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Vážení a milí Jezeráci,
po krásném létě a barevném podzimu, bohatém na dešťové
srážky, je tu zima a s ní topné období. Taky se tak trochu děsíte, jak se nám zase bude v Jezernici dýchat, až si zatopíme?
Většina z nás už pochopila, že to, co do ovzduší vypustíme, sami
vydýcháme a s námi naše děti a taky sousedi bližší i vzdálenější,
a proto už do kamen úplně všechno nepřiloží. Ale co s tím zbytkem? Budeme dál dýchat jejich jedy? To snad ne! Zkusme jim
společně vysvětlit, že chceme dýchat lepší vzduch!
Často stačí změnit staré návyky, třeba k zapálení použít papír
nebo noviny, a ne celý obsah odpadkového koše včetně igelitových sáčků. O přikládání plastů, hader, zbytků z kuchyně, dřeva
se zbytky barev apod. ani nemluvě.
Pokud je zdroj tepla zastaralý, měl by jeho vlastník vážně a odpovědně přemýšlet, jak ho vyměnit za kvalitnější. Olomoucký
kraj letos opět poskytuje tzv. kotlíkové dotace:
Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2.
emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude
možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového
kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu
však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani
kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
Příjem žádostí (tzn. evidence) byl zahájen dne 24. 10. 2017
od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 4. 2018
do 12 hodin. (www.kr-olomoucky.cz)
Kdo to zatím nestihl, má dost času na přemýšlení a přípravu
záměru do příštího roku.
Přeji Vám vše dobré, klidný advent, krásné Vánoce a hodně štěstí
v novém roce.
Ať se nám v Jezernici i v době dlouhodobých inverzí dobře dýchá!
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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Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Jezernice – EFEKT 2017
V letošním roce získala obec Jezernice
dotaci z Programu na podporu úspor
energie Ministerstva průmyslu a obchodu. Obci byla přiznána dotace ve
výši 568 532 Kč, tj. 50 % uznatelných
nákladů na výměnu a doplnění LED
světel. Nově bylo instalováno 145
„ledek“ se zárukou za jakost dodaného
LED svítidla 10 let. Zhotovitelem zakázky je MKK lightservis, s.r.o., Ostrava –
Zábřeh.

Realizace nového obytného souboru dokončena 30. 10. 2017
Tento projekt nepatří k největším v obci, ale jeho příprava a realizace trvaly snad ještě déle než největší stavba
v novodobé historii naší obce, kanalizace a ČOV. Zpočátku
projekt brzdily majetkoprávní vztahy, nemožnost dohody
s vlastníky sousedních pozemků. Když se po změně majetkových poměrů věci hnuly kupředu, bylo třeba záměr
přehodnotit, zaktualizovat projektovou dokumentaci
a vyřídit potřebná povolení. A všechno to trvalo více než
7 let a celkové náklady na realizaci inženýrské a dopravní
infrastruktury dosáhly 7 mil. korun.
V roce 2015 jsme vybudovali plynovod, vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci za 3,3 mil. Kč a letos pro nás
společnost Strabag, a.s. zrealizovala za dalších 3,3 mil. Kč
komunikaci, chodníky, parkovací stání, zatrubnění vodoteče a veřejné osvětlení. Zbytek do 7 mil. Kč tvoří náklady na
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.
Část finančních prostředků jsme získali z dotací:
1 mil. Kč z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 Ministerstva pro místní rozvoj
a 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2017.
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V roce 2013 prodala obec jednotlivým zájemcům 5 pozemků, šestý pozemek si pak
koupili Macourkovi od Navrátilů a dnes tu
žije nebo bude žít v šesti domech okolo
20 obyvatel (psíky nepočítaje). Máme hotovo a nezbývá než popřát, aby se tu našim novým i staronovým obyvatelům šťastně žilo.
Na závěr děkuji všem zdejším obyvatelům
za trpělivost, s jakou stavbu snášeli, a také
za jejich podněty, co a jak udělat lépe. Byla
to dobrá spolupráce!
starostka

Zatím musíme spoléhat na štěstí při lovu dotací
Jezernice (Olomoucký kraj)
Moje dcera říká, že v Jezernici máme cesty a chodníky
v lepším stavu než u nich v Praze. Přesto budou opravy
komunikací v obci ještě nějakou dobu permanentní záležitostí. Osa procházející zástavbou Jezernice od severu k jihu až na konec Přední Familie je dlouhá více než
3 km. Komunikace vedoucí po obou stranách vodního
toku Jezernice, v jehož údolnici obec leží, jsou přes vodu
propojeny četnými mosty a mostky, které rovněž vyžadují
údržbu. Od roku 2000, kdy se obec osamostatnila a začala
postupně opravovat značně zanedbané komunikace, byly
vybudovány nové chodníky a většina vedlejších prašných
komunikací byla zpevněna. Někdy ale bez řádného podloží, a tak je v současné době potřeba znovu řešit jejich
opravy.
Za kvalitní opravu místních komunikací po stavbě kanalizace jsme před dvěma lety vynaložili z obecního rozpočtu
4,4 mil. korun a letos v listopadu jsme dokončili druhou
významnou investiční akci tohoto druhu, opravu místní
komunikace v novém obytném souboru. Spolu s chodní-

ky, parkovacími místy a s veřejným osvětlením v celkové
hodnotě 3,3 mil Kč. Tentokrát jsme měli štěstí, neboť
jsme na rekonstrukci komunikace získali dotaci 1 mil. Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj a 300 tis. Kč z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2017. Obdobně jako
v r. 2013, kdy bylo nutné zcela nahradit havarijní most
přes potok z r. 1916. Z celkových nákladů 1,2 mil. Kč jsme
obdrželi téměř milion z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství.
V rekonstrukci dalších částí místních komunikací, včetně
chodníků, budeme pokračovat i v následujících letech.
Dluh z minulého období vzniklý na dopravní infrastruktuře obce není dosud splacený. Proto považuji za nezbytné, aby byly na opravu komunikací v následujících letech
pro obce systematicky uvolňovány prostředky ze státních
zdrojů, nejlépe přímo do rozpočtu obce, abychom nemuseli spoléhat na štěstí při lovu dotací!
Pavla Jochcová, starostka obce Jezernice, nezávislá
Zdroj: Lidové noviny, 16. 11. 2017
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Nezapomínejme na domácí kompostování
Skončila vegetační doba, sumarizujeme a zjišťujeme,
že množství biologického odpadu, který občané odložili do velkoobjemných kontejnerů letos významně
narostlo. Dobrá zpráva je, že kompostovatelný odpad
nekončí v popelnicích se zbytkovým komunálním odpadem nebo třeba v potoce. Špatná zpráva je, že náklady
na likvidaci biologických odpadů rostou a tyto náklady je
třeba zahrnout do celkové ceny za likvidaci odpadů.
Nezapomněli jsme na domácí kompostování?
Velkoobjemné kontejnery umístěné na veřejných
prostranstvích by měly sloužit pouze k odložení přebytku materiálu, který nejsme schopni zkompostovat
vlastními silami. Podstatnou část „zeleného“ odpadu
ze zahrad a z kuchyně je třeba řešit vlastním kompostováním v zahradách, kde si snadno a přirozeně vyrobíme kompost z nám známých komponentů, bez ne-

vhodných příměsí, v kvalitě, kterou si sami ovlivníme.
V roce 2014 obec pořídila a rozdala zájemcům
120 kompostérů a začátkem příštího roku bude pořízeno dalších 40 kusů pro ty, kdo projevili zájem o další
kompostéry od obce. Kromě toho mnoho z nás využívá
i své vlastní kompostéry, a to je dobře.
Nevzdávejme to, kompostujme doma, vyrábějme
si kvalitní kompost z vlastních produktů. A pouze případné přebytky přenechme k likvidaci obci. Šetříme
tím obecní prostředky.
Větve s větším průměrem než 1 cm ukládejte vedle
kontejneru, abychom je mohli zlikvidovat zvlášť. Pokud jsou v kontejneru zasypány dalším materiálem, je
velmi obtížné je oddělit.
Děkuji za pochopení. Kompostování zdar.
starostka

Stále platí zákaz vypouštění tuků do odpadních vod
Prostřednictvím letáků do schránek a na vývěskách jsme
všechny občany informovali, že zvláště v zimních měsících
způsobují tuky v kanalizaci závažné problémy. Kumulují
se v potrubí, chladem ztuhnou a usazují se na stěnách nádrží a potrubí v takovém množství, že dochází k úplnému

ucpání potrubí. Následně hrozí zatopení nejbližších
nemovitosti splaškovými vodami. Vyzýváme proto
občany, aby nevylévali do odpadních vod zbytky olejů a jiných tuků, ani z vaření. Použité oleje předejte v PET lahvích
nebo kanystrech k ekologické likvidaci našim technikům,

Bloky tuků na přítoku do čistírny odpadních vod
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případně do sběrného dvora v Lipníku, nebo dvakrát ročně
při svozu nebezpečného a velkoobjemného odpadu.
Součástí smlouvy o likvidaci odpadních vod, kterou všichni uživatelé podepsali, je zákaz vypouštět do kanalizace
látky, které nejsou odpadními vodami nebo které mohou
poškodit zařízení, a to zejména:
·
·
·

oleje, tuky (včetně rozpuštěných), písek, maltu, beton, žiletky, hřebíky
textilie, silonové punčochy, provazy, tkaničky, papírové
pleny, hygienické vložky, mopy, části košťat atd.
tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové
sáčky, střeva

·
·
·
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jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky
odpady z drtiče domovních odpadků
ostatní látky, které mohou způsobit poruchu kanalizační přípojky

Za porušení těchto podmínek uloží obec pokutu 10 tis. Kč,
v souladu s uzavřenými smlouvami.
Dodržujme, prosím, tato jednoduchá pravidla a nekazme,
co jsme za mnoho peněz vybudovali!
starostka

PŘIVÝDĚLEK
www.primavydelek.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října letošního roku se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V rámci
ČR podalo své kandidátky celkem 31 stran a hnutí. V Olomouckém kraji kandidovalo do Poslanecké sněmovny
25 stran a hnutí. Hned několik želízek v ohni měl ve volbách
do Poslanecké sněmovny přerovský region. Pokud ale osobnosti, které se rozhodly vyměnit židli v zastupitelstvu za
křeslo v Poslanecké sněmovně, uspěly, tak zastupitelské lavice ve městech a obcích by poněkud prořídly. Jedničkou na
kandidátce ODS za Olomoucký kraj byl přerovský zastupitel
Michal Zácha. Za ODS kandidoval také starosta Tovačova
Leon Bouchal. Hnutí ANO 2011 vyslalo do boje o sněmovní
křeslo přerovského radního a krajského zastupitele Petra
Vránu. Jedničkou na kandidátce lidovců v Olomouckém
kraji byl Marian Jurečka – nejmladší polistopadový ministr
zemědělství. Na kandidátce lidovců byly i další zajímavá
jména – Jan Váhala – majitel firmy z Hustopeč, starosta
z Bělotína – Eduard Kavala – jeden z nejdéle sloužících
starostů, dále to byl historik a ředitel Státního okresního
archivu v Přerově Jiří Lapáček. Sociální demokraté vsadili
na nové tváře – lídrem byla stávající ředitelka Úřadu práce
v Přerově Ilona Kapounová. Kojetínsko reprezentoval Ja-

romír Dvořák, stávající náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Pavel Šoltys zastupoval Lipensko. Do sněmovny mířili
také oblíbení starostové obcí na Přerovsku – např. Tomáš
Šulák z Veselíčka na kandidátce TOP 09. Za STAN to byli
Radek Brázda z Troubek, nebo starosta Tučína Jiří Řezníček.
O přízeň voličů se ucházeli také komunální politici z Přerova. Za KSČM to byl poslanec a přerovský zastupitel Josef
Nekl, Stranu zelených pak reprezentoval radní Jan Horký.
Jak to všechno dopadlo u nás?
Počet zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů – celkem 552. Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
– 327. Počet odevzdaných úředních obálek – 327. Počet
platných hlasů – 325 (2 hlasy byly neplatné).
Počet hlasů pro jednotlivé strany a hnutí:
SPO – 7, SPD – 34, Sportovci – 2, Realisté – 1, KDU-ČSL –
25, Sdružení pro republiku – 2, Dobrá volba 2016 – 1, ANO
2011 – 114, TOP 09 – 3, Piráti – 26, Strana svobodných
občanů – 2, Rozumní – 2, Strana zelených – 3, KSČM – 21,
STAN – 14, ČSSD – 30, ODS – 38.
Volební účast: 59,13%.
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Konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky:
ANO 2011 – 29,64 %, ODS – 11,32 %, Piráti – 10,79 %,
SPD – 10,64 %, KSČM – 7,76 %, ČSSD – 7,27 %, KDU-ČSL
– 5,80 %, TOP 09 – 5,31 %, STAN – 5,18. %.
Volební účast: 60,84%.
Do Poslanecké sněmovny se dostalo celkem 9 subjektů, což
je největší počet v dosavadní historii sněmovny.
Zvolení poslanci za Olomoucký kraj v abecedním pořadí:
Brázdil Milan, MUDr. – ANO, Černý Alexandr, RSDr.
– KSČM, Feranec Milan, Mgr. – ANO, Fiala Radim, Ing.
– SPD, Jelínek Pavel, Ing., Ph.D. – SPD, Jurečka Marian, Ing.
– KDU-ČSL, Kalous Adam, Ing. – ANO, Majerová Zahradníková Zuzana – ODS, Okleštěk Ladislav – ANO, Pikal Vojtěch,
Bc. – Piráti, Staněk Antonín, doc. Mgr. Ph.D. – ČSSD, Vrána
Petr, Ing. – ANO.

V lednu 2018 nás čekají další volby – volba prezidenta ČR.
Svou kandidaturu ohlásilo 20 kandidátů, NSS po prověření všech náležitostí vyřadil 11 uchazečů. O přízeň voličů se tak bude ucházet 9 kandidátů. První kolo proběhne
12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo 26. a 27. ledna 2018.
V roce 2018 nás čekají také komunální volby – termín zatím nebyl stanoven.
A. J.

Český výrobce koření pro profesionály slaví 25. výročí založení
Společnost TRUMF International s.r.o. již 25 let dodává na
trh koření a kořenicí směsi určené pro profesionální účely.
Rozkryjte spolu s námi příběh úsilí společnosti TRUMF International s.r.o.
Příběh TRUMF International s.r.o. začíná v roce 1991, kdy
se setkávají oba budoucí majitelé společnosti, pánové Pa-

vel Váhala a Radek Staněk. V této době jsou oba studenty
Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a společně
se rozhodnou realizovat první společnou podnikatelskou
aktivitu, provoz sauny na Tauferových kolejích v Brně. Kro-

mě provozu sauny byl Pavel Váhala i Radek Staněk členy
Společnosti veterinárních mediků, na konci svého studia
začal Pavel Váhala pracovat pro společnosti zabývající se
výrobou přísad pro obor zpracování masa. Všechny tyto
studentské aktivity vytvořily základy budoucí společnosti
TRUMF International s.r.o.
Po ukončení studia se Pavel Váhala rozhodl v roce 1992 založit vlastní společnost, které dal název MASO MORAVIA.
Hlavním předmětem podnikání firmy MASO MORAVIA se
stala výroba přídatných látek do masných výrobků, sídlo
Pavel Váhala zvolil ve svém rodném městě, Lipníku nad
Bečvou. V roce 1995 společnost majetkově posílil Radek
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Staněk, úspěšné kamarádské duo ze studií se tedy znovu
spojilo. Zároveň společnost uvedla na trh vlastní řadu koření a přídatných látek pod značkou TRUMF.
Koření značky TRUMF začalo v polovině 90. let 20. století
postupně dobývat český trh. Pavel Váhala a Radek Staněk
se následně rozhodli změnit název své společnosti na současný TRUMF International s.r.o.
V roce 1997 zasáhla společnost TRUMF International
s.r.o. výrazným způsobem stoletá povodeň, která se prohnala Moravou a vyplavila veškeré prostory společnosti.
Na základě této negativní zkušenosti se majitelé rozhodli
vybudovat zcela nový závod v katastru obce Dolní Újezd
v okrese Přerov. Po roce intenzivních stavebních prací začalo na přelomu jara a léta 1999 stěhování TRUMF International s.r.o. do nové továrny.
V následující dekádě pokračoval TRUMF International v expanzi na zahraniční trhy, po roce 2000 začal klást stále větší důraz na prvotřídní kvalitu dodávaného koření. Zakládá
oddělení kvality, které ve společnosti zavádí přísné kvalitativní normy. Díky této snaze získává společnost TRUMF
International několik prestižních ISO certifikátů kvality.
Úsilí společnosti TRUMF o výrobu kvalitního koření bylo
následně oceněno i Potravinářskou komorou ČR, která vyhlásila výrobek Paprika mletá sladká a Grilovací koření za
výrobek roku Olomouckého kraje.
Na začátku 21. století se společnost TRUMF začíná soustředit také na prohlubování spolupráce se zákazníky.
Nově založené oddělení produkt managementu zajišťuje
pro zákazníky TRUMF International kompletní technologický servis, v areálu TRUMF v Dolním Újezdě pro ten-
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to účel využívá mimo jiné i vlastní vývojovou dílnu, ve
které vyrábí vzorky hotových masných výrobků. Pro své
zákazníky společnost TRUMF otevřela prodejnu svých
výrobků přímo v areálu společnosti a založila i e-shop
(www.koreni-vareni.cz).
25 let od svého vzniku je společnost TRUMF International
plně profesionalizovanou firmou, které se daří pronikat na

stále nové trhy, v současnosti je koření a směsi koření pod
značkou TRUMF vyváženo do více než dvaceti zemí střední
a východní Evropy, Asie a USA. Pro více informací navštivte
webové stránky společnosti TRUMF (www.trumf.cz).

Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
24. zasedání konané dne 20. září 2017
ZO určilo ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Richterovou a Ing. Hynka Bočána
ZO schválilo doplněný program 24. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání ZO.
ZO schválilo revokaci Usnesení z 23. zasedání ZO č. 16.5 ve znění:
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ZO schvaluje 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.
ZO vzalo na vědomí stanovisko arcibiskupa Graubnera a schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Římskokatolické
farnosti Jezernice na úhradu nákladů spojených s obnovou a částečnou modernizací fary.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí
Jezernice a Olomouckým krajem a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO souhlasilo s umístěním přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 2724/9 a 2724/29 a umístěním přípojky plynu na
pozemku parc. č. 2724/9, vše v k. ú. Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2724/9 a 2724/29, v k. ú. Jezernice, uzavřenou s Š. P., Jezernice …, 751 31 Jezernice a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO souhlasilo se zřízením sjezdu pro napojení rodinného domu na pozemní komunikaci a chodník pro pěší na pozemku
parc. č. 2725/30 v k. ú. Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 2725/30, v k. ú. Jezernice, uzavřenou s B. L., Jezernice …
a P. J., Palackého …, Lipník n. B. a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO souhlasilo s umístěním nové zemní kabelové přípojky NN na pozemku parc. č. 186 v k. ú. Jezernice, společností ČEZ Distribuce,
a.s. v rámci stavby „Jezernice, pan Z., p. č. 18/2, 178/4, kNN“.
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-8020357/01 „Jezernice, pan Z., p. č. 18/2, 178/4, kNN“ uzavřenou mezi obcí Jezernice a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace„PD na cyklistickou lávku v obci Jezernice”
ze dne 23. 3. 2017.
ZO schválilo Dodatek č. 2 a 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „PD na cyklostezku v obci Jezernice”.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 12 tis. Kč na Domov důchodců v Hranicích určený pro paní M. D., bytem
Jezernice …
ZO vzalo na vědomí čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za II. čtvrtletí 2017
ZO schválilo dofinancování provozního rozpočtu PO o 75 000 Kč.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 7 a č. 8.
ZO rozhodlo o stažení bodu č. 13 z 24. jednání ZO a uložilo Ing. Bočánovi zajistit dopracování předloženého návrhu tak, aby byl
v souladu se zákonem o obcích, zákonem o veřejných zakázkách a vnitřní směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek.
ZO schválilo změnu užívání DKS Jezernice s platností od 1. 1. 2018 takto:
Při celodenním pronájmu sálu u občanů, kteří nemají trvalý pobyt v Jezernici, bude akce garantována občanem s trvalým pobytem v Jezernici a předem složená záloha (kauce) 10 000 Kč, která bude vyúčtována po skončení akce. Tyto podmínky se vztahují
na pronájem DKS delší než 5 hodin a pořadatel je pronajímateli povinen uvést předpokládaný počet osob a druh pořádané akce.
ZO uložilo zajistit starostce obce změnu Podmínek využití Domu kultury a sportu v Jezernici v souladu s přijatým usnesením.
ZO vzalo na vědomí rezignaci členky finančního výboru, paní Martiny Zámorské.
ZO zvolilo nového člena finančního výboru, pana Zdeňka Panáka.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě UZSVM/OPR/3867/2017-OPRM – stavba „Jezernice – kanalizace
a ČOV“ uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřilo starostku jejím podpisem.
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ZO vzalo na vědomí naprogramování světel na noční režim a schválilo objednávku na rozšíření veřejného osvětlení.
ZO vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci dětského hřiště na multifunkční hřiště.
ZO souhlasilo, v případě neobdržené dotace v r. 2017, s realizací provizorního hřiště a jeho základního podkladu.
ZO vzalo na vědomí Směrnici upravující povinnosti ředitele příspěvkové organizace (PO) zřízené obcí Jezernice.
ZO vzalo na vědomí informace obsažené v bodě 20. Různé

25. zasedání konané dne 1. listopadu 2017
ZO určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Panáka a Miloslava Zapletala.
ZO schválilo doplněný program 25. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 9 a 10.
ZO souhlasilo se stavebními pracemi na pozemku obce parc. č. 2724/1 v k. ú. Jezernice, prováděnými v rámci stavby „Přístavba bezbariérového WC a terénní úpravy se zpevněnou plochou, č. p. 84, 751 31 Jezernice; parc. č. st. 100, 61, 60, 2724/1,
k. ú. Jezernice“.
ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2724/, v k. ú. Jezernice, uzavřenou s Římskokatolickou farností Jezernice, Jezernice 84, 751 31 a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo koupi pozemků parc. č. KN 1606 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 133 m2 a parc. č. PK ZE 1607 o výměře 172 m2, obě
v k. ú. a obci Jezernice, v areálu ČOV, za celkovou cenu 10.675 Kč (35 Kč/m2).
ZO schválilo kupní smlouvu na výše uvedené pozemky uzavřenou s Římskokatolickou farností Drahotuše a pověřilo starostku
jejím podpisem.
ZO schválilo Příkazní smlouvu „Zpracování dokumentů pro získání dotace“ na stavbu Rozšíření splaškové kanalizace v obci Jezernice a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo Příkazní smlouvu„Výběrové řízení“ a„Zajištění realizačního managementu“ na stavbu Rozšíření splaškové kanalizace v obci Jezernice a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2724/8, v k. ú. Jezernice,
se Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., pro stavbu „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“ a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce hřiště v Jezernici.
ZO schválilo návrh smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce hřiště v Jezernici a pověřilo starostku podpisem smlouvy s vítězem
výběrového řízení.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na Výstavbu FIT stezky v obci Jezernice.
ZO schválilo Rámcovou smlouvu o dílo na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu uzavřenou s firmou Agrochov Jezernice,
a.s., Jezernice 42, 751 31 a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO souhlasilo s přípravou investičních záměrů pro rok 2018.
ZO vzalo na vědomí plánované společenské akce.
ZO vzalo na vědomí informace obsažené v bodě č. 15 Různé.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 39/17-IV/BPa pověřilo starostku podpisem
smlouvy do 30. 11. 2017.
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Nový školní rok 2017/2018
4. září 2017 jsme se sešli v 1. třídě základní školy, abychom
zahájili nový školní rok. Slavnostní byl tento den především pro naše nové prvňáčky. Letos nastoupilo do první
třídy celkem deset dětí. Pět děvčat – Dohnalová Aneta,
Pacáková Zuzana, Pročková Jana, Šimečková Elen a Zapletalová Viktorie. Chlapců je také pět – Hvolka Daniel, Hvolka Ondřej, Panák Ondřej, Švébiš Martin a Völkl David. Jsem
ráda, že po několika letech slabších ročníků máme opět silný ročník. Doufám, že naši noví školáci si zvyknou na režim
školy, na nové kamarády a do školy se budou těšit.
V tomto školním roce jsme opět školou dvojtřídní s tím, že
na hlavní předměty se dále dělíme na tři třídy, ale všechny
výchovy učíme společně 1.–5. ročník. V těchto hodinách
nám vypomáhá školní asistentka, jejíž mzda je hrazena z finančních zdrojů projektu OP VVV spolufinancovaným EU.
Pro nadcházející rok máme pro děti přichystáno opět velké
množství aktivit, projektů a exkurzí. Nabídka mimoškolních kroužků je také bohatá: v rámci školní družiny funguje
kroužek sportovní, keramika, dramatický a přírodovědný.
Dále se žáci měli možnost přihlásit do kroužku rybářského,
hry na kytaru, náboženství, matematických chvilek, flor-

balu, ručních prací, sborového zpěvu. Nově jsme otevřeli
čtenářský klub, který je také spolufinancován EU a má vést
k zájmu o čtení a zvyšovat tím čtenářskou gramotnost našich žáků.
Mimo tyto kroužky škola připravuje návštěvu divadelních
představení pro děti v divadle ve Zlíně, vystoupení na školních besídkách – vánoční a svátek matek, halloweenské
nocování ve škole.
V plánu máme také školu v přírodě v měsíci květnu. Ze
sportovních aktivit zajišťujeme pro žáky výcvik na in-line
bruslích, na lyžích a plavecký výcvik.
I v tomto školním roce budeme pracovat podle našich školních vzdělávacích programů jak v mateřské škole, tak i na
základní škole. V mateřské škole letos začala pracovat nová
paní učitelka – slečna Diana Schröderová. Věřím, že se jí
bude u nás líbit a s p. uč. Hradilovou Lenkou vytvoří láskyplné a tvořivé prostředí pro naše děti v MŠ.
Chtěla bych popřát všem našim žákům, aby se jim v novém
školním roce dařilo a do naší vesnické školy rádi chodili.
Hradilová Bronislava

Nový školní rok 2017/2018 v mateřské škole v Jezernici
Dveře mateřské školy se dětem otevřely v pátek
1. září 2017. Každý rok provází děti ve školce oblíbená
pohádková postava, letos jsou to skřítci Křemílek a Vo-

chomůrka. V pondělí jsme se sešli v plném počtu a pro
děti bylo připraveno překvapení. Celé dopoledne jsme si
hezky užili na školní zahradě s „opravdovým“ Křemílkem
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a Vochomůrkou. Děti přivítaly skřítky písničkou, společně jsme sportovali, kreslili
a dováděli. Na závěr dostali všichni medaile a sladkou odměnu za snahu.
V úterý 5. září nás do školky přijel pobavit
imitátor Kvido a seznámil nás se „svými“
zvířátky. Do vystoupení se aktivně zapojily
i děti hádáním a napodobováním zvířátek.
Podzim nám nabídl spoustu hezkých dnů,
které jsme trávili často venku. Pozorovali
jsme změny v přírodě, sbírali barevné listí,
oříšky, kaštany a šípky. Z přírodnin jsme
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tvořili draky, ježky, skřítky, „listové závěsy“ a z šípků vařili
čaj. Na zahrádce jsme sklidili zeleninu a pochutnali si na ní.
V oblíbeném „jablečném“ týdnu děti otiskovaly „jablečný
kompot“ na papír, poznávaly tvary, vůně, chutě a společně
jsme pekli jablečný štrůdl.
Na středu 18. října jsme se všichni těšili. Jeli jsme autobusem do Městského divadla Zlín na muzikál „Obušku, z pytle
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ven!“. Tam jsme prožívali příběh chudého muzikanta, na
kterého se usmálo štěstí, ale o které ho brzy připravil lakotný hostinský. Vše dobře dopadlo a zlo bylo po zásluze
potrestáno. Zážitek jsme měli nejen z pěkného představení,
ale i z velkého divadla.
Podzim ve školce se nám vydařil.
L. Hradilová

70 let od zřízení mateřské školy v Jezernici
Na základě žádosti Místního národního výboru Jezernice
byla v budově národní školy zřízena mateřská škola a vyučování započalo 15. dubna 1947. Správou MŠ byl až do
září 1950 pověřen ředitel národní školy Ladislav Zbořil. První učitelkou se stala Z. Magersteinová, která zde působila
krátce. Od září 1948 nastoupila na její místo Anna Hanáková, která byla dnem 1. 9. 1950 ustanovena ředitelkou MŠ.
Školka měla pouze nejnutnější vybavení, tabule, lavice,
skříň, stůl a židle zapůjčené národní školou. Postupně byl
tento nábytek nahrazován novým – dětskými stolky a židličkami. Pro větší bezpečnost dětí byla postavena kolem kamen ohrada. Byly zakoupeny dětské knihy, nějaké hračky

a nainstalována dvě umyvadla. Dřevěné záchody stály na
dvoře.
Počet dětí v prvních letech není v kronice zaznamenán. Pro
š. r. 1951/1952 bylo zapsáno 30 dětí, v r. 1956 až 35 dětí
(počet zapsaných dětí pod 30 poklesl poprvé v září 1966).
S dětmi pracovala jedna učitelka – ředitelka.
Děti v MŠ byly pravidelně měřeny a váženy. V zimních měsících byly ozařovány horským sluncem, v jarních měsících
dostávaly děti po přesnídávce vitamín C a rybí tuk, 2x ročně
žáčky prohlédl dětský lékař, 1x ročně zubní lékař. Dbalo
se na čistotu místnosti, těla i šatstva dětí. Žáčkům byly
vštěpovány základní prvky k socialistickému vlastenectví
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a byli vychováváni v duchu socialismu. Během celého roku
se oslavovaly významné politické události a výročí. Místo
Mikuláše se slavil Děda Mráz.
Podle vládního nařízení (1950) se při mateřské a národní
škole zřídilo Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Rozpočet
MŠ v r. 1951 byl 10 000 Kčs, další roky klesal, dokonce až
na 3000 Kčs.
Od r. 1953 byl opět ředitelem MŠ ředitel národní školy Ladislav Zbořil. Jako učitelka v MŠ byla ustanovena Z. Dobiášová. Od ledna 1954 na její místo nastoupila Marie Šlosarová
(provdaná Vítková). K 1. 9. 1956 byla dekretem ustanovena
jako ředitelka MŠ.
V roce 1958 byly v budově zbudovány splachovací záchody. Práce se prováděly brigádnicky, především pomocí
rodičů. Na podzim zasáhla MŠ epidemie spalniček, kterými postupně onemocněly téměř všechny děti. Prostředí
MŠ v budově základní školy bylo nevyhovující. Největším
problémem se jevil nedostatek prostoru a nevyhovující
sociální zařízení, které neodpovídalo hygienickým podmínkám. Proto v r. 1966 projednalo MNV a vedení JZD otázku
postavení nové MŠ. Jednání ale nebyla ukončena, zejména
pro nedostatek financí.
Od 14. 9. 1970 nastupuje nová p. učitelka a polodenní MŠ
se stává školou s celodenním provozem. Děti však chodí na
oběd domů, neboť nejsou prostory pro vyvařování. Školu
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navštěvuje 21 dětí. I v tomto roce se jednalo o výstavbě
nové MŠ, ale opět bezvýsledně.
První zmínka o výchově a vyučování je z r. 1971. Škola
pracovala podle ročního plánu školy a vypracovaného režimu školy. Výchovná práce se řídila měsíčními plány – dle
osnov. V tomto roce padlo konečné rozhodnutí o výstavbě
nové budovy pro MŠ. Byly vykoupeny dva staré domky, na
podzim 1973 byly vykopány a postaveny základy. V jarních
měsících 1974 se započalo se stavbou – v akci „Z“ (převážně brigádnicky). Pro š. r. 1974/1975 bylo přijetí dětí podmíněno odpracováním 20 hodin na stavbě nové MŠ. Byla
zavedena tzv. fluorizace – dětem se podávaly tablety proti
kazivosti zubů.
MŠ se 2. 4. 1978 přestěhovala do nové budovy – zatím neúplné, s počtem dětí 35 a 1. 6. se otevřela další třída pro 25
dětí (byly tam i děti mladší 3 let). Pro š. r. 1978/1979 bylo
zapsáno 48 dětí – MŠ je dvojtřídní, s dětmi pracovaly tři učitelky (odpoledne se třídy spojovaly). V tomto roce už je MŠ
se stravováním (dováží se z MŠ Na Zelince).
Ve školním roce 1980/1981 byla přijata čtvrtá p. učitelka,
kapacita školky (60 dětí) se zcela naplnila. V dalších letech se
přijalo i 62 dětí. Bylo dohlíženo, aby si děti pravidelně čistily
zoubky, k tělesným prohlídkám a kontrolám se zvaly do ordinace. V rámci zdravotních opatření se ve školce začalo s otužováním – omýváním se dětí do půl těla studenou vodou.
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K 1. 1. 1989 odešla do důchodu dosavadní ředitelka MŠ,
paní Marie Vítková. Novou ředitelkou byla jmenovaná paní
Miroslava Vykoupilová. Po 17. listopadu nastaly v předškolní výchově velké změny. Ve školce se změnil režim dne, došlo k celkovému uvolnění, které mělo za účel plně respektovat dítě a jeho zájmy, klid, pohodu a radost z her a styku
s ostatními dětmi. Posílila se pravomoc ředitelek.
V roce 1990 skončil činnost provozovatel MŠ - ZD Jezernice, školka přešla pod správu MÚ Lipník n/B. Roku 1993
byl zaveden poplatek za děti v MŠ 154 Kčs měsíčně. Děti,
které měly rok před vstupem do ZŠ, platily poloviční výši.
Od 1. 9. 1994 se v odpoledních hodinách slučovaly obě třídy. Od září 1997 se MŠ, v důsledku malého počtu dětí, stává
opět školou jednotřídní.
V roce 2000 se stala Jezernice samostatnou obcí a školka
přešla pod správu obecního úřadu. V přízemí budovy MŠ
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nechal nový starosta obce pan Ing. Dušan Pořízka zřídit OÚ.
Roku 2003 byla provedena rekonstrukce budovy.
1. 1. 2003 se MŠ stala součástí základní školy v Jezernici.
Dosavadní ředitelka MŠ paní Miroslava Vykoupilová se stala „vedoucí učitelkou“. Ředitelkou ZŠ i MŠ byla jmenována
paní Mgr. Bronislava Hradilová. Poprvé v historii MŠ začaly
p. učitelky pracovat podle vlastního Školního vzdělávacího
programu pro mateřskou školu. Již několik let je školní rok
bohatý na různé akce pro děti. Do školky přijíždí loutkové
divadélko, děti mají vánoční nadílku, koledují na OÚ, na
Tři krále zpívají v místním kostele, navštěvují divadelní
představení a obecní muzeum. Účastní se „Velikonočních
dílniček“, vítání jara, „školkové olympiády“, kurzu plavání,
lyžování, výuky na kolečkových bruslích či dopravním hřišti
aj. Školka je nedílnou součástí společenského a kulturního života v obci. Veřejné akce jako „Mikulášská besídka“
s vánočním jarmarkem, vystoupení
k svátku matek nebo dětský karneval
se staly již tradicí.
30. 6. 2017 odešla do důchodu dosavadní „vedoucí učitelka“ paní Miroslava Vykoupilová, která na škole působila
29 let. Novou vedoucí učitelkou byla
jmenována paní Lenka Hradilová.
L. Hradilová
Zdroje:
Kronika mateřské školy 1. a 2.
kniha, 1947 – 2017
Jezernice v proměnách času,
F. Žůrek, 2006

Den stromů
Pátek 20. října je v kalendáři zapsán jako Den stromů. Je
oslavou přírody a všeho toho, co nám stromy přinášejí. My
jsme si tento svátek připomněli na základní škole v pondělí
23. 10. Tento den bylo v naší obci plánováno odkalování
vodovodu s možným přerušením dodávky vody. Nebyli
jsme si jisti, zda voda poteče, nebo ne – zda vyhlásit ředitelské volno, nebo ne. Z tohoto důvodu se jevil projektový
Den stromů jako ideální řešení.

Ráno jsme se sešli ve škole ve sportovním oblečení se svačinkou. První vyučovací hodinu jsme si opakovali poznávání stromů, určování jejich rodových a druhových jmen. Určování, zda se jedná o listnatý, nebo jehličnatý strom. Žáci
byli rozděleni do smíšených skupin – starší s mladšími. Po
opadnutí mlhy a po svačince jsme se vydali na vycházku
směrem k Bečvě. Po cestě jsme poznávali a opět určovali
stromy, které rostou u nás v obci, na Familiích a na hrázi.
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Počasí bylo pošmourné, pravé podzimní. Na oběd jsme se
vrátili vyhladovělí, ale spokojeni.
Tento způsob výuky pokládám za nejefektivnější – spojení
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teorie s praxí. Věřím, že si děti z tohoto dne zapamatovaly
spoustu informací, které uplatní dále při výuce.
Hradilová Bronislava
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Vodník Jezerníček
Když v červnu letošního roku instaloval Jan Vincker sochu vodníka na břehu potoka Jezernice, přišly se podívat
všechny děti z naší základní a mateřské školy. Tehdy jsme
si říkali, že velký starý vodník je možná dědečkem našeho
maskota vodníka Jezerníčka a že má tak krásné vlasy, že

musí být kouzelné, takže kdo je pohladí a bude si přát nějaké přání, že se mu určitě splní… A taky jsme se domluvili, že děti vymyslí příběh o našem vodníkovi.
A po prázdninách vymyslely naše bystré školou povinné
děti tyto pěkné básničky a pohádky:

U potoka v Jezernici,
sedí tu dva pacholíci.
Jeden velký, druhý malý,
jdou už vidět z dáli.
Maličký je trpaslíček,
říkáme mu Jezerníček.
Klobouk černý jako mrak,
je to fešák, nosí frak.

Jezerníček je strážníček
Jezernice celé,
chrání obec před povodní
i jeho obyvatele.
U potoka vedle vrby
na pařezu sedává
a když kolem projedeme,
tak se na nás koukává.

(Kája Švébišová, 5. třída)

(Anička Panáková, 3. třída)

Žil byl jeden vodník, který seděl na svém oblíbeném pařezu. Vodník se
jmenoval Jezerníček. Hlídal potůček, aby do něj lidé neházeli různé věci
a odpadky. Dohlížel na to, ať je voda v potůčku čistá. Jeho odměnou jsou
v potoce ryby, žáby a raci. Ryby i raci jsou kouzelní. Když jsi slušně poprosil
Jezerníčka, aby ryby nebo raky zavolal, tak se po chvíli ryby i raci objevili.
Dokázali splnit tajná přání. Přání však plnili jen hodným a poctivým lidem.
Ať je venku horko, prší nebo je mráz, Jezerníček stále sedí na svém pařezu.
Vodníka Jezerníčka má každý rád. Když ho člověk uvidí, vyčaruje mu úsměv
na tvářích.
(Matěj Hošák, 4. třída)

Vodník Jezerníček je náš maskot. Chrání naši vesnici před povodněmi, ale umí se
i nazlobit, když se někdo chová škaredě, ničí jeho rybníček či potůček. Stáhne ho
pod vodu!!! Je to přece vodník. Pár takových zlobivců už se našlo. Jezerníček má
jejich dušičky pěkně vystavené na poličce pod vodou.
Náš vodník má krásné červené holínky a modro-zeleno pruhované kalhoty. Košilku má hnědou a na ní náš jezernický znak. Jeho brčálově zelené vlasy sahají až po
ramena. Na hlavě má úžasný klobouček s červeno-puntíkovanou mašlí.
(Karolína Švébišová, 5. třída)
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Vodníčka si představuji tak, že má brčálově zelené vlasy, protože žije stále v rybníce. Nosívá hnědý svetr, jako většina
vodníků. Často si obléká tmavě nebo světle zelené kalhoty. Pokaždé si bere červené boty. Žije ve velikém rybníce, na
kterém se bruslí, když je zima. Jezerníček to ale nemá rád, protože ho to ruší. Tento vodníček nemá rád hříšné lidi.
Právě proto, když vidí nějaký hřích, tak toho člověka stáhne s sebou pod vodu. Často pomáhá hodným lidem, protože
je velmi hodný. Je hodnější než většina vodníků na světě.
O Jezerníčkovi se vypráví mnoho příběhů. Já jsem napsal jen jeden. Právě proto, že je tak známý a populární, poprosili jsme jednoho pána z Teplic, který nám tady u nás udělal jeho sochu.
(Adam Matula. 5. třída)

V naší krásné Jezernici
dobře se nám žije,
máme tady kamarády
a ostatní milé.
Máme tu i vodníčka,
který hlídá potok,
jmenuje se Jezerníček
a je to náš maskot.
Sedí si tu u potoka
a je celý zelený
avšak voda ze šosu,
nekape mu do hlíny.
Nám to ale nevadí,
rádi ho tu hladíme,
na nějaké to přáníčko
vždycky při tom myslíme.
Nemá žádné hrníčky
ani žádné dušičky,
ale má rybičku
co má pruhovanou kůžičku.
Na našeho Jezerníčka
všichni rádi koukáme,
na pařezu u potoka
sluší mu to náramně.
Je jen náš, je jen náš,
ten nejlepší kamarád.
(Adam Matula, 5. třída)
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Beseda s Policií ČR
Zajistit pro žáky besedu je někdy dost obtížné. Když opomenu spousty telefonátů, osobních obchůzek a ježdění,
přes dopis přerovskému primátorovi jsem ráda, když se mi
podaří něco takového pro žáky zorganizovat. Letošní beseda s policistou nebyla výjimkou.
Považovala jsem za důležité připomenout žákům zásady
bezpečnosti silničního provozu osobou k tomu povolanou.
Děti diskutovaly na téma správné přecházení vozovky,
údržba jízdního kola, používání ochranných prostředků,
setkání s cizí osobou, atd. Každý si vyzkoušel, jak správně
přejít a neohrozit sebe nebo ostatní. Doufejme, že se tímto
budou řídit nejenom za dohledu policie.
V. Chytilová

Vybíjená Drahotuše
„Vybíjená s úsměvem“ je již tradiční turnaj žáků, který pořádá ZŠ Drahotuše. Dovolte mi, abych se na soutěže žáků
podívala ze zcela jiného hlediska.
Je velmi náročné a někdy i zcela nemožné uspět na akcích,
kde se naše děti utkávají s výběry větších škol. Takovéto
školy mají někdy možnost výběru žáků z pěti ročníků po
dvaceti pěti žácích. My vybíráme také z pěti ročníků, ale
celkového počtu 29 žáků. Jezdím s žáky ZŠ již dlouho na
různé turnaje. Mé pocity za tu dobu byly různé: nadšení, zklamání, rezignace, …. Nakonec jsem byla ráda, že
s dětmi někam vycestuji hromadnou dopravou, ony se na-

učí kupovat jízdenku, podívají se tam, kam s rodiči nejezdí.
Když jsme jeli před pěti lety na turnaji v Drahotuších, sklidili jsme obrovský úspěch nikoli sportovní, ale všem se
líbila naše společná žlutá trička, která sahala prvňákům
až po kolena. (Nebyla jiná možnost než sestavit družstvo,
ve kterém bylo nejvíce nejmladších žáků). Tyto děti povyrostly a letos se zúčastnily turnaje jako „páťáci“. I přesto, že
nám dva důležití hráči chyběli a byli doplněni mladšími,
dokázalo družstvo obsadit krásné třetí místo. Přála bych
Vám vidět radost dětí, když si šly pro ocenění.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy.
V. Chytilová
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Zábavné učení
V páté třídě se žáci učí o buňce, organických látkách, jednoduchých organismech, lišejnících, …
Příjemným zpestřením výuky bylo, když si Vladík Proček
přichystal doma pozorování buňky v mikroskopu.

Kdo ví, třeba i z našich žáků budou jednou vědci, kterým se
povede významný objev.
V rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět jsme navštívili
SVČ Atlas a Bios Přerov, kde měli žáci možnost prakticky
pozorovat některé druhy lišejníků a mechů nejen v učebně,
ale i venku.
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Drakiáda ŠD
Jelikož pouštění draků se i u nás stalo tradicí, vydali jsme
se s žáky ze školní družiny v pátek 13. 10. 2017 vypustit do
oblak draky, které si žáci přinesli. Počasí se vydařilo a vítr
foukal tak akorát. I přes některé problémy se nám podařilo vše uskutečnit. Všichni se dobře bavili, tak si myslím,

že se letošní akce povedla. Budeme se opět těšit na příští
rok a doufat, že nám vyjde počasí, abychom zase mohli
Drakiádu uskutečnit.
Irena Maierová

Dýňování na ZŠ
Nastal podzim a rodiče s dětmi se těšili na odpolední dýňování na základní škole. Je již tradicí, že se v odpoledních hodinách setkáváme v budově základní školy, kam si všichni, kdo

mají chuť vyrábět, přinesou svou dýni a vyřezávají jednoduché i složité obrázky. Ve stejnou dobu se koná v jiné místnosti
školy soutěž o nejlepší výrobek, jehož součástí je právě dýně.
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V letošním roce tomu nebylo jinak. Sešla se spousta umělců
s nožíky i dlátky a své výtvory nakonec prezentovali na improvizované výstavě před školou. I soutěž se vydařila. V porotě
zasedli: p. M. Navrátilová, p. starostka Jochcová, J. Zemánek,
p. učitelky Hradilová L. a Tandlerová K. Za odborníky p. P. Smékalová. Výsledky byly následující: 3. místo obsadila p. Vlasta
Hvolková s dýňovým srnčím hřbetem, 2. místo p. M. Psotová
s dýňovou polévkou a vítězkou se stala p. A. Robová s dýňovými šneky. Blahopřejeme nejen vítězům, kteří si odnesli
drobné ceny, ale všem, kteří se naší soutěže zúčastnili.
Po vyřezávání dýni následoval lampionový průvod.
Sešlo se nás opravdu hodně. Zástupci rodičů vedli průvod obcí za doprovodu živé hudby – p. faráře P. Utíkala
a sl. J. Hašové. V tomto chladném počasí určitě nebylo jednoduché udržet hlas i prsty na akordeonu. Děkujeme za
doprovod. Lampionový průvod končil v budově školy, kde
na vyzdobeném nádvoří předvedli všichni žáci školy i mateřské školy svá vystoupení pro rodiče a veřejnost. Někteří
s radostí tancovali, jiní čarovali a zaříkávali, další zpívali.
Současně maminky z KRPŠ podávaly drobné občerstvení
a připravovaly špekáčky na opékání na školní zahradě. Děkuji p. M. Šellemu za ozvučení této akce.
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Posilněni špekáčky se asi třicet dětí postupně vydalo na
stezku odvahy, která vedla za zahradami. Občas na někoho
houklo strašidlo, nebo zaštěkal pes. Za odvahu všichni dostávali chrastící dýně.
Školáci se po návratu ze stezky odvahy připravili na nocování. Na dobrou noc jsme jim pustili pohádku Ať žijí duchové a všichni sladce usnuli.
Ráno se postupně probouzeli ti nejmenší v družině,
starší ve třídě. Maminky nám všem nachystaly výbornou snídani. Paní Vlasta Hvolková, L. Panáková,
L. Pacáková a A. Robová napekly výborné řezy a buchty.
Děti se jen oblizovaly. Sladkého bylo tolik, že vyšlo i na děti
z mateřské školy a odpolední svačinku do družiny. Svačinku
o půl desáté připravily paní Hošáková a Psotová. Byla to rybí
a vaječná pomazánka. Někteří si chodili i přidávat. Všem
maminkám moc děkujeme. Také za přípravu paní Dohnalové, Pacákové, Hošákové a Psotové. Na vlastní oči se mohly
přesvědčit, jak chutná ve škole, když tam strávíme i noc.
Tato akce patří mezi ty větší, které organizuje ZŠ a MŠ
společně s Klubem rodičů. Spolupráce se vydařila a spokojenost vládla na všech stranách. Věřím, že příští rok se sejdeme opět a znovu si užijeme strašidelný podvečer a noc.
Hradilová B.
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Hra na didgeridoo nebo koncert místní sopranistky okořenily Obecní veselici v Jezernici
Český rozhlas Olomouc začátkem srpna odstartoval svou
tradiční soutěž Křížem krajem, ve které každý den jeden
z vás může vyhrát několik litrů piva. Během této soutěže
jezdíme za vámi do různých obcí Olomouckého kraje. Třetí
týden jsme projížděli Přerovsko a každý den jsme rozdávali
16 půllitrů piva Holba. Celý týden jsme zakončili Obecní
veselicí v Jezernici.
I tentokrát jsme ještě před začátkem Obecní veselice živě vysílali mezi 13. a 14. hodinou z Jezernice. Hosty ve vysílání byli
farář Petr Utíkal, starostka obce Jezernice Pavla Jochcová, sopranistka Jana Šelle a předseda TJ Sokol Jezernice Milan Šelle.
V sobotu 19. srpna jsme vás pozvali již na třetí Obecní veselici, kterou jsme pořádali společně s obcí Jezernice. Přestože během dopoledne pršelo, krátce po začátku veselice
se počasí umoudřilo a vysvitlo na krátkou chvíli i sluníčko.
Obecní veselice přilákala na tři stovky návštěvníků.
Program veselice odstartovala svým vystoupením country
skupiny Freďáci. Následovalo vystoupení Radka Schwarze, který zahrál na didgeridoo. Pak si na své přišli rockoví
fanoušci při koncertu ZíZí Top – Czech Revival Band, kteří
ve stylovém oblečení a s dlouhými vousy zpívali hity této
texaské skupiny.
Po nich následovalo vystoupení místní sopranistky Jany
Šelle za klavírního doprovodu Richarda Mlynáře. V jejich

Radek Schwarz zahrál na didgeridoo
Foto: Irena Svobodová
podání jsme mohli slyšet písně Lásko a Řeka lásky od Marie
Rottrové nebo písničky Osvobozeného divadla, jako Život
je jen náhoda či Nebe na zemi.
Obecní veselici v Jezernici zakončila skupina Atom-Rock
ze Zábřehu, která hrála písně od Kabátů, Jiřího Schelingra,
Olympiků a dalších českých zpěváků či skupin. Při jejich
písních se opět zaplnil i taneční parket.
Návštěvníci si mohli pochutnat na guláši z kančího masa,
který připravili místní myslivci, na makrelách od Klubu
rodičů a přátel školy, koláčích od Červeného kříže. Další
občerstvení připravil catering z Malholtic a místní Sokol.
Zdroj: Český rozhlas Olomouc

Žehnání kříže na Loučské 20. 8. 2017
V neděli odpoledne s větrem v zádech a se sluncem na líci požehnal pan farář Petr
Utíkal, za přítomnosti téměř 50 účastníků, obnovený kříž z r. 1898, o jehož opravě jsme podrobně informovali ve zpravodaji č. 3/2017. Kříž byl přenesen z místa
uvnitř honu orné půdy na okraj nově vybudovaného protierozního průlehu u silnice z Jezernice do Loučky. Místo tak získalo novou dominantu a kříž důstojné místo,
dostatečně prostorné, aby zde bez větší újmy přečkal dalších nejméně sto let.
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Vítání občánků 2017
V neděli 24. 9. 2017 jsme v kulturním domě slavnostně přivítali 10 našich občánků narozených od října 2016 do září 2017.
Michaela Janásková, Anna Mahrová, Lukáš Horník,
Jolanda Suchánková, Laura Oblouková, Jonáš Matula,

Augustin Špergl, Eliška Králíková, Martin Králík, Sára
Škanderová.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky všem novým občánkům i jejich rodinám.

Zájezd do divadla
ČSZ uspořádal v pondělí 9. 10. 2017 zájezd do Moravského
divadla v Olomouci na operetu „Perly panny Serafínky“.
Moravské divadlo v Olomouci zařadilo toto představení
u příležitosti oslavy dne seniorů, a to za výrazně snížené
vstupné.
Senioři z Podhoří, Jezernice a Milenova měli zájezd zdarma. Přivítaly nás nově zrekonstruované prostory divadla.
Po loňské rekonstrukci toalet to byla vyměněná podlaha,
revitalizace lóží, balkónů, opraveny byly štuky a omítky, tapety, nové koberce a čalounění. Hlediště bylo zaplněno do
posledního místečka a lidová hra Rudolfa Piskáčka o třech
dějstvích s notoricky známými melodiemi jako: „Ty české
panenky, kdo z vás by neměl rád…“ mohla začít.
Po skončení představení jsme individuálně navštívili některé chrámy a kostely v Olomouci, které byly po dobu
„Flóry“ krásně vyzdobeny květinami.
Pak už odjezd autobusem do motorestu „Moravanka“ na
večeři (tu už si hradil každý sám) a návrat domů.
Moravské divadlo Olomouc má ve svém repertoáru také

několik představení měsíčně, kdy mají senioři snížené
vstupné o 30 %.
Vše ostatní a mnoho dalších zajímavostí nejen o seniorech
najdete v časopise „Moravský senior“, který dostanete
zdarma buď v síti prodejen Hruška, nebo v Informačním
a kulturním centru v Lipníku n/B. Časopis vychází 1x měsíčně.
V „ Moravském senioru“ 11/2017 je např. rozhovor s předsedkyní Krajské rady seniorů v Olomouci paní Milenou
Hesovou. Je to mimořádně aktivní a výjimečná žena, se
kterou jsme se osobně setkali na zájezdě seniorů Olomouckého kraje dne 2. 11. 2017 do Jeseníků. Navštívili jsme
Vodní tvrz v Jeseníku, rodný dům V. Priessnitze a balneopark v lázních. Byl to pěkný zájezd, nenáročný, pohodový,
počasí nám přálo. V ceně zájezdu 200 Kč byly zahrnuty
všechny vstupy, doprava i oběd. Super!
Během cesty nás paní Hesová seznámila s akcemi pro seniory, které proběhly v roce 2017 a s plánem nových na rok
2018. A že je jich požehnaně.
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Dále nás informovala o práci Republikové rady seniorů,
jejíž je aktivní členkou a o práci Krajské rady seniorů v Olomouci, jejíž je předsedkyní a zároveň je také poradkyní
hejtmana Olomouckého kraje pro sociální oblast. Republikové radě seniorů se podařilo po usilovném vyjednávání
prosadit valorizace penzí v roce 2018 a zařídit i očkování
seniorů vakcínou proti chřipce zdarma. Ve svém programu
toho mají mnohem více. Kromě předsedy Republikové
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rady dělají všichni předsedové a členové Krajských rad
svou práci zdarma, jen s pocitem dobře vykonané práce.
Děkujeme jim a držíme palce.
Čtěte „Moravský senior“!
Získáte více informací.
Helena Jemelková

Úprava Památníku svobody dokončena 28. 10. 2017
Oslavu 99. výročí vzniku samostatného Československa
jsme v Jezernici prožili radostně a pracovně při dokončování úprav Památníku svobody. Prořezali jsme přerostlý
porost na břehu potoka, uklidili okolí památníku a vysadili 7 nových stromů v aleji podél hlavní silnice. Na třicet
nadšenců, dětí i dospělých, pracovalo obětavě, nehledíc na
mrholení nad hlavou a bláto pod nohama. Díky jim jsme
mohli dokončit obnovu památníku, kterou odstartovalo
zmizení původní bysty T. G. Masaryka z roku 1938.
Letos 7. března jsme na památníku slavnostně odhalili novou bystu od autora Tomáše Pavlackého, vítěze studentské
sochařské soutěže, a v sobotu 28. října se nám podařilo
naplánované úpravy dokončit společně s autorem návrhu
revitalizace památníku Ondřejem Bělicou, který už dva dny
před státním svátkem společně s pracovníky obce ve vytr-

valém dešti instaloval nové prvky a prořezával průchody
v oplocení památníku.
Cílem revitalizace je oživení prostoru, jeho otevření a propojení pomníku s okolím, na jedné straně s vodním tokem
Jezernice a na druhé straně s pomníkem svatého Jana
Nepomuckého. Ondřej Bělica se inspiroval tvorbou Josipa
Plečnika, slovinského architekta Pražského hradu v době
prezidentství T. G. Masaryka a ve svém návrhu, s nímž se
zúčastnil studentské soutěže, napsal:
„Důležitým momentem je redukce – prostřih oplocení,
který odmítá omezující hranice a dává možnost expanze
prostoru památníku do svého okolí, a to vertikálně i horizontálně. Vznikají tak dynamické spojnice, jejichž ohniskem
je teracový podstavec T. G. M. Hlavní osa propojuje těžiště
pomníku s blízkou říčkou Jezernice, která je významným
symbolem celé obce, a na straně druhé se sochou sv. Jana
Nepomuckého.“
Ze strany vodního toku jsme vybudovali nový vstup do prostoru
památníku:
„Formálně se tento sokl projevuje jako stupňovité schodiště
překonávající výškovou bariéru.
Proporce jednotlivých segmentů
vychází z původního prvorepublikového podstavce. Tyto betonové
prvky tektonicky podpírají dubové
trámy poměrně velkorysé lavice,
opět po vzoru Josipa Plečnika.“
Nové dílo, bysta T. G. M. a revitalizace okolí památníku, mohlo
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vzniknout díky vstřícné spolupráci vedení Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, které
pro Jezernici vyhlásilo koncem roku 2016 studentskou
sochařskou soutěž, z níž jako vítězové vzešli oba naši spolupracovníci: autor bysty Tomáš Pavlica a autor revitalizace okolí památníku Ondřej Bělica. (Podrobně byla soutěž
popsána ve zpravodaji v únoru a v květnu 2017.) Věc se
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podařila rovněž díky zájmu občanů, kteří se účastnili slavnostních i pracovních akcí a hlasovali o výběru vítězného
díla, a v neposlední řadě díky zodpovědnému a profesionálnímu přístupu obou autorů při realizaci navržených děl.
Všem účastníkům tvůrčího procesu patří velký dík!
starostka
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Četníci z Lipníka a okolí aneb Četnické humoresky
Do našeho muzea byla převezena tato
výstava z Lipníka n/B – dříve trvale
instalovaná v prostorách budovy Police České republiky. Po dobu generální
opravy tohoto objektu jsme jí poskytli
azyl u nás. Výstava velmi podrobně popisuje a dokumentuje historii a vznik
četnictva od roku 1849 až po Sbory
národní bezpečnosti. Seznamuje nás
s veliteli četnictva v Lipníku od roku
1921, ukazuje budovy, kde byly umístěné četnické stanice, historii SNB a jejich
velitele a příslušníky. Ve skleněných
vitrínách můžeme obdivovat helmy
příslušníků státní policie z dvacátých let
a čepice z třicátých let minulého století.
Dále množství fotografií, dokumentů, historických předmětů a zbraní používaných v té době četnictvem.
Velmi zajímavé je také povídání o lupiči Martinu Leciánovi, který se potuloval po různých koutech Moravy a páchal
trestnou činnost. Vykrádal obchody a neváhal i použít střelnou zbraň. 3. září 1927 ho odsoudil Vojenský divizní soud
v Olomouci k trestu smrti pověšením.
6. října 1927 byl rozsudek vykonán a Lecián byl pohřben do
neoznačeného hrobu na vojenském hřbitově v Olomouci.

Práce četníků se stala vděčnou inspirací i pro autory televizní
tvorby. Vznikly divácky oblíbené seriály jako: Hříšní lidé města pražského nebo Četnické humoresky. Byly napsány podle
reálných postav a příběhy jsou zpracovány podle skutečných
událostí.
Jezernice je zastoupena bývalým okrskářem Bohumilem Zuzaníkem, který zde sloužil v letech 1952–1966, kdy odešel
do důchodu. Mnozí si jej určitě pamatují v modré uniformě
s pistolí u pasu a ve vysokých holínkách. Jezdil na kole nebo
na motorce a měli z něho respekt
všichni kluci z Jezernice a okolí.
Kurátorem výstavy je npor. Bc. Marek Pecha, DiS – vedoucí OO PČR
v Lipníku n/B.
Výstava bývá otevřena při různých
příležitostech nebo po domluvě
kdykoliv.
Přijďte si ji prohlédnout.
Těšíme se na vaši návštěvu.

A. Jemelka
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Socha Panny Marie ve skále v Jezernici
Socha Panny Marie je vyrobena ze smrkového dřeva
a vznikla v 2. polovině 19. století. Původně se nacházela
v presbytáři za svatostánkem, na levé straně, kde se nyní
nachází socha sv. Vendelína. Ve farní kronice se lze dočíst, že dřevěnou sochu Panny Marie společně se sochami

Panna Maria před opravou

sv. Vendelína, sv. Josefa a sv. Antonína věnoval p. Vendelin Šlosar, výměnkář, z čísla 18. Tyto čtyři sochy jej vyšly
na 300 zlatek. Pro srovnání na tehdejší dobu za 30 zlatek
byl sud piva. Za jeden den si zedník mistr mohl vydělat
60 krejcarů. (30 krejcarů = 1 zlatka).

Nanesená vrstva plavené křídy

Panna Maria po opravě
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Jak se socha Panny Marie dostala ven, do jeskyně
V roce 1924 byl farář Franitšek Hadamčík v Lurdech, nechal se inspirovat a v roce 1942 postavil
Lurdskou jeskyni. Sochu Panny Marie měl – nechal ji odstranit z pozadí hlavního oltáře. Farář
to odůvodnil slovy: „Socha se tam ani liturgicky
ani slohem nehodila.“ Vyzval místní chlapce, aby
z Teplic u Ústí navozili z lomu bílý kámen. Chlapci jej dovezli ochotně a zdarma.
Jeskyně byla stavěna v roce 1942 s myšlenkou
vybudovat památník války 1939–1945. Tak
bylo vždycky na ni pohlíženo, je projevem farníků prosících o milosrdenství a mír pro obec
a národ. Prvotně Pannu Marii o tyto dary
a milosti prosil farář – osvobozený politický
vězeň a repatriant: „Panno Neposkvrněná
– oroduj za farnost tuto. Sochu pokládám za
provisorium. Nástupci zjednejte sochu kamennou – a pravou lurdskou podle vzoru jaké je
v Lurdech v jeskyni.“
Postupem času se začala barva odlupovat
a bylo zapotřebí učinit zásah. V roce 1966
byla opravena a natřena. Po padesáti letech
se socha opět rekonstruovala a vrátila zpět na
své původní místo.
Fotografie z roku 1919
(polevé straně socha Panny Marie)

Současná oprava sochy Panny Marie
Koncem ledna tohoto roku byla socha odebrána z jeskyně. Nejprve bylo zapotřebí odstranit staré nátěry. Při
odkrývání starého nátěru se ukázalo, že socha má na
sobě několik vrstev barev. Po odkrytí vrchního nátěru

Panna Maria umístěná ve skále (rok 1943)

bylo zřejmé, že socha měla jiné barvy: bílý plášť, modré
opásání se zlatým lemem, podstavec sochy byl zelený.
Pod tímto nátěrem se nacházela další vrstva, na které
bylo vidět, že plášť sochy byl ozdoben zlatými květovanými ornamenty, lem pláště byl pozlacen. Původní
vzhled se bohužel nepodařil zachovat, jelikož ornamenty byly z velké míry poškozeny.
Dále byl povrch dřeva vyčištěn od zbylé špíny, kytu
a ostatních nečistot. Uvolněné části byly podmazány
a staženy. Veškeré uvolněné špány byly vyndány, otvory
po nich vyčištěny a opět slepeny. Na dřevěné soše se
vyskytovaly i hloubkové trhliny, které byly vyspraveny.
Poté se celá socha napustila proti biotickým škůdcům
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a zpevnila šelakovou politurou. Na sochu byl nanášen
v několika vrstvách křídový podklad, který slouží k vyrovnání a vyhlazení povrchu. Dále se nanesla opět šelaková politura a následovalo barevné tónování sochy.
Volba akrylových barev určených do exteriéru by měla
přispět k dlouhodobější ochraně povrchu. Jednotlivé

Detail obličeje před opravou
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vrstvy nátěru procházely pozvolnou aplikací. Vzhledem k dřevěnému materiálu bylo nezbytné udržovat
stálé klima bez výrazných výkyvů teplot a vlhkosti.
Transport na původní místo proběhl ve dvou fázích. Pro
lepší přizpůsobení klimatu setrvala socha nejprve několik dnů ve vnitřních prostorách jezernického kostela.
Do výklenku ve skále byla
dopravena klasickým vesnickým způsobem, a to jak
jinak, než na rudlu. Manipulovalo se s ní velmi opatrně
a v rukavicích, aby nedošlo
k nežádoucímu poškození.
Socha byla slavnostně požehnána v neděli 3. 9. 2017.
Nyní má jezernický kostel
nově oděná Panna Marie
lurdská znovu pod svou
ochranou.

Detail obličeje po opravě

Ing. Jiřina Hašová,
Bc. Renáta Žáková

Malý zázrak v Jezernici
Můžeme v dnešní velmi racionální době věřit na malé
zázraky? Posuďte sami.
Na naší faře bydlí již druhým rokem náš pan farář Petr
Utíkal. Nastěhoval se do budovy, která byla značně vybydlená. Vše se nacházelo v dezolátním stavu. Elektrika, voda, odpady, záchod, topení atd. Půjde s tím něco
dělat? Dáme se do toho? Nadšená parta lidí postupně
vystěhovala část místností a bouralo se, bouralo, stavělo, omítalo, malovalo atd. Dokolečka, dokola. Kladivo,
majzl, omítka. Do toho elektrikáři, topenáři, vodaři.
Všichni jsme obdivovali otce Petra, který vše vydržel
a vždy každého srdečně vítal.
Největší dík patří rodině Obořilové z Podhoří, kteří zde
odpracovali přes pět set hodin bez nároků na odměnu.
Úžasné byly naše natěračky paní Brussová a Váňová,
které daly starým oknům nový kabát. Paní Libosvárová

svoji dovolenou prožila společné s Dankou Hrbáčkovou
z Loučky na malířském žebříku. Naše mladá garda ze
spolča pomáhala, kde se dalo. Sestavili novou kuchyň,
koupelnu a záchod. S rekonstrukcí se začalo v květnu
a v listopadu jsme mohli společně kolaudovat. Nepřijde
Vám to jako malý zázrak? Ráda bych poděkovala všem,
kdo zde přiložili ruku k dílu i všem, kteří přispěli finančně. Bylo vykonáno mnoho dobré práce, která má smysl.
Po skončení oprav se stala tato příhoda: Jedna paní neměla střechu nad hlavou, tak spala na lavičce před kostelem. Život vytváří různé kotrmelce. Díky Bohu, otec
Petr se nerozmýšlel a poskytl ji nocleh na dobu, než si
vyřešila svoji svízelnou situaci. Nikdo z nás neví, zda podobných služeb nebudeme potřebovat.
Za farní radu Zemánková Marie
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Hody 2017
Letošní hody připadly na sobotu a neděli
11. a 12. listopadu. Počasí bylo chladné, s dešťovými
přeháňkami, ale přesto se stále něco dělo: V sobotu ve
tři odpoledne jsme se sešli v obytném souboru, abychom jej symbolicky slavnostně otevřeli a popřáli jeho
obyvatelům, ať se jim zde dobře žije. Účastníci akce společně zasadili pět ovocných stromů, podebatovali, prohlídli si celou ulici s novými domy a připili si na zdraví
a štěstí Svatomartinským vínem.
Večer uspořádali Sokoli tradiční hodovou zábavu, tentokrát s DJ Mádrem a návštěvníci přišli v hojném počtu. Po-

kus o obnovení tradice sousedských zábav v úterý po hodech nevyšel zcela podle našich představ. Sešlo se nás jen
do třiceti, ale hezky jsme si popovídali a pak i zatancovali
s reprohudbou „DJ Ladi Pacáka“, který společně se svou
ženou inicioval tuto akci. Občerstvení z vlastních zdrojů
a z hospůdky, dobrá nálada a okolo půlnoci ukončení akce.
Do budoucna by to mohla být dobrá příležitost k setkání
a k zábavě především pro ty, kteří ráno nemusí vstávat do
práce, ale i pro všechny ostatní, kteří dokáží správně rozložit svoje síly mezi zábavu a následný pracovní proces. Těšíme se, že příští rok se nás na sousedské sejde o něco více.

Vánoční výstava
V neděli 26. 11. 2017 se konala v sále DKS již tradiční vánoční výstava spojená s jarmarkem.
Letos byla týden před první adventní nedělí, ale předvánoční atmosféra byla i tak cítit na každém kroku. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné aranže, adventní věnce,

cukroví, perníčky, háčkované ozdůbky, výrobky z textilu,
papíru nebo korálků.
Velmi zajímavá byla i retro expozice. Oblečení, doplňky,
prádlo, boty a spousta předmětů denní potřeby jako by
právě přivezených z muzea. Pamětníci se jistě rádi podívali
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na starý gramofon, magnetofon nebo psací stroj. Z každého
kousku dýchala nezapomenutelná atmosféra (starých časů),
které mnozí z nás dobře pamatují. Na své si přišly i děti – zabrané do výroby adventního kalendáře plného sladkostí.
Celý sál provoněl horký svařáček a cukroví, které ochotně napekly členky ČČK. Hosté si tak mohli posedět a prožít pěkné

nedělní odpoledne. Kdo chtěl, určitě si vybral dárek, výrobek
nebo drobnost pro radost u některého z prodejců. A že bylo
z čeho vybírat!
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.
Krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 2018.
Za výbor ČČK H. Jemelková

Čas bohoslužeb v Jezernici:
sobota
neděle
pondělí
úterý

23. 12.		
24. 12.		
25. 12.		
26. 12.		
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17.00 hodin
20.30 hodin
8.00 hodin
8.00 hodin
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Připravované akce roku 2018
1. 1.
7. 1.
  27. 1.
3. 2.
9. 2.
17. 2.
24. 2.
11. 3.
25. 3.
8. 4.

Novoroční přípitek s ohňostrojem, sportovní areál
Tříkrálová sbírka
Sokolský ples, DKS
Dětský karneval, DKS
Zahrádkářský ples, DKS
Obecní ples, DKS
Šibřinky, DKS
Divadlo Ventyl – Dokud nás milenky nerozdělí, DKS
Velikonoční výstava, DKS
Setkání seniorů, DKS

Jezernické viadukty 21. 10. 2017, 5. ročník
Závod horských kol Jezernické viadukty se letos uskutečnil
popáté. Tradiční třetí sobota v říjnu letos vyšla na 21. října
a byla okořeněna konáním voleb do Poslanecké sněmovny ČR. Pořadatelský tým Sportovního klubu ŠELA SPORT
za podpory obce Jezernice, místního Sboru dobrovolných
hasičů a TJ Sokol připravil kvalitní podzimní rozlučku MTB
závodů. Počasí vydrželo, sice pod mrakem a s mlhou, ale
bez deště.
Závodu se zúčastnilo 443 závodníků. Na celkovém prvním
místě na trati 47 km se umístil ŽÁK Pavel, nar. 1987, KOLOVNA KM MTB team s časem 1:45:39. Vítězem kategorie
DĚTI 18 km se stal DUBČÁK Pavel, nar. 2003, 4EVER Cyklo

Bulis, s časem 0:45:48 a v kategorii DĚTI 11 km zvítězil
RAŠKA Lukáš, nar. 2007, Short Bike Academy Opletal s časem 0:31:50.
Pro nás se však vítězi celého závodu stali reprezentanti
Jezernice, páni kluci Adam Matula – 57. místo, Adam Navrátil – 72. místo, Tadeáš – 80. místo a Matyáš – 86. místo
Pospíšilovi, Jiří Špalda – 82. místo a Martin Švébiš – 87.
místo z celkového počtu 112 dětí na trati dlouhé 11 km.
V pelotonu závodníků statečně bojovali a všichni v pořádku dorazili do cíle. Děkujeme jim za reprezentaci obce a těšíme se na další, 6. ročník, v sobotu 20. 10. 2018.
starostka
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Zdravím vás, fanynky a fandové našeho fotbalového oddílu
Máme za sebou půl sezony působení v okresním přeboru, do kterého jsme minulou sezonu postoupili. A navíc
k překvapení většiny z nás, přezimujeme na prvním
místě o skóre před druhými Domaželicemi. Začátek soutěže se nám velice vydařil, když jsme postupně porazili
Prosenice 6:1, Pavlovice 3:1, Bělotín 2:1 a KMK Přerov
2:0. Až poté přišlo první klopýtnutí, kdy nás zaslouženě
na domácím hřišti porazil celek Hustopeč, který je ne
neprávem považován za aspiranta na postup. Vítězství
nad oslabenými Býškovicemi snad bylo povinností, zápas skončil 9:1 pro náš tým, Čekyni jsme porazili taky
vysokým rozdílem 6:1. Poté nás porazily na domácí
půdě chytře hrající Lobodice 4:2. Utrápená výhra doma
s Bochoří 1:0 a 15. 10. přišel asi vrchol naší půl sezony,
kdy jsme hráli v Dolním Újezdě tzv. “derby“ proti Lipníku
nad Bečvou „B“. V tomto zápase se očekával velký boj
a taky tomu tak bylo. A i přesto, že jsme odjeli poraženi
4:2, tak tento zápas kluci odehráli svědomitě a i podle
slov fanoušků, ostudu rozhodně neudělali. Zápas doma
se Starou Vsí dopadl taky úspěšně 3:0. Po tomto utkání
jsme zajížděli na horkou půdu do Domaželic, které v té
chvíli vedly tabulku. Případná výhra by nás opět vynesla

na první příčku. První poločas naši kluci vyhráli (4:0),
jak by někdo mohl namítat za silné podpory větru, který ten den opravdu mocně dul, ale i v druhém poločase měli jasně navrch a domů jsme odjížděli jako první
tým tabulky. Poslední utkání nás čekal odložený duel
se silnými Opatovicemi a v případě minimálně remízy
bychom přezimovali na první příčce. Zápas to byl velice
těžký i proto, že jsme více než polovinu hráli o deseti.
Přesto, že jsme vždycky vedli, soupeři se podařilo pokaždé srovnat, takže utkání skončilo smírně 3:3. Což
znamenalo, už dříve zmíněné, že přezimujeme na první
příčce. Tolik k odehraným zápasům. Je samozřejmé, že
teď až do Nového roku budou mít kluci odpočinek a pak
kolotoč začne znovu. Trenér Radko Dubravský, který kluky vede od minulé sezony, už na rozlučce s půl sezonou,
která proběhla 17. 11., nastínil, jak si představuje zimní
přípravu, kolik asi bude chtít odehrát zápasů a s jakými
soupeři. Samozřejmě všem poděkoval, ale maličko byl
smutný, protože podle jeho názoru jsme mohli mít min.
3 bodový náskok na čele tabulky. Promluvil a sezonu
zhodnotil také pan předseda Milan Šelle, a potom už se
všichni oddávali skvělému jídlu a pití.
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Děkuji tímto všem fotbalistům, trenérovi a lidem jako
Děkuji tímto všem fotbalistům, trenérovi a lidem jako
jsou paní Františka Nováková, David Hvolka, Pepa
jsou paní Františka Nováková, David Hvolka, Pepa
Šebesta, Martin Suchánek, Milan Šelle, Mojmír Kabelík,
Šebesta, Martin Suchánek, Milan Šelle, Mojmír Kabelík,
Pavel Nakládal, pan Vika st., Kristýnka Richterová a taky
Pavel Nakládal, pan Vika st., Kristýnka Richterová a taky
všem členům Sokola, kteří během zápasů chodili pomáhat
všem členům Sokola, kteří během zápasů chodili pomádo baru na hřišti. Bez těchto lidí by těžko náš fotbal byl tam
hat do baru na hřišti. Bez těchto lidí by těžko náš fotbal
kde je. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud
byl tam, kde je. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl
ano, omluvám se. Další velký dík patří našim sponzorům:
a pokud ano, omluvám se. Další velký dík patří našim
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Obec Jezernice, Wienerberger, Petr Kulhánek kovoobrásponzorům: Obec Jezernice, Wienerberger, Petr Kulhánek
běčství, Zena sdružení, Pneu Kubeša, Unios servis Lipník.
kovoobráběčství, Zena sdružení, Pneu Kubeša, Unios servis
A v neposlední řadě jste tu vy naši věrní fanoušci, kteří
Lipník. A v neposlední řadě jste tu vy naši věrní fanoušci,
jsou hnacím motorem a kteří jezdí v hojném počtu i na
kteří jsou hnacím motorem a kteří jezdí v hojném počtu
hřiště soupeřů. Těším se na vás v jarní části soutěže, přeji
i na hřiště soupeřů. Těším se na vás v jarní části soutěže,
vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
Nového roku.
vstup do nového roku.
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice

Výsledkyzápasů
zápasů
Výsledky

Celková tabulka

Jezernice––Prosenice
Prosenice 		
Jezernice

6:1
6:1

Pavlovice––Jezernice
Jezernice		
Pavlovice
Jezernice––Bělotín
Bělotín 			
Jezernice

1:3
1:3
2:1
2:1

KMKPřerov
Přerov––Jezernice
Jezernice		
KMK
Jezernice––Hustopeče
Hustopeče		
Jezernice

0:2
0:2
2:4
2:4

Jezernice--Býškovice/H.Újezd
Býškovice/H.Újezd		
Jezernice
Čekyně––Jezernice
Jezernice			
Čekyně

9:1
9:1
1:6
1:6

Lobodice––Jezernice
Jezernice		
Lobodice
Jezernice––Bochoř
Bochoř			
Jezernice

4:2
4:2
1:0
1:0

Lipník„B“
„B“––Jezernice
Jezernice		
Lipník
Jezernice--Stará
StaráVes
Ves		
Jezernice

4:2
4:2
3:0
3:0

Domaželice––Jezernice
Jezernice		
Domaželice
Jezernice––Opatovice
Opatovice“B“
“B“		
Jezernice

1:5
1:5
3:3
3:3

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

TJ Sokol Jezernice

13

9

1

3

46:21

28

10

2.

TJ Sokol Domaželice

13

9

1

3

44:27

28

10

3.

TJ Sokol Hustopeče n.Bečvou

13

8

2

3

46:35

26

5

4.

TJ Sokol Bělotín B

13

8

1

4

61:26

25

7

5.

FK Spartak Lipník n.Bečvou B

13

7

1

5

37:25

22

1

Jezeráček 4/2017

36

OBECNÍ ÚŘAD

Celková tabulka

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

6.

TJ Sokol Opatovice B

13

7

1

5

37:29

22

4

7.

SK Sokol Lobodice

13

7

1

5

36:39

22

1

8.

Sokol Prosenice

13

6

0

7

26:34

18

0

9.

SC Stará Ves

13

4

3

6

18:31

15

-3

10.

TJ Sokol Čekyně

13

5

0

8

30:49

15

-6

11.

TJ Sokol Pavlovice u Přerova

13

4

2

7

20:22

14

-10

12.

Sportovní klub Bochoř

13

4

1

8

23:39

13

-5

13.

FK Býškovice-Horní Újezd

13

3

1

9

23:44

10

-8

14.

KMK Zubr Přerov

13

2

1

10

14:40

7

-14

TurnajVE
veSTOLNÍM
stolním tenise
TURNAJ
TENISE
Dne18.
18.11.
11.2017
2017sesekonal
konalturnaj
turnaj„SOKOL
„SOKOLCUP
CUP2017“
2017“ve
vestolstolDne
ním
tenise.
Turnaje
se
zúčastnilo
42
hráčů,
z
toho:
ním tenise. Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů, z toho:
dětido
do 15
15 let
let -–3,3, neregistrované
neregistrované ženy -–5,5, registrované
registrované
děti
ženy
–
1,
neregistrovaní
muži
–
14,
registrovaní
muži-–19.
19.
ženy - 1, neregistrovaní muži - 14, registrovaní muži
Škaredé
počasí
přilákalo
na
náš
turnaj
hodně
hráčů.
KrásŠkaredé počasí přilákalo na náš turnaj hodně hráčů. Krásnézápasy,
zápasy,zábava
zábavaa apříjemně
příjemněstrávený
strávenýden
denmezi
meziúčastníúčastné
níky
a
hosty
turnaje
je
pro
nás
odměnou.
Postarali
ky a hosty turnaje je pro nás odměnou. Postarali jsmejsme
se

se sportovcům
o oběda apití,
pití,tak
taknemuseli
nemuseli nikam
nikam spěchat
sportovcům
o oběd
aa vydrželi
vydrželiss námi do pozdních odpoledních hodin. Rozhodzvládli celý
celý turnaj s přehledem bez protestů. Já osobně
číčí zvládli
za
organizátory
děkuji sponzorům, obci a všem, kdo se na
za organizátory děkuji
práci
podíleli.
Ceny
práci podíleli. Ceny se rozdělily ke vší spokojenosti a s pozvánkou na
na jarní
jarní turnaj se loučí předseda oddílu stolního
zvánkou
tenisu
Míša
Zapletal.
tenisu Míša Zapletal.

Výsledky:
Výsledky:
Děti do
do 15
15 let:
let:		
Děti
Neregistrované ženy:
ženy:		
Neregistrované
Registrované ženy:
ženy:		
Registrované
Neregistrovaní muži:
muži:		
Neregistrovaní
Registrovaní muži:
muži:		
Registrovaní

1. Skopalík
Skopalík Jan
Jan
1.
1. Gadasová
Gadasová Eva
Eva
1.
1. Králová
Králová Lucie
Lucie
1.
1. Erla
Erla Josef
Josef		
1.
1. Goriecki
Goriecki Pavel
Pavel
1.

2. Kubica
Kubica Petr
Petr
2.
2. Herjecká
Herjecká Erika
Erika
2.

3. Lollek
Lollek Viktor
Viktor
3.
3. Navrátilová
Navrátilová Andrea
Andrea
3.

2. Šimíček
Šimíček Ilji
Ilji
2.
2. Strohalm
Strohalm Zdeněk
Zdeněk
2.

3. Petřík
Petřík Jan
Jan
3.
3. Král
Král Pavel
Pavel
3.

Jezeráček
Jezeráček--zpravodaj
zpravodajobce
obceJezernice,
Jezernice,listopad
listopad2017,
2017,č.č.4,4,periodický
periodickýtisk
tiskúzemního
územníhosamosprávného
samosprávnéhocelku,
celku,
čtvrtletník,
čtvrtletník,registrováno
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