na komunikaci Na Hrázi
opraveny výtluky pomocí technologie JETPATCHER. Poškozená místa byla vyfoukána, penetrována
a zaplněná opravnou směsí. Cílem pomístních
oprav bylo zabránit dalšímu rozšiřování výtluků
a degradaci celé komunikace. Náklady: 50 000 Kč.

OBECNÍ ÚŘAD

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY
KANALIZACE II

V úterý 13. 6. 2017 se v Domě kultury a sportu uskutečnilo veřejné projednání akce „Rozšíření splaškové
kanalizace Jezernice“ s cílem představit technický návrh řešení a projednat nutnou součinnost s dotčenými
vlastníky nemovitostí. Nová kanalizace bude vybudována jako oddílná splašková kanalizace v souběhu se
stávající betonovou kanalizací, která bude následně
sloužit k odvedení srážkových vod z krajské komunikace
a některých nemovitostí.
Návrh řešení vysvětlil projektant stavby Ing. Roman
Pilař. Předmětem jednání
byla trasa kanalizace, způsob
a postup přepojování stávajících přípojek, dotčení soukromých pozemků apod.
K jednání byli přizváni majitelé nemovitostí ležících
v trase nově navržené kanalizace od napojení u starého
hřiště po horní konec obce.
Seznam čísel popisných nemovitostí, které budou přepojeny
na nově navrženou splaškovou
kanalizaci: 175, 211, 130, 164,
163, 162, 115, 89, 83, 203, 31,
136, 135, 134, 124, 32, 223,
33, 34, 224, 140, 177, 159, 38,
40, 41, 95, 42, 43, 219, 44, 45,
46, 165, 47, 210, 48, 49, 50,
vstup do DKS 51, 52, 53, 54, 55, 56, 232, 57,
58, 79, 90, 240, 72, 157, novostavba na parc. č. st. 132.
V současné době projektant dokončuje dokumentaci pro
územní řízení, jejíž nezbytnou součástí budou souhlasy
vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby. Ty budou
s vlastníky projednány v nejbližší době. Prosíme proto o součinnost.
(Jo)
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DŘEVOŘEZBA VODNÍKA NA POTOCE JEZERNICE

Po uschlé dominantní olši vedle „Gogelova“ mostu zůstal na
břehu potoka mohutný pařez, který se nabízel k umístění
něčeho nového. A protože maskotem naší obce je vodník
Jezerníček, a ten k potoku patří, byl první na řadě. Ale protože Jezerníček má mohutný klobouk, který by byl příliš těžký
a nestabilní, napadlo hranického řezbáře Jana Vinckera vyrobit starého vodníka s Jezerníčkem na klíně.
A tak ho vyřezal z topolového dřeva, spolu s pomocníky naložil na náklaďák a ve čtvrtek 15. června přivezl do Jezernice,
kde už na něj čekaly děti z naší základní a mateřské školy.
Byl to pěkný zážitek. Děti pozorně sledovaly celou instalaci,
pohladily si kouzelné vlasy vodníka, kluci si potěžkali řez-

bářovu pilu a nakonec všichni slíbili vymyslet společně se
svými učitelkami příběh o tom, kdo je ten starý vodník. A tak
se těšíme, že už třeba mají nějaký nápad a že příběh vodníka
v příštím čísle zpravodaje uveřejníme.
Současně jsem děti a jejich učitelky poprosila o náměty na
dřevořezbu ze suché lípy na protějším břehu potoka.
Přidejte se k nám i Vy. Dejte průchod fantazii a pošlete nám
náměty na příběh o vodníkovi nebo návrhy, co vyřezat z lípy,
abychom to v Jezernici měli zase o něco hezčí z a zajímavější.
Fantazii a tvorbě zdar!!!
(Jo)
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OBNOVA KAMENNÉHO KŘÍŽE Z ROKU 1898

V rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017,
z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu, poskytl Olomoucký kraj obci Jezernice dotaci ve
výši 50 000 Kč na projekt „Oprava kamenného kříže z roku 1898
v poli mezi obcemi Jezernice a Loučka na parc. č. 1125
v k. ú. Jezernice“. Celková cena díla činila 102 900 Kč, z toho
vlastní náklady obce 52 900 Kč. Práce provedl kamenosochař
Lubomír Tesák, Tučapy.
Cílem akce bylo zachránit kamenný kříž z roku 1898 a zachovat
jej pro další generace. Kříž byl ve špatném technickém stavu,
značně poškozený zemědělskou technikou a střelami a chátral
vlivem povětrnostních podmínek. Stál v poli mezi obcemi Jezernice a Loučka, bez přístupové cesty uprostřed obhospodařovaného
pozemku. Obec rozhodla o jeho přemístění na bezpečnější místo.
Novým místem pro kříž byl zvolen okraj zatravněného protierozního průlehu na pozemku obce parc. č. 3230 v k. ú. Jezernice, mezi
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Jezernicí a Loučkou, na dohled od původního umístění kříže.
Kamenosochaři provedli celkovou obnovu a ochranu povrchu kříže,
domodelovali a doplnili poškozené a chybějící partie na kameni,
zhotovili nový kříž z obdobného přírodního pískovce jako je podstavcová část, na kříž upevnili nový korpus ukřižovaného Krista
z umělého kamene. Písmo bylo přebroušeno, obnoveno a zvýrazněno. Na nový odizolovaný základ se osadily postupně schodové
díly, následně podstavcové kamenné díly a nový kříž.
Realizací projektu bylo docíleno zachování kříže včetně jeho přemístění na bezpečné místo. Projekt je součástí záměru obce postupně obnovit všechny historické prvky drobné architektury na
území obce.
(Jo)

V neděli 20. srpna v 15 hodin na
místě samém kříž požehná pan
farář Petr Utíkal. Srdečně zveme
všechny zájemce na tuto malou
slavnost.

OBECNÍ ÚŘAD

Jezeráček 3/2017

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ

Pracovníci společnosti SISKO Přerov, a.s., upravili během července parkoviště ve sportovním areálu. Terén srovnali, zbavili odpadů z předchozích činností a překryli zaválcovaným

JEZERNÍČKOVO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Proč Jezerníčkovo? Náš maskot byl v roce 2012 vytvořen
z návrhů dětí a letos provázel děti při tvorbě jejich návrhů
na nové dětské hřiště.
Ve čtvrtek 27. 7. 2017 realizovali pracovníci společnosti
Hřiště 8D s.r.o., Brno, nové dětské hřiště u potoka za altánem vedle stávajícího dětského hřiště. Celkové náklady na Jezerníčkovo hřiště jsou 586 769 Kč, z toho dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 400 000 Kč. Od stejné
společnosti byla pořízena malá opičí dráha – chobotnice
pro nejmenší – umístěná ve sportovním areálu Jezernice
(cena 48 000 Kč).
Původní dětské hřiště dosloužilo. Bylo vybudováno
v roce 2006, materiál zestárl a každoroční údržba jeho dřevěných i lanových součástí byla stále náročnější. Hřiště již
neodpovídalo bezpečnostním požadavkům. Rovněž pískový povrch hřiště byl velmi náročný na pravidelnou údržbu.
Nové hřiště bylo proto umístěno do travnaté plochy. Jeho
dopadová plocha je řešena plastovými rohožemi, které
postupně prorostou trávou, a jejich údržba bude jednoduše zajištěna pravidelným mechanizovaným sečením.
Hřiště je doplněno dvěma fitness prvky určenými pro
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drceným kamenivem. Současně vybudovali opěrnou zeď
podél zadní stěny největšího přístřešku (délka 27 m), zakryli
a dosypali jeho obnažené základy. Celkové náklady: 90 000 Kč.

všechny generace (elipsovité zařízení pro zvýšení pohyblivosti horních a dolních končetin a zlepšení ohebnosti kloubů
a žebřiny a hrazdy pro posilování svalů paží, ramen a břicha a zlepšení flexibility pomocí protahovacích cvičení
a pro rozvoj koordinace).
Na ploše původního dětského hřiště vybudujeme ještě letos menší sportovní hřiště pro školáky. Na jeho přípravě se
opět podílí naše děti. Tentokrát ztvárnily svoje představy
o sportovním hřišti pod stanem u Bečvy, v rámci programu
hasičského tábora. Jejich dílka budou přiložena k žádosti
o dotace. Děkujeme za pomoc!
A v případě, že se nám na sportovní hřiště nepodaří v nejbližší době získat dotace, bude zde dočasně zřízena alespoň
zhutněná plocha vhodná pro míčové hry a pro kluziště.
Nová zařízení pro naše děti štědře podpořila společnost
Wienerberger, cihlářský průmysl, a.s., když na tyto aktivity
poskytla obci dar ve výši 200 000 Kč. Děkujeme.
(Jo)
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POŽÁR NA FAMILIÍCH
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V úterý 4. 7. v podvečer vyjela naše jednotka k požáru rodinného domu na Famílie. Po našem příjezdu na místě zasahovala profi jednotka z Lipníka a zároveň s námi dorazila profi
jednotka z Hranic. Již byly v plamenech dvě střechy rodinných domů paní Sedlákové a rodiny Oravové. Oheň pohltil
i jejich přilehlé hospodářské budovy. Jednotky zamezily dalšímu šíření požáru. Hasili jsme a rozebírali střešní konstrukce, vyklízeli jsme vodou a ohněm zničené uskladněné seno
a slámu. Požár byl jeden z největších na okrese v posledních
letech a vystřídalo se na něm 9 jednotek sborů. Na místě

OBECNÍ ÚŘAD

zasahovaly profi jednotky Lipník n/B, Hranice, Přerov a dobrovolné jednotky Lipník n/B, Hranice, Osek n/B, Jezernice.
Na dohašování, které trvalo do ranních hodin, byli přizváni
hasiči z Týna n/B a Dolního Újezda. Byla to dlouhá a těžká
šichta. Všem zúčastněným hasičům děkujeme za spolupráci.
Za SDH Zdeněk Panák
Velký dík obce Jezernice patří všem dobrovolným i profesionálním hasičům, kteří se na zásahu na Familiích
podíleli. Proto jsem jménem našich občanů poděkovala
veliteli Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje,
plk. Ing. Karlu Kolaříkovi, který v odpovědi sdělil, že si ocenění práce profesionálních i dobrovolných hasičů velmi váží
a že poděkování předá dál.
Naši hasiči nasazení v zásahu: Zdeněk Panák, Radek Raška,
Miloš Zapletal, Michal Zapletal, Luboš Rob, Jiří Voldán, Dan
Záboj, Miloš Frydrýšek, Vlasťa Remeš, Viťa Koryčánek, Standa Chytil. Za obec akci organizačně zajišťoval místostarosta
Milan Šelle. Děkujeme, pánové!!!
Pavla Jochcová, starostka

OBECNÍ ÚŘAD
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OZNÁMENÍ POLICIE ČR OOP LIPNÍK NAD BEČVOU

Policie České republiky – Obvodní oddělení Lipník nad
Bečvou upozorňuje občany, že v polovině měsíce srpna
2017 začne dlouho připravovaná rekonstrukce budovy
policejního oddělení na ulici K Nadsklepí č. p. 1402, která
je plánována až do měsíce května roku 2018. Po dobu re-

Budova bývalého Ředitelství silnic a dálnic ČR na
ul. Losertova č.p. 624

konstrukce bude obvodní oddělení přemístěno na adresu
Lipník nad Bečvou, ul. Losertova č. p. 624 (objekt bývalého
Ředitelství silnic a dálnic ČR). Přemístění do náhradních
prostor nebude mít v žádném případě vliv na zajištění
nepřetržitého výkonu služby a akceschopnosti Policie
ČR. Doručovací adresa a kontaktní spojení na policisty se
nemění, tzn. K Nadsklepí č. p. 1402, 751 31 Lipník n. B.,
tísňová linka: 158, tel.: 974 778 731, mobil: 601 365 550,
fax: 581 773 260, e-mail: pr.oo.lipnik.podatelna@pcr.cz,
datová schránka: 6jwhpv6. Připravovaná rekonstrukce
přinese nejen důstojnější pracovní prostředí pro policisty,
ale i zlepšení komfortu pro občany, kteří se dostaví na policii s žádostí o pomoc.
npor. Bc. Marek Pecha, DiS.,
vedoucí oddělení

37. VÝZVA IROP – „ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II“
Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi výhodné.
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období
(2014 –2020) již nedá očekávat. Proto
je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co
uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně

zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky,
zrychluje administraci a zároveň hledá
další možnosti jak pomoci žadatelům
získat potřebnou podporu, která od léta
2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí
o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy
se čtyřmi a více bytovými jednotkami
a urychluje jejich administraci. Díky
přijatým opatřením je aktuálně
třeba předložit méně dokladů
a pro vlastníky bytových domů
je nyní také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací. Také se
podařilo výrazně zkrátit proces
hodnocení žádosti. Záměrem
je také zjednodušit pravidla pro
získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce
evropských programů Zdeněk Semorád.
Snahou MMR je umožnit podporu výměny
např. plynového nebo elektrického kotle
za tepelné čerpadlo, což v současné době
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není možné, a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů
více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo
dojednat vyšší míru podpory pro žadatele, proto zateplit
bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň
je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy
bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé
bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy,
dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti

OBECNÍ ÚŘAD

o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se
rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte
se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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V roce 2016 obec Jezernice vytřídila a předala k využití celkem 20,532 t odpadů (plasty vč. nápojových kartonů, papír,
sklo, kovy) a za toto množství obdržela od autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši
82 793,50 Kč.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Odvoz elektrozařízení ze sběrných kontejnerů v obci
firmou ELEKTROWIN a.s.

Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice

PŘIVÝDĚLEK
www.primavydelek.cz

22. ZASEDÁNÍ KONANÉ DNE 24. KVĚTNA 2017
ZO určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Panáka a Miloslava Zapletala.
ZO schválilo doplněný program 22. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZO.
ZO projednalo účetní závěrku za rok 2016 a na základě předložených dokladů schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace bez výhrad.
ZO projednalo návrh starostky a místostarosty obce a rozdělilo výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši
29 924,06 Kč poměrem 50 % do fondu odměn a 50 % do fondu rezervního, přičemž zároveň nařídilo příspěvkové organizaci převod ve výši 10 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic a následný odvod z investičního
fondu ve výši 10 000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
ZO schválilo dofinancování provozního rozpočtu PO na SU 558 (drobný majetek) ve výši 10 000 Kč, který bude
PO dofinancován po odvodu zůstatku investičního fondu ve výši 10 000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
ZO projednalo účetní závěrku za rok 2016 a na základě předložených dokladů schválilo účetní závěrku obce
bez výhrad.
ZO projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2016 a nemělo k němu připomínky.
ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 4 a 5.
ZO schválilo novou cenu za užívání hrobového místa v tomto složení: nájem hrobového místa ve výši 3 Kč, cenu
za služby spojené s užíváním hrobového místa ve výši 27 Kč. Celková cena za nájem a užívání hrobového místa
v Jezernici tedy činí 30 Kč/m2 s platností od 1. 6. 2017.
ZO prohlásilo, že obec Jezernice má zajištěny finanční prostředky nad rámec poskytnuté dotace v Programu
EFEKT 2017 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Jezernice.
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ZO schválilo přijetí dotace ve výši 300 000 Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na Rekonstrukci
komunikace v obytném souboru I. Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2017/01502/OSR/DSM a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo přijetí dotace ve výši 50 000 Kč z Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017 na opravu
kamenného kříže z roku 1898 mezi obcemi Jezernice a Loučka na parc. č. 1125 v k. ú. Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO vzalo na vědomí dodatek smlouvy o nájmu sportovního areálu s TJ Sokol Jezernice.
ZO vzalo na vědomí doplnění podmínek využívání DKS.
ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1734/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Jezernice
z vlastnictví pana P. K., bytem Jezernice …, do vlastnictví Obce Jezernice, IČO 70040915, za cenu 35 Kč/m2.
ZO schválilo kupní smlouvu a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo Plán připravenosti obce Jezernice na mimořádné události a krizové situace.
ZO rozhodlo udělit souhlas s umístěním sídla organizace BEC Moravská brána, družstvo na adrese Jezernice
č. p. 206, PSČ 751 31, st. p. č. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 206 (objekt občanské vybavenosti), v části obce Jezernice, stojící na pozemku st. p. č. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsáno
na listu vlastnictví 10001 pro kat. území Jezernice a obec Jezernice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov.
ZO uložilo starostce obce Ing. Pavle Jochcové zajistit realizaci tohoto usnesení.
ZO vzalo na vědomí:
Hospodaření příspěvkové organizace za I. čtvrtletí 2017.
Změnu termínu konání zasedání zastupitelstva obce v červnu 2017 na 21. 6. 2017.
Změnu způsobu využití pozemků v k. ú. Jezernice: p. č. 186 ostatní plocha, zeleň a p. č. 3100 ostatní plocha, jiná
plocha, u obou pozemků změněných na ostatní plocha, ostatní komunikace.
Příspěvek pro Linku bezpečí, z. s., ve výši 1 000 Kč.
ZO schválilo:
Poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti Jezernice na úhradu nákladů spojených s obnovou a částečnou modernizací fary, za podmínky garance Arcibiskupství olomouckého, jako zřizovatele ŘKF Jezernice,
že budova fary v Jezernici po dobu deseti let nezmění svého vlastníka a bude využita stávajícím způsobem, tedy jako
bydliště místního faráře.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OPR/2353/2017-OPRM na plyn uzavřenou s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a pověřilo starostku jejím podpisem.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2017C1652 – kanalizační přípojka uzavřenou mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, k pozemku parc. č. 3101 v k. ú. a obci Jezernice a pověřilo starostku jejím podpisem.
Dofinancování provozního rozpočtu ZŠ a MŠ na SU 558 (drobný majetek) o 10 000 Kč jako součást usnesení bodu č. 4.

23. ZASEDÁNÍ KONANÉ DNE 21. ČERVNA 2017
ZO určilo ověřovateli zápisu Radka Rašku a Marii Zemánkovou.
ZO schválilo doplněný program 23. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání ZO.
ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. st. 120 v k. ú. Jezernice, uzavřenou s M. P.,
bytem Jezernice ..., PSČ 751 31 a pověřilo starostku jejím podpisem.
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ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení v obci Jezernice“.
ZO schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou podle občanského zákoníku v jeho platném znění na dílo „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Jezernice“ s vítězem výběrového řízení MKK lightservis, s.r.o.
a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla „Jezerníčkovo dětské hřiště“.
ZO schválilo Smlouvu o dílo na stavbu „Jezerníčkovo dětské hřiště“ s vítězem výběrového řízení Hřiště 8D s.r.o.
a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla „Jezernice – obnova MK k hřišti v obytném
souboru I.“
ZO schválilo Smlouvu o dílo na stavbu „Jezernice – obnova MK k hřišti v obytném souboru I.“ s vítězem výběrového řízení STRABAG, a.s. a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo zpět vzetí výpovědi Smlouvy o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství
č. 10520055 a pověřilo starostku k zaslání zpět vzetí výpovědi společnosti AVE CZ.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemky pro stavbu Cyklostezky Jezernice – Slavíč a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo směrnici pro poskytování cestovních náhrad.
ZO vzalo na vědomí:
Temíny ZO ve 2. pol. roku 2017.
Příspěvek obce ve výši 3 000 Kč na táboření hasičů 2017.
Změny rozpočtu k 1. 6. 2017 provedené rozpočtovým opatřením č. 6.
ZO schválilo:
Zapojení obce do projektu kompostérů z dotace OPŽP.
Navýšení závazného ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace na SU 558 – drobný majetek o 25 000 Kč s tím,
že nákup požadovaného majetku si PO profinancuje ze svých volných finančních prostředků.
Ukončení smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci projektového řízení k projektu Cyklostezka Jezernice –
Slavíč s Funder s.r.o., Brno.

ČÁPI

Čápi letos v Jezernici na komíně u Navrátilů
vyvedli tři zdatná mláďata.
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Mezi náročnější akce (jak pro děti, tak pro učitele) patří bezesporu návštěva našeho hlavního města, které se účastní žáci
nejvyšších ročníků naší školy. Letos stověžatou matičku Prahu
vidělo 12 dětí ze 4. a 5. ročníku.
Z hranického nádraží (kam přijel každý po vlastní ose)
jsme se bezpečně dopravili vlakem soukromé společnosti REGIOJET až na místo dění. Již ve vlaku žáci obdivovali
s velkým nadšením některé vymoženosti moderní doby. Po
příjezdu na hlavní nádraží mělo nastat zdlouhavé vyřizování jednodenní jízdenky na metro, avšak pan pokladní vše
s přehledem zvládl a my mohli objevovat další přepravní
prostředek, který nás přesunul na náměstí Míru, kde bylo
zajištěno ubytování. I zde se vše obešlo bez komplikací

ŠKOLNÍ VÝLET DO PŘEROVA
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a my (již bez větších zavazadel) mohli začít obdivovat historické památky Prahy. Seběhli jsme k Muzeu, které prochází
výraznou rekonstrukcí, prohlédli si památník Jana Palacha
a již zde mohly děti z pátého ročníku uplatnit znalosti z hodin historie. U sochy sv. Václava jsme si sice nedali schůzku
„nahoře pod ocasom“, ale přečetli jsme si nápis, který celou skulpturu zdobí. Na Prašné bráně jsme hledali „prevét“
a na Staroměstském náměstí místo, kde bychom mohli poobědvat hromady řízků, které dětem maminky připravily na
cestu. Poté jsme se dostali přes Karlův most, Malou Stranu
a důkladnou kontrolu na Pražský hrad. Jelikož rtuť teploměru stoupala až ke 30 stupňům Celsia, našli jsme útočiště
v zahradách a na Kampě. Abychom si užili jízdenku a dopravní prostředek, který není zcela běžný, na večeři jsme
se dopravili metrem. Večerní Prahu jsme obdivovali pěší
procházkou po nábřeží od Rudolfína až k Tančícímu domu.
Druhý den exkurze byl také plný zážitků. Vyšehrad, oběd
v restauraci, lanovka na Petřín, rozhledna i bludiště zaujaly
snad všechny děti. Při odpolední cestě na nádraží byla poslední
zastávka u Betlémské kaple, čímž jsme celou historicko-vlastivědnou pouť po Praze uzavřeli. Cesta zpět klimatizovaným
vlakem byla příjemným ukončením akce a předání dětí rodičům na nádraží šťastnou tečkou za objevováním velkého světa.
Chytilová V.
28. 6. se konal školní výlet naší základní školy do Přerova.
Nejprve jsme začali v Muzeu J. A. Komenského výukovým
programem „Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“.
Program využívá smyslového vnímání a podporuje kreativní
činnost dětí, zahráli jsme si na archeology, dozvěděli jsme se
něco z dějepisu, výtvarné výchovy a prvouky. Další aktivitou
byla hmatová dílna (práce s originálním paleontologickým
materiálem). Nakonec jsme si prohlédli vystavené exponáty,
které pochází až z období paleolitu. Z muzea naše další kroky
vedly do Infocentra v Předmostí. Tam jsme absolvovali program „Předmostím až do pravěku“. Je to vlastivědná stezka
v okolí světoznámého archeologického naleziště. Průvodkyně nás nejprve zavedla do Malého školního muzea, které
se nachází v Základní škole J. A. Komenského v Předmostí.
Toto muzeum vybudovali žáci a učitelé této školy. Poté jsme
se vydali na Školní naučnou stezku (asi 3 km) až k soše ma-
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mutíka Toma. Představuje mládě mamuta v životní velikosti.
Zde naše putování skončilo. Bylo sice úmorné vedro,

ČAS PŘÍCHODU, ČAS ODCHODU…,

píše se v jednom pořekadle. I do naší školky přichází a z ní odchází nejen děti, ale i paní učitelky. Letos
nastal čas odchodu pro naši dlouholetou paní učitelku
Miroslavu Vykoupilovou, odchodu do zaslouženého důchodu. Když píšu dlouholetou, tak přesně 29 let učila
v Jezernici. Víc jak 240 žáčků jí prošlo její školkou.
,,Její“, protože celou tuto práci, jak s dětmi, tak
i s celkovou správou budovy a nakonec i každodenní kontakt s rodiči a prarodiči, toto všechno dělala a brala vážně
a odpovědně. Vždyť taky jde o to nejcennější, co v životě
může být. O máminy malé poklady, jak jim ve školce někdy
říkáme. Naše paní učitelka Mirka byla připravena pomoct,
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ale všichni to skvěle zvládli, výlet se vydařil a obohatil nás
minimálně o zajímavé informace :-).
Kateřina Tandlerová

poradit a hlavně podpořit maminky při jejich důležitém
rozhodování. Nikdy neřekla větu ,,Mě to nezajímá“. Teď již
vychovávala děti dětí, které znala od malička. Při cestě na
autobus se nikdy nezapomněla poptat, jak se daří a co dělá
její bývalý žáček. A dřív, ještě před rokem 2002, kdy byla
v MŠ ještě ředitelkou a měla pod sebou několik zaměstnanců, byla na prvním místě člověkem. Dovedla chápat
osobní problémy a vždy našla řešení situace. A dost už
chvály, dobré dílo se chválí samo. Vždyť taky se s ní přišla
rozloučit spousta rodičů a jasně, že ukápla i nějaká slzička.
Loučení je vždycky těžké! Nejde na ta léta zapomenout!
A proto milá paní učitelko, milá Miruško(!), dovoluji si ti
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ještě jednou touto cestou poděkovat za všechny, co jsi připravila na první cestu života, ale taky za všechny Jezeráky.
Moc rádi tě uvidíme a tímto i zveme na besídky, karnevaly
a různé akce! Měj se důchodově!
Na rozloučenou jsme paní učitelce darovali kovaného čápa!
Čáp je symbolem naší školky, celou dobu, jak přiletí na hnízdo, tak je s dětmi pozorujeme! Tohoto čápa nám na zakáz-
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ku vykoval bývalý školkáček, dnes už dospělák Martin Vítek
z Jezernice. Je velmi šikovný, vstřícný a myslím, že ručně dělaný dárek je daleko cennější, tím že ho dělaly ty lidské ruce.
Jeho ukázku výrobků naleznete na této internetové stránce
http://kovarstvi7.webnode.cz/
Jarmila Libosvárová
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017 NA ZŠ A MŠ V JEZERNICI

V pátek 30. června 2017 jsme se sešli slavnostně oděni v tělocvičně ZŠ, abychom ukončili školní rok, předali si vysvědčení a další ocenění. Předávání vysvědčení se zúčastnili všichni
žáci i zaměstnanci školy, zástupci Klubu rodičů a přátel školy
i někteří rodiče. Děti byly s výsledky svého prospěchu již
předběžně seznámeny, takže žádné velké překvapení se
nekonalo. Myslím, že všichni byli nakonec se svým vysvědčením spokojeni a doufám, že krásné studijní výsledky jim
všem vydrží i v příštích letech.
Na základní škole v tomto roce studovalo celkem 26 žáků.
Z toho 20 hochů a 6 dívek. Pátý ročník navštěvovalo 5 žáků:
Anlauf Dominik, Ludík Jan, Psotová Ivana, Richtr Tobiáš
a Sivák Dominik. Kromě Dominika Anlaufa všichni přechází
do 6. ročníku na ZŠ a MŠ Lipník, ul. Hranická. Domča bude
pokračovat ve studiu na ZŠ v Hranicích. Tato třída byla velmi
přátelská a kamarádská. Kluci drželi při sobě a já věřím, že
jim toto přátelství zůstane až do dospělosti. Věřím, že i studijní výsledky této třídy nijak neklesnou a všem přeji hodně
úspěchů v dalším životě.
O většině mimoškolních akcí, které probíhaly od září do června, jsme Vás pravidelně informovali v předcházejících číslech
Jezeráčku.
Za zmínku ještě stojí zapojení školy do Operačního programu
EU s názvem „Školní asistent“. Jedná se o Výzvu č. 22, která
bude probíhat na naší škole do prosince 2018. V rámci této
Výzvy jsme se zaměřili především na zřízení funkce školního
asistenta jak na ZŠ, tak i na MŠ. Tento asistent pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem při zvládání přípravy
na vyučování, při vyučování, v MŠ při vycházkách a jiných
pracích, které jsou v rámci MŠ i ZŠ potřebné. Dále v rámci tohoto projektu pojede p. učitelka MŠ do jiných školek, aby zde
načerpala inspiraci a sdílela tak dobré zkušenosti s kolegyněmi. Na ZŠ již proběhl Klub zábavné logiky a deskových her,
který byl velmi oblíbený. Dále někteří žáci ohroženi šk. neúspěchem navštěvovali doučování. V příštím šk. roce budeme
pokračovat Čtenářským klubem pro žáky ZŠ. Díky zapojení
do tohoto projektu bude škola moci nakoupit také pomůcky
potřebné k těmto činnostem.
V druhé polovině šk. roku jsme se zapojili do dotazníkového
šetření MAS Moravská brána, Lipník nad Bečvou. Cílem bylo
zmapovat socioklima v mateřské i základní škole. Rodiče
našich žáků obdrželi dotazníky, které měli vracet anonymně
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zpět do školy, či školky v zalepených obálkách. Z území MAP
ORP Lipník n. B. se zúčastnily téměř všechny školy. V naší MŠ
byla návratnost 29,6 %, na ZŠ 68,2 %.
Z celkového vyhodnocení, se kterým ředitelka školy seznámila rodiče ZŠ na červnových třídních schůzkách, lze u MŠ
říci, že klima MŠ je rodiči hodnoceno pozitivně, zdejší prostředí je přátelské, vstřícné, komunikativní, bezpečné. Tři
rodiče jej vnímají jako konzervativní, jeden jako odměřené
a nekomunikativní. Rodiče se o školku zajímají, ale vysoký
podíl rodičů na tuto otázku neodpověděl. Celkově je zázemí
školky hodnoceno známkou 2. V rámci hodnocení zapojení
jednotlivých témat do výuky (inkluze, matematická a čtenářská gramotnost…) byla celková známka 1,8. Aktivity
MŠ považují rodiče za dostatečné, rodičům chybí logopedický asistent. V posledním komentáři si rodiče stěžují na to, že
MŠ by neměly navštěvovat nemocné děti.
Na ZŠ z dotazníku vyplynulo, že školu si vybrali především
z hlediska dopravní dostupnosti, s výběrem školy je spokojeno celkem 73,3 % rodičů! Klima ve škole je hodnoceno
pozitivně, prostředí je především komunikující, přátelské,
otevřené a vstřícné. Rodiče se o školu jednoznačně zajímají, míra zapojení do činnosti školy je různá. Zázemí školy je
hodnoceno známkou 1,7, z konkrétních nedostatků: řešení bezbariérovosti, zázemí pro tělesnou výchovu, skříňky
v šatnách jsou na množství oblečení malé, ve školní družině
je vedro. V otázce zapojení školy do témat inkluze, čtenářská a matematická gramotnost, enviromentální výchova,
projektová výuka, netradiční prvky výuky byla hodnocena
naše škola známkou 1,6, což je v porovnání s průměrem
území velmi dobrý výsledek. Rodiče na rozdíl od jiných škol
téměř neuváděli odpověď „nevím“, což svědčí o velmi dobré
komunikaci se školou. Aktivity na škole jsou hodnoceny jako
dostačující, pedagogický sbor je vnímán jako spolupracující,
kvalifikovaný, komunikativní a otevřený. Specializovaní pracovníci rodičům ve škole nechybí. Na otázku, zda je něco, co
byste na vaší škole změnili – polovina rodičů neodpověděla.
Rodiče žáků MŠ budou s výsledkem dotazníkového šetření
seznámeni na zářijových třídních schůzkách, školská rada již
seznámena byla.
V poslední den školního roku ředitelka školy byla také pozdravit žáky mateřské školy. Děti, které v září nastoupí do
1. třídy, si pod vedením p. učitelky Miroslavy Vykoupilové
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připravily krásné pásmo písniček a básniček. Všichni si přinesli svou školní aktovku, do které si později ukládali upomínku na mateřskou školu, ale také dárky věnované paní
starostkou.
Letošní konec roku byl o to slavnostnější, neboť jsme se
loučili s paní učitelkou Vykoupilovou, která odchází do
důchodu. O paní učitelce se již v tomto čísle zmiňovala její
dlouholetá spolupracovnice p. školnice Jarmila Libosvárová.
Takže jen stručně připomenu, že paní učitelka nastoupila
na jezernickou mateřskou školu v roce 1989. Do roku 2003
vykonávala funkci ředitelky místní mateřské školy, po spojení se základní školou se stala vedoucí učitelkou. Musím
říci, že vždy byla velmi milou, spolehlivou, ve svém oboru
velmi kvalifikovanou spolupracovnicí a že jí patří velký DÍK
za její obětavou práci. Ze spousty „ jejich“ žáčků jsou dnes již

OBEC A ŠKOLA 2016 – 2017

Ne každá obec v našem okolí má to štěstí, že v ní byla zachována základní škola jako v Jezernici. V rámci restrukturalizace venkovského osídlení v 70. a 80. letech minulého století
byly v nestřediskových obcích mnohé malotřídní školy zrušeny. V Jezernici si škola zachovala potřebnou kvalitu a zůstala
i přesto, že jsme nebyli střediskovou obcí. Dnes ji vnímáme
jako nezbytnou součást společenského života v obci, jako
příležitost pro naše děti zůstat co nejdéle v domácím prostředí své obce a vytvářet si zde osobní vazby, které jsou pak
rozhodující pro další kvalitu života v obci.
To všechno si velmi dobře uvědomili naši zastupitelé zvláště
v posledních dvou letech, kdy se kolem školy více rozvířila
negativně laděná debata.
Základní školu a mateřskou školu Jezernice zřizuje obec jako
svou příspěvkovou organizaci, hradí její provozní náklady
a kontroluje její hospodaření. Za hospodaření školy a za kvalitu výuky odpovídá ředitelka školy.
V listopadu 2015 zjistil Finanční výbor zastupitelstva nedostatky v účetnictví školy a doporučil zastupitelstvu obce
snížit návrh provozního příspěvku ZŠ a MŠ Jezernice na rok
2016 a stanovit závazné ukazatele hospodaření. Současně
zřizovateli doporučil zajistit externí komplexní hloubkový
audit PO.
V roce 2016 na objednávku obce provedla společnost FSG
Finaudit, s.r.o., Olomouc, kontrolu dodržování povinností
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rodiče. Byli i mezi těmi rodiči, kteří se přišli s paní učitelkou
rozloučit v její poslední pracovní den u nás v Jezernici. Věřím,
že s paní učitelkou se určitě ještě budeme setkávat třeba na
školních akcích, nebo i pracovně – při zástupech, nebo při
předávání svých vedoucích zkušeností, které již celý školní
rok předávala paní učitelce Lence Hradilové, která tak nastupuje na její místo vedoucí učitelky MŠ. Ještě jednou děkuji
paní učitelce Miroslavě Vykoupilové za vše, co vykonala pro
naši mateřskou školu a přeji jí, aby si dlouho užívala svého
zaslouženého odpočinku a radosti ze své rodiny.
Nový školní rok nám začne v pondělí 4. září 2017. Všichni se
již těšíme, co nového nám přinese. Hlavně se těšíme na nové
kamarády, kteří k nám nastoupí do základní školy, ale i do
mateřské školy.
Mgr. Hradilová Bronislava

stanovených právními předpisy, správnosti a úplnosti účetnictví, kontrolu hospodaření a funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Závěr kontroly: „Zjištění popsaná
ve zprávě potvrdila, že se téměř ve všech oblastech vyskytly
závady, a to menšího nebo i závažnějšího charakteru. Nedovolujeme si však hodnotit, zda některé chyby vznikly nedostatkem vědomostí a informací, nedůslednou kontrolou,
opomenutím nebo z jiného důvodu.“ Ze zprávy vzešla doporučení a návrhy, jak chyby odstranit a v budoucnu neopakovat. Všechna doporučení byla splněna.
Zastupitelstvo obce následně při schvalování rozpočtu na
rok 2017 stanovilo škole závazné ukazatele čerpání rozpočtu a uložilo ředitelce povinnost předkládat plán pořizování
majetku a pravidelně čtvrtletně předkládat přehled čerpání
rozpočtu.
Přijatá opatření přinesla dobré výsledky a kontrola hospodaření školy za rok 2016 provedená stejnou společností
v roce 2017 již neshledala žádné závady.
Ve školním roce 2015/2016 současně vyvrcholila nespokojenost některých rodičů se školou, násobily se debaty na
veřejnosti o nekvalitní výuce a o špatné atmosféře ve škole.
Abychom zjistili skutečnou podstatu problémů, v květnu
2016 předložila obec rodičům dotazník s velkým prostorem
pro anonymní vyjádření jejich názorů na školu.
Odesláno bylo 24 dotazníků, vráceno 18. Rodiče hodnotili
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jednotlivé otázky známkami 1–5, jako ve škole. Někteří
z rodičů hodnotili zvolené otázky dvěma známkami (např.
1-2), další odpovídali jen na vybrané otázky, zbylé nehodnotili. Celkově za všechny dotazníky v souhrnu všech otázek je škola hodnocena známkou 1,93. Nejlepší známkou
byla hodnocena otázka 4. – úroveň vybavení školy dostala
známku 1,33. Nejhorší známkou byla hodnocena jedna
z vyučujících: 3,28. Čtyři dotazníky se vrátily podepsané
rodiči. Obsahem vrácených dotazníků bylo rovněž individuální slovní sdělení.
Výsledky dotazníkového šetření byly projednány s ředitelkou a pedagogickým sborem a se zastupiteli obce.
Následně paní ředitelka přijala opatření, že se i nadále
bude celý pedagogický sbor vzdělávat v oblasti komunikace s rodiči i žáky, bude zaveden jednotný postup všech
pedagogů při sdělování informací prostřednictvím žákovských knížek, v následujícím období ředitelka školy
zajistila cyklus seminářů pro rodiče i širokou veřejnost
v oblasti výchovy a vzdělávání dětí od nejútlejšího věku až
po ukončení docházky na základní škole. Ve školním roce
2016/2017 ředitelka změnila vedení tříd a pozitivní výsledky se dostavily. Navíc škola např. konzultuje se ZŠ Hranická
v Lipníku požadavky na přípravu páťáků, aby jejich přechod
na 2. stupeň proběhl co nejlépe. Podle zprávy ZŠ Hranická
mají naše děti znalosti srovnatelné s ostatními spolužáky.
Podstatné je rovněž to, že v březnu 2016 posuzovala kvalitu
vzdělávání v naší škole Česká školní inspekce, která zde neshledala žádné nedostatky.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Prázdniny rychle utíkají, děti, studenti i učitelé si, doufám, odpočinuli a určitě se již všichni těší na nový školní rok. Prvňáčci
budou žáci, bývalí deváťáci studenti a pro nové vysokoškoláky
to bude velký krok do studentského života plného očekávání
a splněných snů. Zkrátka – těší se všichni – mladí i staří. Že
nevěříte? V rámci programu celoživotního vzdělávání funguje
již řadu let při Vysokých školách v celé republice tzv. Univerzita třetího věku (U3V). Přihlásit se může každý po dosažení
padesáti let věku. Horní věková hranice je neomezená (jak
se kdo cítí). Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí
celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je,
že poskytují seniorům vzdělávání na nejvyšší možné, tedy
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Přes zvýšené úsilí nás na obci, zastupitelstva i pedagogického sboru v čele s paní ředitelkou, a přes silné emoce,
které si uvedený dvouletý proces vyžádal, to vše mělo
smysl. Hodnocení v dotazníkovém šetření mezi rodiči,
které provedla Místní akční skupina MORAVSKÁ BRÁNA
v únoru 2017, je toho dokladem.
Naše škola je kvalitně vybavená pro výuku. Do budoucna
je našim cílem zvýšit podíl rodičů, kteří si školu pro své děti
zvolí z důvodu kvality školy (zatím podle dotazníků je to
33 %) a nebude tím hlavním důvodem jen dopravní dostupnost (73 %). Pak třeba vzroste i počet žáků školy, nejen
z Jezernice. V posledních pěti letech představuje její naplněnost v průměru necelých 30 % z celkové kapacity školy
(80 žáků) oproti např. ZŚ Loučka, kde je celková kapacita 90 žáků a škola byla ve stejném období naplněna na
55 %, přičemž Loučka má 480 a Jezernice 660 obyvatel.
Máme ještě co zlepšovat a máme na to. Máme kvalitní
pedagogický sbor a zainteresované zastupitelstvo. Škola
je obcí poměrně nadstandardně financována ve srovnání
s okolními školami. Umožněme našim dětem co nejlepší
start do vzdělávacího procesu a tím i do dalšího života. Chci
ujistit naše rodiče, že obec jako zřizovatel školy se bude
i nadále starat o její kvalitní fungování. Chceme, aby děti
chodily do naší školy rády a rodiče byli s její úrovní spokojeni a měli ve školu důvěru. Pak se o osud naší školy ani
v budoucnu bát nemusíme.
Pavla Jochcová, starostka

vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem
osvětové a vzdělávací činnosti, byť také orientované na seniory. Vzdělávání má výlučně charakter osobního rozvoje, nikoliv
profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul
(snad jen důchodce rozumbrada DRB.). Univerzita třetího věku
má především charakter společenské události a poskytuje
prostor pro navazování sociálních kontaktů a rozšíření komunikačních příležitostí. Studium trvá tři roky. První ročník je pro
všechny posluchače stejný, má informačně motivační charakter
a jsou zde realizovány všeobecné úvodní přednášky např. …
což takhle tělovýchovu, přírodovědu, historii, kulturu, teologii,
společenské vědy, medicínu?
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Poté následuje tzv. specializovaný běh. Zde se studuje druhý a třetí ročník již na různých fakultách, které si
posluchač vybere. Např. Filozofická fakulta, Lékařská
fakulta, Přírodovědecká fakulta, Právnická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta, Pedagogická fakulta
atd. Každý semestr je zakončen zápočtem do indexu
za tzv. evaluační práci. Celé studium končí odevzdáním
velké písemné práce tzv. kolokvium. Na začátku čeká
studenty seniory slavnostní imatrikulace, dostanou
vysokoškolský index, kam si zapisují všechny přednášky. A po třech letech studia je to slavnostní promoce
za účasti akademického senátu Univerzity Palackého
v Olomouci. A mezi tím? Množství perfektně připravených
a prezentovaných přednášek, návštěv kulturních památek

Olomouce, Univerzitní knihovny tzv. Zbrojnice a mnoho
dalších akcí. Jeden semestr jsme také strávili na Krajském
ředitelství policie České republiky, kde pro nás přichystali
množství zajímavých přednášek a videí. A po přednáškách?
Káva a vínečko v některé kavárně nebo návštěva kulturních památek. Krásnou atmosféru mají také vánoční trhy
s romantickou večerní procházkou po zasněžené Olomouci
s horkým punčem v ruce.
A promocí to nekončí. Zapíšete se na další specializovaný
běh na jinou fakultu a celé to začíná znovu. Dva roky jsme
studovali společenské vědy a co nyní? Což takhle historii.
Více informací získáte na www.u3v.upol.cz. I my, studenti
-senioři komunikujeme s fakultou pouze on-line.
H. Jemelková

DĚTSKÝ DEN – POHÁDKOVÝ LES OČIMA NÁVŠTĚVNÍKA

Hurá do Jezernice. Na dětský den jsme sem vyrazili až
z Ostravy.
„Maminko, budou tam mít hasiči stříkačku a mami, to na těch
závodech pojedu jak Blesk McQueen...?“ Hrozně se těšil a celý
den si naplno užil.
Počasí sice bylo spíše chladnější a občas spadlo pár kapiček, ale
to děti od zábavy neodradilo. Po příjezdu se chlapeček rozběhl
k malým hasičům, prohlédl si, jak závodí, a hurá do dětského
domečku. Po chvíli hraní v domečku začal ostýchavě přešlapovat u deky se stavebnicí Pony. Ta se mu moooc líbila a dlouho
se od ní nemohl odtrhnout. Přeje si ji od Ježíška. Děkujeme za
skvělý tip na dárek. K nadšení z dětského dne přispělo i to, že
se mohl stát Spidermanem. Po chvíli kolem běhala spousta
pohádkových postaviček, strašidel a zvířátek. Naštěstí jen namalovaných na dětských tvářičkách od milých slečen.
Na co asi nikdy nezapomeneme, byl cyklistický závod. Jakož-
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to nejmladší účastník ho prohrál na celé čáře a cíle dosáhl
s pomocí hodného pořadatele a slzami v očích. Nakonec to
byla skvělá zkušenost, jelikož usoudil, že je potřeba trénovat.
Nám dospělým den zpříjemňovalo bohaté občerstvení a příjemná byla i procházka lesíkem se spoustou úkolů a odměn
pro děti, které byly zadávány pohádkovými postavičkami. Náš
obdiv sklidil vodník, který přes nepřízeň počasí stál ve vodě
a budil u dětí skutečný respekt. A pak se nám moc líbila Sněhurka, která byla jako skutečná. Velkou motivací pro děti byl
nanuk, který dostaly za nasbírané body v lese. Kluci – malí
i velcí – ocenili mini tanky, vojenské výbuchy i střílení.
Byl to moc prima den. Domů se mu vůbec nechtělo a říkal, že si
to moc užil. Na otázku, co se mu líbilo nejvíce, řekl:„Nic! Všechno bylo totiž stejně super a příště pojedeme i s Tedýskem“,
prohlásil. Takže příští rok se těšíme! :-)
Rodina z Ostravy
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Pro nedočkavé táborníky letošní Táboření s hasiči
začalo již ve čtvrtek 27. 7. a ukončeno bylo v neděli
30. 7. Byl to již 5. ročník této oblíbené akce určené především dětem. Byla připravena spousta her a disciplín.
Tradiční skluzavku, šipkovanou a stezku odvahy... nově
doplnila trampolína, převoz na voru přes jezírko a také
jízda na koni. Součástí táboření bylo Taktické cvičení
Lipenského okrsku hasičů, které začalo spuštěním sirén
v pátek v 17:00. Imitovali jsme požár stohu, ke kterému
najeli hasiči z Týna a Lipníku n/B cisternami, které jed-
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notky z Jezernice, Bohuslávek, Podhoří, Loučky a Nových
Dvorů napojili pomocí dálkové dopravy vody z Bečvy.
Po ukončení cvičení jsme společně opekli buřty a dali si
pivko. Myslím, že program byl opravdu nabitý a všichni
účastníci si akci náležitě užili.
Děkuji všem, kdo se zapojil do organizace. Agrochovu za
umožnění táboření a vysečení louky. Obci za prostředky,
které na tuto akci poskytla a obecním pracovníkům za
vysečení tábora.
Za SDH Zdeněk Panák
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POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY

Dostalo se mi příležitosti seznámit Vás, čtenáře, Ano chápu je jiná doba, uspěchaná, plná stres činností naší obecní knihovny. Dovolím si malinko od- su, musíme odpočívat, a tak dále..., ale na televizi
bočit, ono totiž čísla a statistiky nejsou zase tak důle- a hospůdku si člověk vždy čas najde, nemam pravžité a spíše, si s vaším svolením, dovolím malinkou
úvahu.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE ROKU 2017
Jak určitě všichni víte, a pro ty, kteří to zatím
ještě nevědí – ano naše obec má vlastní ve- • 19. 8. Obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc
řejnou knihovnu, která je umístěná v budově • 20. 8. Žehnání kříže na Loučské 15.00
obecního úřadu a je v ní v současné době asi • 9. 9. Nohejbalový turnaj, sportovní areál
dva tisíce vlastních titulů, a navíc přibližně čty- • 24. 9. Vítání občánků
ři sta dalších, z nichž se asi sto dvacet čtvrtletně • 14. 10. Posezení u cimbálu, DKS
obměňuje. Stávající vlastní knižní fond je kaž- • 21. 10. Jezernické viadukty, sportovní areál
doročně dvakrát doplňován novými tituly. Urči- • 18. 11. Turnaj ve stolním tenise, DKS
tě se někteří a právem pozastavili nad tím, jak • 26. 11. Vánoční výstava, DKS
a proč vlastně upozorňuji na knihovnu, vždyť to • 2. 12. Vánoční besídka + Mikuláš, DKS
přeci „všichni“ vědí, že knihovnu máme, ale proč • 10. 12. Adventní koncert, kostel sv. Martina
tedy? Proč tedy do naší knihovny přichází pouhá • 13. 12. Rozsvěcení vánočního stromu, náves
malá hrstka našich obyvatel (většinou stále ti • 16. 12. Vánoční volejbalový turnaj, DKS
samí), zatímco obecní hospůdka mnohdy praská • 31. 12. Silvestr v Hulinci
ve švech?
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du? Jenom ta knihovna a to čtení... Máte pravdu,
i když jenom zčásti. Dnešní doba je plná digitálních
efektů, počítačových her a filmů plných násilných
a krvavých scén ve všech televizních kanálech, které kupodivu, podle názoru našich představitelů nejsou škodlivé a neohrožují výchovu našich dětí a mladistvých na
rozdíl například od nahoty, která prý ano. Bohužel jsme
se ocitli pod vlivem dekadentní, konzumní společnosti a je úplně jedno je-li tento vliv východoevropský
a nebo importovaný ze západní Evropy či odjinud.
Dobrovolně se zbavujeme a ubíjíme nejenom v sobě,
ale především v našich dětech fantazii, kreativitu,
zvídavost a jiné tvůrčí vlastnosti a pohodlně je prodáváme za schopnosti nepřemýšlet nebo klikat myší po
hlavách bojovníků v počítačových hrách a v mobilních
telefonech.
Naštěstí jsou v naší obci sousedé, kteří jsou knihám
stále věrní, pravidelně naši knihovnu navštěvují a odnášejí si domů další krásné, veselé a někdy i smutné,
vždycky ale příběhy jitřící fantazii, obohacující jejich
Tvůrci muzea připravují ve spolupráci
s OO PČR Lipník nad Bečvou výstavku
s názvem

ČETNÍCI
Z LIPNÍKA
A OKOLÍ
ANEB
ČETNICKÉ
HUMORESKY
Jezernice je zastoupena bývalým okrskářem Bohumilem ZUZANÍKEM, na kterého
si starší generace bude pamatovat.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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jazyk i mysl, výměnou za knihy, které již své duchovní
poklady předaly.
Jsem moc ráda, že k nám do knihovny pravidelně přicházejí i některé mladé maminky, se kterými společně
s dětmi tvoříme, malujeme a probouzíme a prohlubujeme v dětech fantazii, kreativitu a lásku ke knihám.
Koneckonců knihy s námi a s nimi budou napořád, pokud si to budou přát.
Každoročně nás na jaře navštěvuje paní knihovnice z Lipníka nad Bečvou, která dětem předčítá, povídá si s nimi o knihách a společně vytvářejí
velikonoční ozdoby.
Ráda bych Vás pozvala, přijďte mezi nás, ráda vám pomohu s výběrem knihy, pokud budete chtít, můžete se
posadit a knihu si prohlédnout, začíst se a zjistit jestli
vás možná zaujme. Ne, nezaručím Vám, že Vám kniha
sedne na sto procent, ale takový je život, zkusíte jinou...
Těším se na Vás.
M. N.

POZVÁNKA
V sobotu 19. 8. 2017 od 15 hodin zveme
všechny občany a příznivce Jezernice do
sportovního areálu na obecní slavnosti
s Českým rozhlasem Olomouc.
Společně s jezerskými spolky jsme pro Vás
připravili odpoledne plné muziky, atrakcí
pro děti (trampolína, šlapací káry, hasičská
pěna, myslivecká střelnice, skákací žirafa,
malování na obličej, cukrová vata, balónky)
a dobrého jídla (zvěřinový guláš, makrely,
dobroty z udírny, steaky, řízky, tortilla, párek
v rohlíku, koláče, nápoje všeho druhu). Vstupy z akce vysílá Český rozhlas on-line, moderuje redaktorka Jana Zemková. Přijďte si užít
hezky strávené letní odpoledne.
(Jo)
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SPORTOVNÍ HRY DSO MIKROREGION LIPENSKO

Dne 20. 5. 2017 proběhl v obci Dolní Újezd již 13. ročník Sportovních her DSO Mikroregion Lipensko. Tradičně se soutěžilo ve čtyřech disciplínách – malé kopané,
volejbalu smíšených družstev, nohejbalu a stolním tenisu. Sportovní hry byly zahájeny za příznivého počasí,
které se však v popoledních hodinách poněkud pohoršilo a některé soutěže musely být mírně zredukovány.
Organizačně zabezpečovala průběh Sportovních her

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Újezd, která se svého
úkolu zhostila se ctí.
Poděkování patří všem obcím, které přispěly věcnými
dary pro soutěžící, v neposlední řadě pak sponzorům:
Pivovar ZUBR, a.s. a TRUMF International, s.r.o., a samozřejmě všem soutěžícím, kterých se sešlo celkem149.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
MALÁ KOPANÁ

VOLEJBAL

NOHEJBAL

STOLNÍ TENIS

1. Lipník nad Bečvou

1. Lipník nad Bečvou

1. Lipník nad Bečvou

1. Lipník n. B. A

2. Jezernice

2. Týn nad Bečvou

2. Jezernice

2. Dolní Újezd A

3. Dolní Újezd

3. Jezernice

3. Dolní Újezd

3. Lipník n.B. B

4. Osek nad Bečvou

4. Osek nad Bečvou

4. Bohuslávky

4. Jezermice

5. Týn nad Bečvou

5. Veselíčko

5. Veselíčko

5. Osek n.B. A

6. Trnávka

6. Podhoří

6. Osek n.B. B

7. Hlinsko

7. Bohuslávky
8. Veselíčko A

Nejúspěšnější obcí 13. Sportovních her DSO Mikroregion
Lipensko se stal Lipník nad Bečvou před Jezernicí a Dolním
Újezdem.
Příští ročník Sportovních her se uskuteční v roce 2018 ve
Veselíčku.
Eduard Rýček, starosta obce Dolní Újezd

9. Dolní Újezd B
10. Veselíčko B
11. Skoky
12. Hlinsko
13. Lhota B
14. Lhota A
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Z ČINNOSTI FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL JEZERNICE

Zdravím všechny fanynky a fandy kopané, hlavně té naší
jezerské. Jak všichni dobře víme, skončila nám sezona 2016/2017, která pro náš tým skončila vytouženým
a myslím i zaslouženým postupem do Okresního přeboru.
I když někteří mohou namítat, že ne všechny zápasy uplynulé sezony byly z naší strany odehrány na 100 % (každý
má svůj názor), kluci si svoje odmakali a 10 bodový náskok
před druhou Skaličkou hovoří sám za sebe. Po odehrání
posledního domácího utkání, kdy jsme porazili H. Nětčice
5:0, nám byl jako překvapení předán pohár vítěze Okresní
soutěže sk. B ročníku 2016/2017. Mimo tohoto úspěchu
se náš tým umístil na prvním místě v soutěži slušnosti
(nejméně obdržených žlutých a červených karet). A jako
nejlepší střelec soutěže, byl vyhlášen náš Kuba Simon
s 26 vstřelenými brankami. Všechny tyto věci nás ujistily
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v tom, že jsme se vydali tou správnou cestou. Ať, už to bylo
angažování nového trenéra a nákup nových hráčů, který
byl nutný hlavně proto, abychom vůbec mohli začít nový
ročník soutěže.
Po bujarých oslavách a asi měsíčním oddechu, znovu
13. 7. začal kolotoč tréninků a přípravných zápasů. Byli
jsme opět nuceni posílit náš tým o dva nové obránce,
jimiž jsou: Patrik Telepun a Lukáš Janíček, oba přišli z FK
Spartak Lipník a z dlouhodobé marodky se nám pomalu
navrací Ruda Schmidt. Opustili nás Jirka Raška, který se
rozhodl odejít do Drahotuš, Petr Špalda, který ukončil svou
hráčskou kariéru a Michal Richter ukončil kariéru ze zdravotních důvodů. Všem přejeme mnoho úspěchů a děkujeme za reprezentaci našeho klubu a naší obce. Jako trenér
pokračuje pan Radko Dubravský, který klukům po oddechu
opět naordinoval kvalitní fyzickou přípravu.
Rozpis zápasů podzim 2017 Okresní přebor
Je nutno také dodat, že se nám podařilo zproNe
13. 8. 10.00
D
Jezernice–Prosenice
voznit zavlažování hřiště, které jak všichni
víte, je vždy v tuto dobu vyschlé na troud.
So
19. 8. 16.30
V
Pavlovice–Jezernice
Velkou zásluhu na tom má náš pan předseda
Ne
27. 8. 10.00
D
Jezernice–Bělotín „B“
Milan Šelle, který sehnal čerpadlo a společSo
2. 9. 16.00
V
KMK Přerov–Jezernice
nými silami se nám ho podařilo zprovoznit.
Ne
10. 9. 10.00
D
Jezernice–Hustopeče „A“
Zalévat chodí pan Jan Vika starší, oběma patří
So
16. 9. 15.30
V
Býškovice/H. Újezd–Jezernice velký dík. Poděkování patří také paní starostce
a zastupitelstvu, které schválilo zaplacení poNe
24. 9. 10.00
D
Jezernice–Opatovice „B“
střiku proti plevelu a pohnojení hřiště, které
Čt
28. 9. 16.00
V
Čekyně–Jezernice
díky tomu všemu dnes vypadá opravdu jako
hřiště a ne jako mlat.
Ne
1. 10. 15.00
V
Lobodice–Jezernice
Do nové sezony přeji klukům a našemu fotbalu
Ne
8. 10. 10.00
D
Jezernice–Bochoř
hodně úspěchů. A je vidět i z účasti na tréninNe
15. 10. 14.30
V
Lipník „B“–Jezernice
cích, že kluci mají i přesto, že jsou dovolené,
chuť se připravit co nejlépe na novou sezonu
Ne
22. 10. 10.00
D
Jezernice–Stará Ves
a hrát v Okresním přeboru zase ve vyšších
Ne
29. 10 10.00
V
Domaželice –Jezernice
patrech tabulky. Níže rozpis zápasů, výsledky
Ne
5. 11. 10.00
D
Jezernice–Čekyně
přípravných zápasů.

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ:

22. 7.
30. 7.

8. 8.

Sokol Újezdec (I.B třída)–TJ Sokol Jezernice (Okresní přebor) 4:7 (2:3) 4x Simon, Dvořák, Bureš, Bosák
Superpohár Ofs Přerov
SK Bochoř–TJ Sokol Jezernice 1:5 (0:2) 3x Simon, Bosák, Bureš
Pohár Fačr
TJ Sokol Jezernice–1.FC Viktorie Přerov
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TÝMOVÉ FOTO S POHÁREM ZA VÍTĚZSTVÍ V OS SK. “B“ SEZONA 2016/2017

Zadní řada zleva: Radko Dubravský (trenér), Pavel Kulhánek, Daniel Bosák, Zdeněk Bůžek (ved. mužstva), Jiří Raška,
Vojtěch Pavliska, Štěpán Bureš, Filip Klepík, Jan Šelle, Michael Doležel, Daniel Kulhánek, Rudolf Schmidt, Lukáš Lasík,
Jan Vika (sekretář), Michal Richter
Dolní řada zleva: Jakub Simon, Jan Šanta, Ladislav Dvořák, Jakub Zapletal, Stanislav Chytil, Roman Navrátil, Petr Špalda,
Jiří Dreiseitel, Marcel Velešík

Díky všem, co se na našem úspěchu podíleli a budou podílet dále. Nejvíce však všem fanynkám a fandům, kteří chodí

a jezdí na naše zápasy a podporují nás v lepších výkonech.
Díky a na shledanou v nové sezoně!
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice

VYUŽÍVÁNÍ DOMU KULTURY A SPORTU V JEZERNICI – SPORTOVNÍ AKTIVITY
Od 15. 9. 2017 do 15. 5. 2018 budou mít zájemci opět možnost využívat sál v kulturním domě pro sportovní aktivity.
Poplatky za pronájem sálu:
• pro spolky obce, zájmové skupiny s využitím
sálu 1 x týdně v sezóně:
400 Kč/os.
• pro spolky obce, zájmové skupiny s využitím
sálu 2 x týdně v sezóně:
600 Kč/os.
Poplatek za sezónu lze uhradit jednorázově nebo ve dvou
splátkách, první platba do konce října, druhá platba do
konce ledna. Permanentka je přenosná, využitelná i jinou
osobou než držitelem.
• poplatek za využití sálu na 1 hod.		
300 Kč/hod.

• individuální poplatek za hodinu kolektivního
cvičení 20 Kč/hod.
• hodinová bodovka pro sportovní akce 		
200 Kč/12 hod.
Sportovní aktivity dětí do 15 let mají pronájem sálu v rozsahu 1x týdně zdarma.
Sportovní oddíly se sídlem v Jezernici hrající v kalendářním
roce některou ze soutěží (např. oblastní, okresní, apod.)
mají pronájem sálu pro trénink v daném kalendářním
roce zdarma.
Případní zájemci se mohou hlásit již nyní na obecním úřadě.
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