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Vážení čtenáři, milí jezerničtí
občané, příznivci obce,
ačkoliv je už rok 2016 v plném běhu, dovolte mi popřát
Vám hodně štěstí a zdraví, veselou mysl a schopnost
laskavě nahlížet na svět kolem sebe, nejen v roce 2016.
V prvním Jezeráčku roku bývá zvykem bilancovat
uplynulý rok a představit záměry obce na rok následující. Pojďme na to.
Jak byly naplněny priority roku 2015 stanovené
zastupitelstvem obce:
Dokončení stavby kanalizace, napojení domácností a provozoven – stavba byla v září 2015 úspěšně
dokončena a uvedena do zkušebního provozu. Do
31. 12. 2015 se napojilo 64 domácností z celkových
131 nově vybudovaných přípojek, zbytek je nutné připojit do 31. 5. 2016.
Prosíme občany, aby při napojování svých
přípojek důsledně dbali na to, aby do kanalizace nepadala výkopová zemina a kameny. Ty
působí v kanalizaci překážky, na které se nabalují tuhé části odpadních vod a hrozí ucpá-

ní kanalizace a vytopení připojených domácností!
Ve zkušebním provozu bedlivě sledujeme stav kanalizace a funkci čistírny, dolaďujeme čistící procesy.
Zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány zhotovitelem v rámci záruky za stavbu. Lednové výsledky
chemických rozborů prokazují splnění stanovených limitů velmi dobrými parametry vyčištěné vody!
Realizovaná je 1. etapa kanalizace, další etapy budou řešeny v následujících letech. Nejdříve je třeba
prověřit možnosti rekonstrukce staré kanalizace v trase A (na hlavní cestě) a odkanalizovat zástavbu horní části obce nad Agrochovem s napojením na zrekonstruovanou trasu A. Stará kanalizace je nyní napojena na ČOV, ale je ve špatném technickém stavu.
Netěsnostmi do ní proniká spodní voda, zvlášť v deštivém období, a spolu s dešťovou vodou z okapů a ze
silnice způsobuje nežádoucí ředění splaškových vod
a narušení čistících procesů v ČOV. Předpokládané
náklady na rekonstrukci této kanalizace bezvýkopovou technologií podle stávajícího projektu představují 12 mil. Kč. Rekonstrukce není žádným z dotačních
titulů podporována, uvedená částka by musela být

Obecní úřad

www.jezernice.cz

Adresa: Jezernice 206
751 31 Lipník nad Bečvou
Spojení: Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
E-mail: 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
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uhrazena z rozpočtu obce. Zastupitelstvo proto rozhodlo prověřit možnost realizace nové splaškové kanalizace ve stávající trase s využitím staré kanalizace
na odvod dešťových vod. Po vyřešení této etapy budeme hledat vhodné řešení odkanalizování Familií. Opět
bude nezbytné přehodnotit stávající projekt s nadměrně nákladným řešením, které je nedotovatelné z důvodu nízké efektivity vynaložených prostředků.
Položení chrániček optických kabelů v trase kanalizace – před opravou cest jsme položili chráničky
pouze pod cesty a zpevněné plochy tak, aby budoucí
pokládkou kabelů nebyly nové povrchy poškozovány.
Nepodařilo se nám dohodnout se zhotovitelem kanalizace položení chrániček do výkopů kanalizace, proto v letošním roce připravíme nové územní rozhodnutí na umístění optických kabelů v maximální možné
míře v zelených plochách. Vlastní realizaci optické sítě
zatím nelze časově určit, bude se odvíjet od dotačních
příležitostí, případně od finančních možností obce.
Opravy cest po stavbě kanalizace jsou hotové,
náklady představovaly 4 577 137 Kč a byly uhrazeny z úvěru.
Zasíťování obytného souboru s pěti rodinnými domy
– inženýrské sítě (vodovod, plynovod, splašková a dešťová kanalizace) jsou vybudovány, celkové náklady
stavby 2,707 mil. Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce.
V průběhu let 2016 – 2017 následuje realizace místní komunikace a veřejného osvětlení.
Oprava kříže z roku 1914 na parc. č. 93 v k.ú. Jezernice je hotová, celkové náklady 95 700 Kč.
Rekonstrukce zázemí a podia ve sportovním areálu
– v roce 2015 byla pořízena studie rekonstrukce areálu, jako nezbytný podklad pro žádost o dotace. Žádost o dotace z MŠMT byla podána v lednu 2016, rekonstrukce zázemí bude provedena v letošním roce.
Likvidace bioodpadu kompostováním v obci – hotovo, pořízeno svozové vozidlo a velkoobjemové kontejnery na svoz biologického odpadu, který z obce
pravidelně svážíme a předáváme k využití Agrochovu
Jezernice, a.s.
Snížení spotřeby energií v Domě kultury a sportu
– ovládání regulace teploty v sále bylo vyměněno za
typ chráněný před neodbornou manipulací uživatelů
sálu. V roce 2016 postupně vyměníme stávající energeticky náročná svítidla za ekologická.
Ve středu 10. února 2016 byly v DKS instalovány
jevištní textilie a opona.
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Dokončení věcných břemen na plynovod – splněno, kromě tří případů (příčiny: neoblomnost vlastníka
pozemku, pozemky v exekuci, zdlouhavý přístup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Vedle realizace uvedených investičních záměrů žila obec v roce 2015 bohatým společenským životem.
Sál Domu kultury a sportu je zvlášť v zimním období
plně vytížen sportovními a společenskými podniky,
v letním období je hojně využíván venkovní sportovní
areál. Po celý rok pořádají jezerničtí nadšenci množství tradičních i jednorázových akcí a díky nim obec
aktivně žije.

Akce v obci 2015
Na začátku roku to byly již tradiční plesy: sokolský diskoples, zahrádkářský, myslivecký a obecní ples,
dětský karneval a Šibřinky. Obec uspořádala vítání
občánků a setkání seniorů. Konala se tříkrálová sbírka, hasiči vytvořili pro děti kluziště u školy; potěšily
nás akce školy a KRPŠ: jarní dílna, keramické a další
výtvarné dílničky ve škole, oslava Svátku matek, dýňování, vánoční výstava, besídka s Mikulášskou nadílkou a další akce spolků a nadšenců jezernických:
pálení čarodějnic, srpnová zahrádkářská výstava,
dvakrát se uskutečnilo skvělé divadelní představení
našich ochotníků Sněhurka a sedm trpaslíků. V DKS
a na hřišti se soutěžilo v turnajích ve stolním tenise,
volejbale, nohejbale, fotbale.
Ve sportovním areálu se v červnu konal tradiční Pohádkový les a na začátku září obecní slavnosti při příležitosti slavnostního zahájení provozu ČOV a 15. výročí
samostatnosti obce. V rámci slavností jsme představili
novou publikaci obce Významní rodáci z Jezernice. Ta
měla velmi příznivý ohlas, ozvali se nám znalci dalších
významných jezernických rodáků, jejichž osudy rozšíří
vydanou publikaci v následujícím vydání.
Nedílnou součástí kulturního života obce byla již druhým rokem činnost obecního muzea, které připravuje tematické výstavy během celého roku. V roce 2015 to byly Velikonoce, světové války, čerti, advent a Vánoce.
V říjnu se v Jezernici uskutečnil již třetí ročník závodu horských kol MTB Jezernické viadukty, velká akce s účastí domácích i zahraničních návštěvníků. Následovala oslava výročí vzniku samostatné republiky
u památníku T.G.M., tentokrát bez Masarykovy bysty,
kterou v červenci ukradl neznámý pachatel, ale zato
s drakiádou a s Masarykovou vatrou ve sportovním

Obecní úřad
areálu. Začátkem prosince jsme vyhlásili veřejnou
sbírku na pořízení nové bysty. V polovině prosince
jsme v obci společně rozsvítili vánoční strom a betlém
a zazpívali si koledy s celým Českem. V kostele sv.
Martina se uskutečnil již pátý adventní koncert paní
Jany Šelleové a jejich hudebních přátel. Poslední prosincovou sobotu si Sokoli a jejich příznivci vyšlápli za
netopýry a Silvestra pak oslavili sportovně v kulturním domě.
Novým počinem, který obohatil život v obci o další rozměr, byl Živý Betlém v kostele sv. Martina v Jezernici, nacvičený a s radostí předvedený v neděli
27. 12. nadšenci, dětmi i dospělými, z Jezernice, Podhoří a Loučky, pod laskavým vedením pana faráře
Petra Utíkala. Pan farář se koncem roku 2015 přestěhoval na jezernickou faru.
Tímto ho ještě jednou srdečně vítám v obci a těším se na spolupráci s ním.
Přeji mu i všem obyvatelům obce, ať se nám v Jezernici pěkně žije.
Pavla Jochcová, starostka
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Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané:
Špaldová Jitka, Kulhánková Miluše, Skřičková Vlasta, Suchánek Antonín, Zábojová Anežka, Langerová Jiřina, Grygarová Milada, Bočán Jan, Švébiš Josef, Hradil Jaromír, Osina Vladimír, Rob Ivo, Popp
Martin, Pallová Ludmila, Voldánová Marie, Horáčková Vladimíra, Raška Drahomír, Kubáčová Dáša,
Hradil Zdeněk, Navrátilová Jiřina, Loukotová Ludmila, Hrbáčková Dana, Suchánek Stanislav, Chytková Zdenka, Bořecká Blanka, Suchánek Zdeněk,
Králík Pavel, Popp Bronislav, Rob Jaroslav, Osinová Věra, Jakl Jaromír, Vilímcová Danuše, Navrátil
Vratislav, Navrátilová Marie, Plíva Jiří, Tichavský
Radovan, Brázdová Marie, Navrátilová Jana, Záboj
Karel, Navrátilová Svatava, Havran Jan, Kellnerová Josefa, Osina Vladimír.

Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají:
Rozvojové záměry obce 2016
Lukášová
Cecilie (94), Škrobalová Anna (91), Kaší• Hřiště – rekonstrukce zázemí pro sportovce
ková
Vlasta
(90), Ježková Marie (95).
• ZŠ – oprava sociálních zařízení, výměna dveří
• ZŠ – zateplení a výměna kotle
Všem jubilantům blahopřejeme,
• Nová bysta T.G.M., oprava památníku
přejeme
pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
• Oprava kříže u Agrochovu
•	Obytný soubor – realizace komunikace a veřejného
osvětlení (dokončení 2017)
• Chodník nebo cyklostezka na dolním konci
• Kamerový systém v obci
Na konci roku 2015 žilo v obci 653 obyvatel.
• Úprava veřejných prostranství, kontejnerová stání Mateřskou školu navštěvovalo 26 dětí.
• Výměna vrat v hasičské zbrojnici
V základní škole studovalo 28 žáků.

Statistika

VEŘEJNÁ SBÍRKA na bystu T.G.M.
Obec Jezernice vyhlásila začátkem prosince veřejnou sbírku na pořízení nové bysty T. G. Masaryka, která nahradí bystu zcizenou neznámým pachatelem letos v létě. Protože ctíme skutečnost, že se na pořízení bysty v roce 1938 složili naši předkové, navazujeme na jejich aktivitu obdobným způsobem.
Sbírka bude prováděna na území České republiky od 5. 12. 2015 do 30. 4. 2016.
Dárci mohou své příspěvky posílat na účet č. 414 634 33 89/0800 zřízený obcí pro účely sbírky u České spořitelny nebo donést v hotovosti do pokladny na Obecní úřad Jezernice.
Z výtěžku sbírky pořídíme ještě letos pro náš památník před školou novou důstojnou bystu T.G.M.
Jo
Všem dárcům děkujeme.
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Koledování na obecním úřadě 18. prosince 2015

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Děti naší mateřské školy nás opět po roce navštívily na obecním úřadě, s chutí zazpívaly vánoční písničky a koledy a my jsme překvapeně poslouchali, jak
dobře znají texty a jak pěkně a odvážně zpívají. Ještě odvážněji si pak rozbalily vánoční dárek od obce.
Děkujeme za milou návštěvu a už teď se těšíme na
příští koledování.
Jo

Olomoucký kraj vyhlásil dne 6. 1. 2016 dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. V rámci
tohoto dotačního programu mají občané kraje, resp. vlastníci rodinných domů v Olomouckém kraji možnost
žádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva
(uhlí, kombinace uhlí + biomasa, biomasa), tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel.
Dotační program je vyhlášen od 6. 1. 2016 do 13. 5. 2016, přičemž samotný příjem žádostí
bude probíhat od 22. 2. 2016 do 13. 5. 2016 do 12:00 hod.
Veškeré informace o dotačním programu jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace, nebo na www.kr-olomoucky.cz/dotace2016.
Kontaktním místem je oddělení grantových schémat Odboru strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
(výšková budova RCO naproti hlavnímu nádraží, 6. patro). Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat písemně dopisem, e-mailem (kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz). Dále je možno ve všech pracovních dnech osobně navštívit pracovníky oddělení grantových schémat na výše uvedené adrese.

Realizace opatření pozemkových úprav v k. ú. Jezernice 2016
Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, na základě požadavku obce Jezernice, zahájil výběrové řízení
na dodavatele stavby „Polní cesty a protierozní opatření (PEO) k. ú. Jezernice“. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení MěÚ Lipník nad Bečvou, Stavebním
úřadem dne 5. 8. 2013 pod č. j. MU/05039/2013/1428,
které nabylo právní moci dne 7. 9. 2013. V současné
době probíhá řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících polních cest C1 a C2 (Jezernice – Milenov) a stavba nových polních cest C3 (přes Zlomy k Dolním Mlýnům)
a C102 včetně svodného průlehu SP1 (mezi cestami
na Loučku a na Podhoří) jako opatření navržených
v jednoduché pozemkové úpravě v k. ú. Jezernice.

Jedná se o stavební objekty:
SO 01 – polní cesta C1 (parcela č. 3438)
SO 02 – polní cesta C2 (parcela č. 3436)
SO 03 – polní cesta C3 (parcela č. 3437)
SO 04 – polní cesta C102 (parcela č. 3230)
SO 05 – svodný průleh SP1, podél cesty C102 (parcela č. 3440)
Předpokládaný termín zahájení stavby 03/2016,
dokončení stavby polních cest 08/2016, výsadba zeleně 10/2016. Součástí díla je i následná 3-letá péče
o vysazenou zeleň. O přesném termínu zahájení stavby budou uživatelé okolních pozemků informováni po
uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, který bude
vybrán na základě výběrového řízení podle zákona
o zadání veřejných zakázek.

Občané se mohou osobně obrátit na senátorku Jitku Seitlovou
Jednou za měsíc jezdí senátorka RNDr. Jitka Seitlová za občany regionu Lipenska. Úřední dny v Lipníku nad Bečvou jsou vždy druhé pondělí v měsíci, tj. 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9., 10. 10.,
14. 11. a 12. 12. 2016 – přibližně od 15 do 17 hodin. Kancelář najdete ve výstavním sále „Domeček“ při
městské knihovně na nám. TGM 11. Sjednat schůzku si s ní můžete vždy po domluvě předem, a to prostřednictvím jejího asistenta Rostislava Haince na telefonním čísle +420 736 491 225 nebo e-mailem na
info@seitlova.cz. Více informací naleznete na webových stránkách www.seitlova.cz.

Kontaktní osoby:
Ing. Martin Hrubý
Ing. Hana Bezděková, DiS.
Ing. Jana Skoumalová
Ing. Aneta Havlíčková
Zdenka Valentová, DiS.
Ing. Martin Černocký
Ing. Bohumila Čechová

tel.: 585 508 697
tel.: 585 508 393
tel.: 585 508 441
tel.: 585 508 382
tel.: 585 508 439
tel.: 585 508 342
tel.: 585 508 447

e-mail: m.hruby@kr-olomoucky.cz
e-mail: h.bezdekova@kr-olomoucky.cz
e-mail: j.skoumalova@kr-olomoucky.cz
e-mail: a.havlickova@kr-olomoucky.cz
e-mail: z.valentova@kr-olomoucky.cz
e-mail: m.cernocky@kr-olomoucky.cz
e-mail: b.cechova@kr-olomoucky.cz

V období od vyhlášení dotačního programu do zahájení příjmu žádostí uspořádal Olomoucký kraj informační semináře pro žadatele ve vybraných městech na území Olomouckého kraje. O seminářích jsme Vás
informovali na www.jezernice.cz a v obecních vývěskách.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 30. dubna 2016 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad, a to v době:
8.45 – 9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích,
9.15 – 10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici.
Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů, a to jen v určenou hodinu a den
svozu a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet.
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM!!!

UPOZORNĚNÍ
V roce 2016
se bude provádět vývoz komunálního odpadu celoročně 1x za čtrnáct dnů,
každý lichý týden, vždy ve čtvrtek.
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SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
ODPADY
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice) – OZV 2/2015
•	Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt, nebo zde vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.
•	Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
•	Více viz OZV 2/2015, k nahlédnutí na OÚ Jezernice a na www.jezernice.cz.
•	Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. kalendářního roku.
•	Občané, kteří mají od Obce Jezernice zapůjčené popelnice, hradí za tuto službu roční poplatek současně
s poplatkem za komunální odpad.
Rok Roční poplatek pro osoby
Roční poplatek za nemovitost,
s trvalým pobytem v obci v níž není hlášena žádná osoba k TP
2016
500 Kč / osoba
500 Kč / nemovitost

Roční poplatek za zapůjčení
popelnice
160 Kč / nádoba
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Výběr ze zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Jezernice
10. zasedání konané dne 4. listopadu 2015 parc. č. 2559/90 ost. plocha a části poZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny provedené
rozpočtovým opatřením č. 10 a 11.
ZO schválilo jmenování Zdeňka Panáka jako člena
do školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jezernice.
ZO schválilo cenu stočného za rok 2015 ve výši
9,55 Kč za 1 m3 vč. DPH.
ZO souhlasilo s konáním veřejné sbírky obce Jezernice na pořízení bysty T.G.M.
ZO vzalo na vědomí jednotlivé body obsažené v bodě 8. Různé.

Místní poplatek ze psů – OZV 1/2011
• Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíce.
• Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jezernice.
•	Držitel psa je povinen OÚ Jezernice ohlásit vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode
dne jejího vzniku.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Roční poplatek – první pes
200 Kč / osoba
100 Kč / důchodce

zemku parc. č. 2568 ost. plocha, vše v k.ú.
a obci Jezernice, o celkové výměře asi
2 500 m2, panu Miroslavu Škanderovi, ml.,
bytem Jezernice 114. Doba nájmu neurčitá. Cena
nájmu 500 Kč ročně.
ZO schválilo nájemní smlouvu a pověřilo starostku
jejím podpisem do 31. 12. 2015.
ZO vzalo na vědomí jednotlivé body obsažené v bodě 11. Různé.
ZO schválilo starostce obce finanční dar za mimořádné úsilí a snahu dle důvodové zprávy. Výplata daru bude provedena do 31. 12. 2015.

12. zasedání konané dne 27. ledna 2016

PSI

Rok
2016
2016
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Roční poplatek – druhý a každý další pes
300 Kč / osoba
200 Kč / důchodce

STOČNÉ
Poplatek za stočné – Usnesení 10. zasedání ZO ze dne 4. 11. 2015
•	Poplatek se stanovuje z množství odebrané vody za minulý rok dle výkazu VaK Přerov nebo na základě
směrných čísel roční spotřeby vody dle platné legislativy.
Rok
Stočné
• Sazba poplatku je každoročně schvalovaná zastupitelstvem obce Jezernice.
2016 9,55 Kč/m3
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Způsob úhrady místních poplatků
•	Převodem na účet Obce Jezernice – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna, č. ú. 164392178/0300, celkovou
částku za všechny osoby hlášené na nemovitosti k trvalému pobytu, variabilní symbol = číslo popisné nemovitosti. Místní poplatky lze sčítat (komunální odpad + nájem popelnice + psi), aby byla platba kompletní.
	Pokud nebude úhrada zahrnovat plný počet osob hlášených k TP na čísle popisném, bude půlena, nebo zahrnovat jen určitý typ poplatků, je nutné informovat OÚ o identifikaci platby na e-mail: podatelna@jezernice.cz,
případně telefonicky na čísle 581 771 750 (počet a jména osob, za které byla platba hrazena, případně typ
poplatků).
• V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice – od 1. 3. 2016.

11. zasedání konané dne 16. prosince 2015
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 10. zasedání ZO.
ZO schválilo rozpočet obce Jezernice pro rok 2016,
proti předloženému návrhu změněný v § 3113 na
1 100 000 Kč a v § 6409 na 233 708 Kč, přičemž celková hodnota příjmů, výdajů a financování se nemění.
ZO schválilo rozpočet sociálního fondu obce na
rok 2016 ve výši 79 000 Kč.
ZO pověřilo starostku obce prováděním rozpočtových opatření všech rozpočtových hodnot bez omezení.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny provedené
rozpočtovým opatřením č. 12.
ZO schválilo OZV č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO uložilo starostce zajistit vyvěšení OZV č. 2/2015
na úřední desce OÚ od 17. 12. 2015.
ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 224/53 zahrada, o výměře 347 m2 v k.ú. a obci Jezernice, za cenu 35 Kč/m2, paní Marii Dvořákové, bytem Jezernice 86
a panu Janu Vikovi, bytem Jezernice 220.
ZO pověřilo starostku obce podpisem smlouvy do
29. 2. 2016.
ZO schválilo pronájem pozemků parc. č. 2710/1
ost. plocha, parc. č. 2559/177 zahrada, části pozemku

ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 9. a 11. zasedání ZO.
ZO schválilo rozvojové záměry obce na rok 2016
a vzalo na vědomí vyhodnocení rozvojových záměrů
obce na rok 2015.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt
Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu a šaten pro
sportovce.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova OK 2016 na projekt Rekonstrukce
sociálních zařízení a výměna dveří v základní škole Jezernice.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP na
projekt Zateplení budovy základní školy Jezernice.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z MZe na
projekt Oprava památníku T.G.M.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Mze na projekt Oprava kříže u Agrochovu.
ZO schválilo závazné rozpočtové ukazatele pro
ZŠ a MŠ Jezernice podle důvodové zprávy.
ZO vzalo na vědomí termíny zasedání ZO v roce
2016: 23. 3., 25. 5., 22. 6., 14. 9., 16. 11., 15. 12.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny provedené
rozpočtovým opatřením č. 13.
ZO schválilo každoroční účast obce na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
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Historie domu č. 42
(… Co všechno odvál čas)
Při příležitosti loňských Velikonoc jsme v muzeu
připravili expozici s názvem Znáte Velikonoční tradice? Součástí této expozice byly také vystavené vyšívané ubrusy, prostírání a další různé výšivky. To vše
vyšívala paní Mařka (Marie) Palová. Velmi málo návštěvníků vědělo, kdo to byl Mařka Palová, kde bydlela a jaký byl osud rodného domu č. 42.
Dům č. 42 – selské stavení – v minulosti vlastnil
pan František Pala se svojí manželkou. Měli tři děti –
dcery Marii (Mařku – ta zůstala svobodná – narozená 1. 10. 1899), Annu, která se po provdání nejdříve
jmenovala Dohnalová a v druhém manželství Chudějová, a syna Františka. Marie zůstala s rodiči na statku a dcera Anna a syn František se odstěhovali a založili vlastní rodiny.
Palův statek, situovaný uprostřed vesnice, byl středem dění. Před statkem se konaly výstavy hospodářského zvířectva, na veliké zahradě se konaly výlety,
slavnosti a také obecní dožínky.
Ne vždy se hospodáři dobře dařilo a tak postupně
začaly narůstat dluhy, nezaplacené směnky, atd. a statek bylo nutné odprodat.
V roce 1941 se pro obec naskytla příležitost výhodně odkoupit dům č. 42 se zahradou a stodolou. Jak to
zastupitelé zdůvodnili? Dům je vhodný pro umístění

Obecní úřad
obecních plemeníků i s výběhem a mimo to může být
po adaptaci použit pro obecní veřejné místnosti. Cena
domu byla 100 000,– Kč. Převodní poplatky a případnou dávku z přírůstku hodnoty zaplatila obec.
Úhrada potřebné částky 100 000,– Kč s převodními poplatky asi 105 000,– opatřila se prodejem 5%
dílčích dlužních úpisů S.M.E, jejichž nominální hodnota činila 110 000,– Kč.
K jednání a podpisu kupní smlouvy byli obecním
zastupitelstvem určeni pp. starosta Josef Suchánek,
Antonín Čoček jako člen obecní rady, Bedřich Kellner
a Josef Vítek jako členové obecního zastupitelstva.
Již od roku 1939 jevila se jak ve městech tak také
na vesnicích velká bytová nouze způsobená nuceným
vystěhováním tisíce českých rodin ze Slovenska, Podkarpatské Rusi a z pohraničního území Čech a Moravy, které mnichovským diktátem připadlo Německu.
Nedostatek rodinných bytů jevil se i ve zdejší obci. A aby tomuto nedostatku bylo čeleno, usneslo se
obecní zastupitelstvo na schůzi konané 30. 8. 1941,
že v usedlosti č. 42, pozůstávající ze čtyř místností,
nechá upravit dva rodinné byty o dvou místnostech.
Tyto byty po adaptaci byly přiděleny panu Františkovi
Kellnerovi a panu Aloisi Rekovi, kteří o ně požádali.
Byla také stanovena výše nájemného za tyto rodinné byty, a to – panu Aloisi Rekovi za byt pozůstávající
ze dvou obytných místností a staré kuchyně měsíčně
150,– Kč a panu Františku Kellnerovi z jedné obývací
místnosti a komory měsíčně 80,– Kč. Mimo to každý

Obecní úřad
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z těchto nájemníků mohl používat jeden sklep a polovinu chléva na uskladnění dřeva.
Současně ve výměně domu č. 42 bydlela Hrabovská Josefa (vdova), její dcera Anna (svobodná), Marie
(vnučka, dcera Anny), druhá dcera Františka (rozvedená) a její dcera Svatoslava. V chaloupce (přílepek
k hlavní budově) sestávající z malé chodbičky a malé
světničky bydlela Mařka Palová (sedávala v křesle
a vyšívala a vyšívala).
V roce 1946 se odstěhovala rodina Rekova do Vítkova a do jejich bytu se nastěhoval p. Balhar Alois
s manželkou Annou a synem Vítězslavem.
Postupem času docházelo k vystěhovávání jednotlivých rodin, a tak na konci padesátých let bydlela na č. 42 pouze Mařka Palová (v chaloupce).
V letech 1949 – 1958 dochází k tzv. socializaci vesnice a zakládání zemědělských družstev (také v naší
obci se rolníci rozhodli hospodařit společně).
Ustavující schůze Jednotného zemědělského družstva (dále jen JZD) se konala 29. prosince 1955 v kulturní místnosti Místního národního výboru (MNV).
V průběhu let 1957 – 1958 vstoupili do družstva další
zemědělci. Bylo zapotřebí soustředit mechanizaci a také administrativu do jednoho místa. Proto v červnu roku 1959 byla od MNV převzata do nájmu budova č. 42,

kde se pak přestěhovala veškerá mechanizace a kanceláře družstva (ve dvoře se začaly budovat dílny a první
administrativní budova, tzv. vila MILADA (viz foto).
V roce 1962 byla tato budova od MNV odkoupena
a v letech 1964 – 1965 renomována (stávající obytná
část byla demolována a na jejím místě postavena jednoposchoďová administrativní budova, kde vedle kanceláří byla také závodní kuchyň a jídelna a pro Mařku
Palovou jeden pokoj, kde spokojeně dožila).
V 70. letech dochází k další integraci JZD (Jezernice je centrem) a bylo přistoupeno k výstavbě druhého
patra administrativní budovy (toto druhé patro však
nebylo nikdy plně využito pro potřeby JZD).
Počátkem 90. let dochází k rozdělení družstva na Zemědělské družstvo Jezernice a Zemědělské družstvo Drahotuše. K 1. 1. 1996 se družstvo transformuje na akciovou společnost s názvem AGROCHOV JEZERNICE a.s.
Administrativní budova, kuchyně s jídelnou, ve dvorním traktu dílny, garáže – to vše dnes tvoří středisko zemědělského závodu Agrochov Jezernice a.s.
Takový je osud bývalého selského stavení pana
Františka Paly
(… to všechno odvál čas).
Antonín Jemelka
kronikář

Informace jak ZDARMA získat „vyjádření o existenci
nadzemních nebo podzemních sítí“
Stavíte, nebo rekonstruujete dům?
Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní práce?
Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky
se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
www.cetin.cz
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Prohlídka ČOV

ŠKOLA

Určitě to dobře vymysleli. Když se to někomu nelíbilo, tak mně se to určitě líbilo. A jsem ráda, že jsme se
(Ivana Psotová)
Využili jsme možnost navštívit místní čistírnu od- tam mohli podívat.
padních vod. Nejdříve jsme se venku před ČOVkou
podívali do veliké nádoby, kam odchází odpadní voda z Jezernice. Nádoba je hluboká 5 metrů. Potom
jsme se šli kouknout dovnitř hlavní budovy čistírny.
Hrozně to tam smrdělo. Bylo tam moc „káblíků“, které vždycky byly k nějakému účelu. Pan Zapletal potom
pustil nějakým „čudlíkem“ kyslík pro bakterie, aby
mohly požírat kal. Viděli jsme i „mozek celé čistírny“.
Ten, když se zapnul, tak se spustil velký hluk. Všechno to tam hučelo. Bylo to tam hezké, i když to tam
smrdělo. Bavilo mě to, protože jsme se nemuseli učit.

ŠKOLA
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Podzimní dýňování
Dýně by se klidně mohla stát synonymem podzimu.
K tomuto ročnímu období totiž sedí naprosto dokonale.
A to nejen svou barvou, ale i chutí. Navíc během podzimního období slavíme svátek Halloween. A jaký by byl
Halloween, když by váš domov nestrážil dýňový strašák?
V úterý 27. 10. 2015 jsme se sešli v dopoledních
hodinách v budově základní školy, abychom si zde
společně podle návrhů svých, nebo připravených vyřezali dýni a společně ji večer rozsvítili. Výtvory byly
úžasné. Je vidět, že dýňování má v naší obci tradici
a rodiče dětí chodí důkladně připraveni. Někteří mají
šablonky, někteří speciální vyřezávací nástroje, jiní si
z vyřezané dýně sestavují přímo kompozice.
Naše dýňování je spojeno s lampionovým průvodem, který účastníky každoročně dovede do DKS. Zde
KRPŠ vždy nachystá občerstvení, připraví oheň a špekáčky na opékání a také vyhlásí vítěze kulinářské soutěže. V letošním roce se vítězkou stala paní Pročková

Jezerničtí čerti

se svým dýňovým dortem. Od nezávislé poroty obdržela knižní cenu. Blahopřejeme!
Děkujeme za spolupráci i místním hasičům, kteří
nám vždy bezpečně tyto krásné výrobky převezou do
kulturního domu.
Doufejme, že příští rok bude úrodný a opět se urodí dostatek dýní, abychom všichni mohli popustit uzdu své fantazii a tak trochu si pohrát. Hradilová B.

li obživli, je určitě ta největší odměna všem tvůrcům.
Škoda jen, že strach z čertů nemají občas i dospělí.
Prosinec je čas koncertů, zpívání koled a výstav. Všem moc děkujeme za nápad a spoustu práce při výZa školku Libosvárová J.
Na jednu takovou výstavu, doslova čertovskou, jsme robě fakt živých čertů!
do místního muzea byli pozváni i my ze školky. Bylo
už sice po mikulášské nadílce, ale ve školce jsme si
pořád ještě hráli na „peklíčko“. Hlavně kluci se při
oblékání v šatně vytahovali, jak se čertů nebojí, ale vidět pak osm čertů na jednom místě už taková sranda
nebyla. Po velmi zajímavém vyprávění pana Jemelky
se dětem zdálo, že někteří čerti „fakt pohli i rukou“.
Dokonce i ve školce u oběda děti ještě řešily, jestli čerti byli živí nebo ne. A to, že čerti v očích dětí na chví-
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ŠKOLA

ŠKOLA
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Advent a Vánoce v MŠ Jezernice

Zápis do 1. ročníku na ZŠ pro šk. rok 2016/2017

Na nejkrásnější období v roce
jsme se v mateřské škole připravovali již v listopadu. Před první adventní
nedělí jsme si společně nazdobili adventní věnec na dveře a keramický
svícen se čtyřmi svíčkami. Každý den
jsme si potom rozsvěcovali daný počet svíček a s písničkou čekali na Ježíška. Děti se seznámily s významem
Adventu, poslechly si pověsti o sv.
Barborce, sv. Mikuláši, sv. Lucii a vyprávění o vánočních tradicích.
Procvičováním písní, básní a tanečků v prvním týdnu adventu, jsme
se pilně připravovali na příchod Mikuláše a na vánoční besídku. Vystoupení dětí na besídce se povedlo,
Mikuláš s andílkem a čerty byli spokojeni a všem dětem rozdali sladkou
odměnu.

Ve středu 20. 1. 2016 proběhl na Základní škole
v Jezernici zápis do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo
pět dětí se svými rodiči. Tři chlapci – Matyáš, Marek
a Vojtěch a dvě děvčata – Gábinka a Elenka.
V učebně 3. třídy se děti seznámily s paní učitelkou, která je celým zápisem provázela. Rodiče s paní
ředitelkou vypisovali zápisní lístek a žádost o přijetí.
Cílem každého zápisu je zjistit, zda je dítě na zahájení školní docházky po všech stránkách dostatečně zralé. Jedná se o zralost školní, psychickou, fyzickou, sociální – vztahovou. Pro děti i jejich rodiče je to určitě
slavnostní okamžik. Dítě se seznamuje s novým prostředím i novými zaměstnanci školy, rodiče získávají
informace o škole, o pomůckách, o organizaci šk. vyučování, paní učitelky zjišťovaly o každém novém dítěti co nejvíce informací při různých činnostech. Není
jednoduché zjistit během necelé hodinky o dítěti vše,
proto úzce spolupracujeme s naší mateřskou školou.
Prostor třídy byl rozdělen do několika stanovišť
s obrázky určitého povolání a dalšími pomůckami. Na
začátku každý budoucí prvňáček dostal kartičku se
svým jménem a z každého stanoviště si odnesl malý

Druhý týden jsme si společně
přizdobili vánoční stromeček, u kterého jsme zpívali koledy a vánoční
písně, četli jsme si pohádky a příběhy s vánoční tématikou. Také jsme
společně vykrajovali, pekli a zdobili
perníčky, což si děti moc užily.
V dalším týdnu jsme se prostřednictvím „Vánočního příběhu“, vyráběním vánočních přáníček, povídáním u stromečku a dramatickým
ztvárněním koledy „Půjdem spolu
do Betléma“, zaměřili na vytvoření
klidné, pohodové a tajuplné atmosféry. Navštívili jsme krásné místní
muzeum a koledovali jsme na obecním úřadě.
Poslední, čtvrtý týden adventní,
do Vánoc zbývá už jen několik dnů.
Děti se dočkaly, v pondělí byla vá-

noční nadílka. V úterý jsme si připravili vánoční pohoštění, prostřeli slavnostní tabuli, u které jsme krájeli jablka, louskali oříšky, pouštěli lodičky
a pochutnali jsme si na slavnostním
obědě. Byly to nabité, ale moc pěkné týdny, které jsme si všichni užili.
Za celou MŠ přejeme všem
čtenářům v Novém roce hodně
zdraví a lásky. Lenka Hradilová

obrázek na vykreslení daného povolání. Poslední povolání bylo pošťák a zde děti obdržely dopisní obálku, na
kterou paní učitelce nadiktovaly svou adresu. Do obálky zasunuly všechny získané obrázky a za svou snahu
ještě získaly dárečky vyrobené staršími dětmi ve škole.
Je důležité, aby se dítě do školy těšilo, doma si „hrálo na školu“, bylo zvídavé, chtělo se učit novým věcem.
Musíme pochválit většinu budoucích prvňáčků, jejich rodiče i paní učitelky v mateřské škole, neboť budoucí školáci se snaží, učí se správně držet tužku ve
dvou prstech a se správným sklonem, poznají barvy,
učí se soustředit na splnění daného úkolu. Většinou
jsou děti komunikativní, nebály se popovídat si s někým „cizím“ ve škole. Některé děti mají ještě trošku
problémy s mluvením – správnou výslovností, ale to by
se za pomocí logopedické poradny a domácího cvičení mohlo do začátku školní docházky zlepšit.
Děkuji také kronikáři obce panu Jemelkovi za návštěvu v tento den a zpracování několika fotografií.
Všichni ve škole se těšíme až v pondělí 1. září 2016
zasednou noví žáčci do svých školních lavic.
Mgr. Hradilová B.
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Na ZŠ v Jezernici podporujeme čtenářství

Lyžařský kurz žáků ZŠ

Naše škola se zapojila do operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1.1. pro oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání
prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání.
Na základě MŠMT stanovených pravidel škola
po procesu hodnocení a schválení získala částku
247 313 Kč.
Realizace proběhla od 1. 7. 2015 a skončila 31. 12.
2015.
Naše škola si v rámci tohoto projektu vybrala následující oblasti, které podpořila:
1.	Zahraniční jazykový kurz pro učitele. V rámci jazykového kurzu pro učitele vycestovaly učitelky ZŠ ve
dnech 17. 8.–28. 8. 2015 do ESE na Maltu.
2.	Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti: Škola využila prostředky v této aktivitě pro zavedení Čtenářských
dílen ve třetím a čtvrtém ročníku, nakoupila více
než 100 kusů knih soudobé dětské literatury.
Tato oblast byla pro nás prioritou. Realizace probíhala zhruba 1x týdně v hodinách českého jazyka – čtení. V deseti čtenářských dílnách byla představena jedna
kniha. Žáci četli formou společného čtení, samostatně,
nebo část knihy dočítali doma. Poté probíhala zpětná

Lyžařský výcvik se zařadil na ZŠ a MŠ v Jezernici
k tradičním akcím každého školního roku.
Vzhledem k tomu, že jsme malá škola s malým počtem žáků není pro nás vždy jednoduché tento výcvik
uskutečnit. V minulých letech jsme se tedy spojili se ZŠ
a MŠ Loučka a jezdili jsme společně. V letošním roce
se přihlásilo na obou školách překvapivě velké množství adeptů lyžování, tudíž jsme se nevešli do jednoho
autobusu a po několika letech jsme jeli opět sami.
V posledním lednovém týdnu již bylo na sjezdovce
v Hlubočkách tolik sněhu, že jsme se žádného oteplení nebáli. V letošním roce se nepřihlásil nikdo z MŠ, tak
jezdili samí školáci. Celkem 13 účastníků bralo výcvik
docela vážně a ve čtvrtek – poslední den, své dovednosti předvedli i spoustě diváků z řad rodičů a příbu-

vazba – vypracování prac. listu, ilustrace. V rámci mezipředmětových vztahů využili práce s knihou i v hodinách výtvarné výchovy a dětskými výtvory si vyzdobili
třídu. Po přečtení úryvků ze všech deseti titulů se žáci
čtvrtého ročníku domluvili, že nejoblíbenější knihu (Robinson Crusoe) si přečtou celou společně ve škole. Při
výběru knižních titulů paní učitelky vycházely ze zkušeností s četbou vlastních dětí, z titulů z čítanek a nejčtenějších titulů zveřejněných na internetu. Obě třídy byly
s formou této práce s knihou velice spokojené.
Na tento projekt, do kterého byli zapojeni pouze
žáci třetího a čtvrtého ročníku, navazujeme nyní celoškolním projektem ke zvýšení čtenářství našich žáků.
Po dohodě s paní knihovnicí p. Martinou Návrátilovou
všichni žáci v hodinách českého jazyka – čtení jednou
za měsíc – společně se svou paní učitelkou navštíví
místní knihovnu, zapíší se zde a obdrží průkaz čtenáře. První schůzku již máme za sebou a děti jsou velmi
nadšené. Každý si odnesl jednu knihu, kterou se pokusí během jednoho měsíce (do další návštěvy) přečíst. Uvidíme, jak dlouho jim toto nadšení vydrží. Pokud se nám tato spolupráce s místní knihovnou osvědčí, můžeme v ní pokračovat i v příštím školním roce.
Hradilová B.
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zenstva. I ti, kteří stáli na lyžích poprvé v životě, dokázali sjet v obloučcích závodní trať. Téměř všichni
dokonce bez pádu. Za odměnu dostali od maskota sobíka diplom a míč. Vraceli jsme se unaveni, ale s úsměvem a plni nových zkušeností a dovedností. Na příští
rok se těšíme a doufáme, že nám počasí bude opět
přát.
Hradilová B.
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Významní rodáci z Jezernice

Generálmajor Rajmund OREL
Na obecních slavnostech v srpnu letošního roku konaných při příležitosti 15. výročí znovu-obnovení samostatnosti obce byla představena nová publikace Významní rodáci z Jezernice. V publikaci jsme představili
rodáky z naší obce, kteří v určitém ohledu vynikli. O některých se nám podařilo zjistit více podrobností z jejich
života, o jiných dosud víme málo. Našim cílem bylo
podnítit zájem o hlubší poznání historie naší obce. Nepochybně se v obci narodily a žily (nebo se později odstěhovaly) další osobnosti, které vynikly nebo dosáhly
úspěchu v oblasti školství, kultury, průmyslu, zemědělství nebo jako sportovci či vojáci. Jedním z rodáků, kteří v posledně jmenované profesi dosáhli významného
postavení, byl generálmajor letectva Rajmund OREL.
Rajmund Orel se narodil 18. 8. 1906 v Jezernici
v domě č. 61. Pocházel z šesti sourozenců (tři bratři
a dvě sestry).
Základní školu navštěvoval v Jezernici, po absolvování vyšší reálky v Lipníku nad Bečvou začal v říjnu
1925 studovat na Vojenské akademii v Hranicích a po
jejím skončení byl v září 1927 jako poručík pěchoty odeslán do roční aplikační školy v Milovicích. V říjnu 1930
byl vyslán do XVII. pozorovatelské školy při Vojenském
leteckém učilišti (VLU) v Prostějově a k pěchotě se již
nevrátil. Po získání kvalifikace pozorovatele letce byl
v červnu 1931 jako nižší důstojník přidělen k 8. letce
v Olomouci. Na podzim téhož roku byl povýšen na nadporučíka pěchoty a v létě 1932 převeden mezi důstojníky letectva. V roce 1934 absolvoval kurz u VLU a pilotní výcvik v Prostějově. Po jeho absolvování působil jako nižší důstojník u 35. letky v Olomouci a v Hradci
Králové. Na podzim 1936 velel poddůstojnické škole
v Chebu a na krátkou dobu se také vrátil do Hradce Králové. Koncem ledna 1937 převzal velení čety pilotů Školy důstojníků v záloze letectva v Chebu. V dubnu 1937
se stal kapitánem. V polovině listopadu byl přemístěn
do Pardubic, kde převzal velení 46. letky. V uvedené
funkci setrval až do června 1939, kdy v návaznosti na
rozpuštění čs. armády odešel mimo činnou službu.
V letech okupace pracoval na Okresním úřadě v Boskovicích, kde se také 8. 5. 1945 aktivně zapojil do protiněmeckého povstání.
Již koncem května 1945 byl pro své teoretické znalosti, praktické a organizační schopnosti opět povolán

do čs. armády, a to k leteckému pluku 202 v Olomouci. V polovině září nastoupil jako čerstvě povýšený
štábní kapitán k Leteckému učilišti do Prostějova a od
ledna 1946 se ujal velení Pilotní školy III v Olomouci.
V dubnu 1947 byl ve funkci pobočníka velitele přeložen ke Školní peruti III. V témže roce byl povýšen do
hodnosti majora. Od srpna do října absolvoval výcvik
na letouny C-3A u Pilotní školy II ve Stichovicích a následně se vrátil ke svému mateřskému útvaru do Olomouce. V témže měsíci se stal podplukovníkem. V polovině listopadu 1949 byl přemístěn k Leteckému učilišti do Prostějova a ustanoven do funkce zástupce
velitele. Své působení u učiliště přerušil od ledna 1949
do února 1950, kdy byl vyslán na studium do SSSR. Po
návratu do ČSR velel leteckému učilišti až do srpna
1951, kdy jej přemístili k Vyšší škole důstojníků letectva v Hradci Králové. Zde nejprve zastával funkci zástupce velitele pro výcvik a v dubnu 1953 se stal náčelníkem VŠDL. Krátce na to byl povýšen do hodnosti
plukovníka. V srpnu téhož roku byl jmenován generálmajorem letectva. Do Prostějova se vrátil v lednu 1956
a opět se stal náčelníkem učiliště. Koncem léta 1959
předal velení školy svému nástupci a od podzimu převzal řízení výcviku zahraničních posluchačů u učiliště.
Do zálohy odešel koncem listopadu 1962, v následujícím roce zemřel.
Informace poskytl Ing. Rajmund Orel
Antonín Jemelka, kronikář

Andrej Bagár z Trenčianských Teplic
Před časem vydaná útlá knížečka „Významní rodáci obce Jezernice“ způsobila lehké pozdvižení nejen mezi jezerničany. Na jejím základě se začaly ozřejmovat další zapomenuté osudy lidí, kteří jakkoliv svázaní s obcí, působili významně i jinde v republice.
Publikace začala nečekaně žít svým vlastním životem
a přesáhla například i zvlněné kopce Karpat.
Ze Slovenska jednoho dne přišel dopis. Jeho autor,
dr. Němeček, se dlouhodobě zabývá krom jiných politicko-společenských aktivit v Bratislavě, uměleckým
odkazem Andreje Bagára. Životní peripetie svého prastrýce, divadelního pedagoga a herce Andreje Bagára,
mapuje ve spolupráci se všemi erudovanými slovenskými odborníky. Obzvlášť proto, že toto jméno je spojeno silně s historií slovenské divadelní tvorby. Právě

Společenský život
ona publikace způsobila, že by rád navázal spolupráci s místem, odkud tento rod pochází. Z domu čp. 46.
Chvíle, kdy jsme se setkali osobně, byla silná. Zůstala jsem nevěřícně stát, trochu v němém úžasu. Ve
spěchu přifrčíte do Trenčianských Teplic na konferenci „Odkaz Andreje Bagára pro dnešní divadlo“ a tam,
v čele konferenčního stolu, sedí děda Jan Bagar. Ale
moderní, v mladším vydání a svěží.
Pak jsem žasla podruhé, to když z referátů ředitelů a dramaturgů významných slovenských divadel z
Nitry, Martina, Bratislavy, VŠMU posloucháte, jak byl
někdo, kdo má stejné příjmení jako vaše matka za
svobodna, úžasný, uznávaný, nespoutaný, drsný, neúprosný a přesto všechno lidský...
Vtiskl stopu do podoby slovenského divadelnictví
třeba svými postavami Cyrana, nebo podstatným zá-

28. října 2015
U památníku s chybějící ukradenou bystou T. G. Masaryka jsme
si připomněli 97. výročí založení samostatného Československa, položili jsme zde květiny, děti vystoupily s pásmem písní a básní a pak
jsme se vydali na hřiště pouštět draky, opékat špekáčky a zapálit traJo
diční Masarykovu vatru.
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sahem do osudů dneska už renomovaných osobností českého a slovenského divadelnictví: Magdy Vašáryové, Zdeny Studenkové, Oldy Hlaváčka, pánů Lasici a Satinského nebo pana Martina Huby.....
Tak myslím, že je docela sympatické, že ta tenká
nitka schopností, talentu a vytrvalosti, která přinesla
mnoho skvělého, začíná narozením otce, Ignáce Bagára, právě u nás. V Jezernici.
A na další překvapení života se prostě nezbývá než
těšit
P.S. A to jsem dlouho podezřívala maminku Janu,
že si z nás dělá srandu a nenápadně přikrášluje rodinnou historii příběhem o významném slovenském
divadelníkovi.....
Jana Šelleová, www.janaselle.cz
+420 731 455 210
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Hody v Jezernici s reprízou
divadelní hry Sněhurka
a sedm trpaslíků

Advent jsme přivítali výstavou

V pátek 6. 11. 2015 se v rámci hodových oslav
v jezernickém kulturním domě uskutečnilo druhé
představení muzikálu Sněhurka a sedm trpaslíků
v podání našich skvělých ochotníků. Něžná Sněhurka, potvora královna, popletení zakletí trpaslíci, tančící lesní havěť, mechem obrostlý myslivec a mírně
tápající princ. A bylo zase narváno a smích a bouřlivý potlesk a radost ve tvářích spokojených diváků.
Děkujeme a těšíme se na další divadelní počin této
sympatické partičky!
V sobotu uspořádali Sokoli hodovou zábavu s taneční skupinou Jen Tak 2 a v neděli se ochotníci se
svým představením zúčastnili setkání ochotnických
divadel v Hranicích na Staré střelnici, kde opět sklidiJo
li velký potlesk nadšených diváků.

Vánoční a mikulášská besídka
V neděli 6. 12. 2015 se DKS zaplnil rodiči i příbuznými žáků MŠ a ZŠ v Jezernici, aby společně shlédli
program, který si pro nás připravily děti z mateřské
a základní školy. Pro děti – ať už větší, či menší – je
to vždy náročný den, plný trémy a starostí. Dopadne
moje vystoupení dobře? Nespletu se? Nezapomenu
text? My dospělí se snažíme, aby se děti při vystoupení vůbec nebály, aby si sebou byly jisté. Aby se vůbec postavily na pódium.
Děti z mateřské školy si pod vedením paní učitelky
Vykoupilové a Hradilové Lenky připravily tématicky zaměřené pásmo básniček a písniček. Měly slušivé ob-

lečky připomínající sněhuláky. Jejich program byl obsáhlý a všechny děti se představily v tom nejlepším.
Po programu nejmenších dětí se nám se svým programem představily děti ze základní školy. Za hudebního doprovodu p. vychovatelky Anežky Pořízkové nám
děti zazpívaly známé i méně známé vánoční koledy
i zimní písničky, zatančily mazurku. Tyto doplnily básničky a říkadla připomínající zimní čas našich babiček.
Po vystoupení přišel za dětmi Mikuláš se svou družinou čertů i andělů a přinesl všem dětem balíček se
sladkostmi, který věnovalo KRPŠ. Na závěr tohoto příjemného odpoledne byl otevřený jarmark, kde si mohli návštěvníci zakoupit drobné vánoční dekorace do
Hradilová B.
bytu a také cukroví.

Na první adventní neděli se v sále DKS v Jezernici
rozezněly krásné vánoční melodie a přivítaly tak návštěvníky na tradiční vánoční výstavě, kterou uspořádaly členky ČČK. Ve vzduchu vonělo nejen jehličí, cukroví, perníčky, ale linula se také typická vůně svařáku
na zahřátí. A bylo na co se koukat!
Nepřehlédnutelná trojice Mikuláš, anděl a čert přivezla sáňky plně naložené dárky a balíčky. A co měl
čert v pytli? To vrtalo mnoha dětem hlavou. Na krásně vyzdobených stolech jsme mohli obdivovat adventní věnce, vánoční aranže, svíčky, cukroví, perníčky, háčkované zvonečky, malovaná přáníčka, pletené
výrobky z papíru a jiné ruční práce našich šikovných
žen. Pěkné drobnosti vystavovaly tradičně také děti
místní školy. Součástí výstavy byla expozice kreseb,
plastik, keramiky a obrazů některých jezerských výtvarníků. Ostatní představíme zase příště.
Návštěvníci si mohli nakoupit spoustu dárků pod
vánoční stromek nebo jen tak sobě pro potěchu. Jako
ručně malované šátky a šály z hedvábí, svíčky, drobnosti z keramiky, adventní věnce a vánoční aranže, výrobky z papíru, pletené šály nebo nádherně nazdobené
perníčky a mnoho dalších drobností. Děti ve svém
koutku vyráběly třeba vánoční svícny nebo jiné drobné
ozdůbky na vánoční stůl, které si pak odnesly domů.
A čím prohlídku sálu zakončit? Třeba kávičkou
s domácím zákuskem, svařákem, nebo se jen tak posadit a pobesedovat se známými. Letošní účast návštěvníků na výstavě byla rekordní, což svědčí o oblíbenosti této akce. Vystavovatelům i organizátorům
moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Rádi bychom vám všem popřáli hodně zdraví v roZa výbor ČČK – Helena Jemelková
ce 2016.
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Adventní koncert v kostele

Sněhuláci ze školky

Díky naší patronce umění paní Janě Šelle máme
vždy před vánocemi krásné umělecké zážitky. Její adventní a vánoční program nás uvede do pravé pohody a harmonie. Tentokrát si scénář koncertu zvolila od
místních po světové umělce. V první části zazněly
krásné písně a skladby v podání naší Jany a její kamarádky harfenistky Stázky. Velkou odvahu projevila
naše Terezka Pírková, když si společně zazpívala du-

et s Janou. Bylo to velmi překvapivé a milé. Ve druhé
části koncertu vystoupil světový varhaník pan Martínek, který působí jako varhaník v kostele sv. Mořice
v Olomouci. V jeho podání Bachovy Fugy docházel
dech. Byla to muzika, která spojuje nebe se zemí.
Nádhera. Před několika lety byly naše varhany podrobeny celkovou rekonstrukcí. Pan Martínek nám svou
mistrovskou hrou ukázal, že vynaložené peníze a úsilí mělo smysl. Děkujeme!
Za farní radu Zemánková Marie

Inspirací pro vánoční a mikulášskou besídku byl
veselý taneček Sněhuláci, který si děti velmi oblíbily.
A tak jsme tedy připravili program písniček, básniček
a tanečků na téma „Sněhuláci“. Přesto, že venku ne-
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byl žádný sníh, pódium v DKS zaplnila spousta roztomilých sněhuláčků. Při svém vystoupení se nezalekli
ani dvou čertů, kteří vše sledovali z první řady společně s Mikulášem a andělem. Však je také Mikuláš s andělem za jejich vystoupení i nebojácnost odměnili mi(vyk)
lými dárečky.
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Koledy v Jezernici
Ve středu 9. 12. 2015 se už od půl šesté jezerničtí scházeli u nazdobeného vánočního stromu před
poštou. Z reproduktorů zněly vánoční písničky, svařák
voněl, rozsvícené obecní muzeum „Co všechno odvál
čas“ zvalo k návštěvě nové čertovské a vánoční expozice. V šest hodin rozsvítily děti ze základní školy kouzelnou říkankou vánoční strom a pak jsme si všichni
společně zazpívali koledy podle zpěvníku Deníku. Rozezpívané děti byly k nezastavení, a tak ještě přidaly veselou písničku Už se zase těšíme na Jéééžiška
a Štědrý večer nastal. Počasí nám přálo, účastníci ješ- Sešlo se nás na sto dvacet. Byla to pěkná příležitost
Jo
tě dlouho postávali a besedovali u svařeného vína. k setkání spoluobčanů!

Muzeum plné čertů
Ve středu 9. 12. 2015 v 18.00 hod. se poprvé rozzářil vánoční strom u pošty, před kterým si přítomné
děti a dospělí přišli společně zazpívat koledy. Předvánoční atmosféru doplňovala vůně svařáku, který je pro
tento čas typický. Současně bylo otevřeno muzeum obce, kde byla nově instalovaná výstavka s vánoční tématikou. Tentokrát celé muzeum obsadili čerti a čertice.
Nepřehlédnutelná byla trojice – Mikuláš, Anděl a Lucifer, který pečlivě dohlížel na své poddané a neposedné
čerty. A ti byli všude. Poblíž seděla čertice s čertíkem,
který si hrál s hračkami a hodné děti si mohly s jeho
svolením vzít cukrle. Druhý čertík neposeda strašil přicházející hned u vchodu držíce velké vidle. Starý čert vykukoval z dřevěné díže. Další dva pekelníci si hned za
vánočním stromem hráli čertovský mariáš, pili černou
kávu, slivovici a pojídali klobásku s pálivou paprikou.
Ten třetí, zmožen hrou a pitím, si lehl do postele pod
velkou nadýchanou peřinu a tvrdě spal. Vánoční atmosféra byla doplněna pěknými ručně vyrobenými betlé-

my, krásně nazdobenými perníčky, svátečně prostřeným stolem a tiše se linoucí vánoční hudbou. A čerti tuto pohodu určitě nezkazili. Líbili se jak dospělým, tak
také dětem, které se kupodivu vůbec nebály.
Příští rok bude vánoční výstavka v muzeu asi patřit andělům. Za vaši návštěvu děkujeme a budeme se
těšit na další shledání.
Za muzeum obce – Helena Jemelková

Živý Betlém v kostele sv. Martina v Jezernici
V neděli 27. 12. 2015 předvedly v našem kostele děti z Jezernice,
Podhoří a Loučky slavnostní představení o narození Ježíška. Zaplněný kostel pozorně naslouchal a po
skončení srdečným potleskem ocenil pěkné vystoupení připravené
panem farářem Petrem Utíkalem
a jeho spolupracovníky.
Po skončení představení jsme si
mohli prohlédnout vánoční expozici v našem muzeu. Slavnostně vyzdobené muzeum s čerty, Mikulášem a andělem bylo o něco tajemnější ve svitu svíček, bez elektřiny.
Pěkné, čertovsky pěkné!
A jak jsme tak svátečně naladěni odcházeli z muzea, potkali jsme
sousedy, vlídně jsme spolu pohovořili a bylo to moc příjemné, až do
chvíle, kdy jsem na chodníku, jen
několik desítek metrů od koše na psí
exkrementy, šlápla do psího h….
Tož tak. Aby ten život nebyl zas
tak jednoduchý, máme zde, mezi
chovateli psů, spoluobčany, kteří na
to všechno prostě … (kašlou). Jo

Návštěva muzea Co všechno odvál čas je možná po celý rok,
po domluvě s panem Jemelkou, tel. 602 683 886.
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Kluziště

Bruslení u školy

Výšlap za netopýry

Zavčas, než to zase roztaje, vyrazili
školáci zařádit si na sněhu a na ledě. Bruslili o sto šest. Jsou to šikulové, žádné máčky! Děkujeme našim
hasičům a technikům obce, kteří
společně neúnavně led připravovali, hladili a leštili přesto, že v letošní
nadprůměrně teplé zimě mělo jejich snažení jen krátkodobý úspěch.
Jo


V sobotu 26.12., na Štěpána, se za krásného slunečného počasí vypravila partička Jezeráků a pes do
lesů nad Podhořím. Proběhli jsme Drahotuchem a krkolomným terénem sešli k netopýří jeskyni. A byli tam,
zavěšení hlavou dolů a tvrdě spící. Snažili jsme se nevyrušit je.
Děkujeme za „navigaci“ naši neúnavné Sokolce
Jo
Madle Zemánkové!

Místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obcí Jezernice
také v této sezoně připravil ledové
kluziště. Nenechali jsme se odradit
nezdarem z minulé sezóny, kdy se
bruslilo pouze týden. Letos 1. ledna tak měly děti možnost prvního
bruslení. Sotva se plocha podařila
pěkně vyladit, přišla bohužel obleva, která trvala týden a z části na-

še dílo zničila. Chtěl bych poděkovat zejména dětem, které respektovaly zákaz vstupu na plochu
v době oblevy, a díky tomu se led
celkem zachoval. Při dalším ochlazení se podařilo kluziště zprovoznit velice rychle. Zimy poslední doby však bruslení moc nepřejí a po
týdnu je zase po všem. I tak věříme, že si děti kluziště náležitě užily. Uvidíme, jaká zima nás čeká
Zdeněk Panák
v únoru.

Tříkrálová sbírka
Na konci vánočního období se slaví svátek Tří králů.
Během vánoc jsme si užívali dárečků, dobrého jídla
a pití. Není to však pro každého samozřejmostí, že si
může splnit své přání a potřeby. Naše společnost se dělí na ty, co mají, ty co nemají. Štědré a opatrné. Někdo
má nadbytek a nerad se dělí, někdo nedostatek a dá
to poslední. Díky těmto dárcům má život opravdivý
smysl, neboť vidí trápení a bídu druhého a něco pro to
dělá. Sociální problémy vytvářejí mezi lidmi propasti
nedůvěry a závisti. K organizacím, které vytváří mosty
nad touto propastí, patří Charita, která pořádá celostátní sbírku pro potřebné. I v naší obci jsou štědří dárci. Děkujeme. Koledníci vybrali do kasiček 17 000 Kč.
Život nám neustále připravuje různé překvapení
a zázraky. V letošním roce považuji za velký zázrak skutečnost, že se na naši faru přistěhoval náš nový pan farář Petr Utíkal, který má na starosti duchovní správu v Jezernici, Podhoří a Loučce. Budova fary je však již v dosti
dezolátním stavu. Bude zde potřeba nová elektrika, připojení na novou kanalizaci a spoustu dalších problémů,

o kterých ještě dnes nevíme. Ráda bych požádala občany i obecní úřad o pomoc při této rekonstrukci. Bylo by
dobré, aby náš „důstojný pán“ Petr Utíkal žil ve svém bytě důstojně. Pamatovali jsme na to i při letošní Tříkrálové sbírce, kdy nám dárci přispěli „Na kostel“ částkou
Za farní radu Zemánková Marie
sedm tisíc korun.

Sportovní silvestr 2015
Sbor dobrovolných hasičů již potřetí připravil pro
všechny příznivce sportu, kultury a zábavy sportovní
silvestrovský večer roku 2015. Za účasti asi 80 lidí
včetně dětí jsme si zahráli stolní tenis, florbal, badminton, zasoutěžili jsme si v tancích na tančících ko-

Zahrádkářský ples
Je to až k nevíře, ale v sobotu 30. ledna se konal
v DKS v Jezernici tradiční, letos již 44. zahrádkářský ples.
Sál se začal plnit už v 19.30 hodin, kdy autobus přivezl první hosty z Podhoří a Milenova. Pak postupně
přicházeli i Jezeráci a za chvíli byla všechna místa obsazená. Letošní návštěvnost byla opravdu rekordní. Pořadatelé se trochu zalekli, zda vše co připravili a nachystali bude stačit, ale nakonec to dobře dopadlo. Vínečko se vypilo, řízečky a chuťovky se snědly a hosté se
dobře bavili. K tanci a poslechu hrála skupina GRIFIS
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bercích, vyzkoušeli karaoke a menší děti se vyřádily
na trampolíně. Celý večer se vedl ve sportovním duchu, kde se zcela jistě nikdo nenudil. Půlnoc jsme završili krásným ohňostrojem.
Sbor dobrovolných hasičů Vám přeje vše nejlepšího do nového roku.
Petr Lollek
a nálada byla tradičně velmi dobrá. Bavily se všechny
věkové kategorie. Ale ty doby, kdy Podhoráci sotva dosedli a začali zpívat, jsou však již dávno pryč.
Mnozí staří zahrádkáři již odešli, mladí přicházejí,
taneční skupiny se časem vystřídaly, ale zahrádkářský
ples tu bude příští rok opět – a to již 45!
Chceme poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli dárkem do tomboly a také organizátorům za dobře
zvládnutý večer. A co říci na závěr? Vše se snědlo, vše
se vypilo, hodně se utratilo, ale hlavní je, že se vám to
líbilo. Budeme se na vás těšit napřesrok.
Za zahrádkáře – Helena Jemelková
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Výroční valná hromada SDH

Šibřinky 2016

23. 1. 2016 proběhla Výroční valná hromada SDH
Jezernice. Probrala se činnost v uplynulém roce a plány na rok další. Jako výjimečný bod programu bylo
předání vyznamenání zasloužilému členu SDH panu
Stanislavu Suchánkovi. Ve sboru působí od roku 1972
a v letech 1974–2009 vykonával funkci starosty sboru.
Dodnes je významným aktivním členem SDH. Ve sbo-

Vodění medvěda 2016
I v letošním roce v naší obci proběhlo Vodění medvěda. Protože tato akce musí být odčiněna před popeleční středou, vodili jsme již 6. února. Navzdory mrazivému datu, počasí vyšlo krásné a bylo teplo. Masky byly velmi povedené a pestré. Letošní ročník obohatila
i živá hudba sourozenců Hašových. Vzhledem k náročnosti celé akce vše proběhlo v klidu a bez větších problémů (za rozbité skleničky se omlouváme). Děkujeme
všem, kdo pro nás připravil pohoštění a přispěl do hasičské kasičky. Děkujeme i všem zúčastněným.
SDH Jezernice

ru bylo poslední vyznamenání uděleno v roce 1995,
tudíž je zřejmé, že nejde o běžný čin. Toto vyznamenání muselo být schváleno výkonným výborem Okresního sdružení hasičů Přerov. Mezi významnými hosty
výroční valné hromady byl pan npor. ing. Zdeněk Suchánek, velitel stanice HZS v Lipníku a také zástupce
SDH Lipník, členové SDH Loučka a starostka obce Jezernice paní ing. Pavla Jochcová. Všem hostům děkuZdeněk Panák
jeme za účast.

Zimní období končí a přichází jaro. Je to období
předvelikonoční, kdy se koná spousta plesů a zábav.
V některých obcích se stále dodržuje tradice masopustních obchůzek – vodění medvěda, která bývávala zakončena lidovou veselicí.
V letošním roce, shodou okolností, připadlo vodění
medvěda i Šibřinky na 6. únor 2016 – čtyřicet dní před
Velikonocemi. Důkladná příprava členů KRPŠ předcházela veselému reji masek na sále. Rodiče žáků připravili bohaté občerstvení, domluvili hudbu k tanci i poslechu. Již několik let po sobě nám hráli manželé Cahovi, kteří navodili příjemnou atmosféru. Výzdobu sálu si
vzaly na starost paní učitelky ze základní školy.
V průběhu večera jsme mohli shlédnout vystoupení tanečního páru pod vedením tanečního mistra pana Tumpacha.
Letošní téma sice navozovalo atmosféru divokého
západu, ale objevovaly se masky různorodé. Kromě
kovbojů a kovbojek přišly panenky Monster High i indiáni. Viděli jsme nápadité kaktusy, souhvězdí zvěrokruhu, pštrosy, barové tanečnice, lidový soubor v kro-
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jích, který nás obdarovával chlebem a solí a výbornými
koláčky. Nezávislá porota (manželé Cahovi) neměla
jednoduchý úkol. Museli vybrat tři masky, které obdržely ceny. Mezi oceněnými maskami byli: pštrosi, panenka na klíček a souhvězdí zvěrokruhu. Všem blahopřejeme! Po půlnoci byla losována soutěž o ceny. Výhercům gratulujeme a všem sponzorům, kteří nám
darovali do soutěže o ceny věcné dary, děkujeme.
Šibřinky se vydařily a někteří účastníci již dnes přemýšlejí nad tím, jakou masku by mohli mít příští rok.
Hradilová B.
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XVI. ples obce Jezernice
... se uskutečnil v sobotu 13. 2. 2016 v kulturním
domě v Jezernici a vydařil se. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Marbo z Dobrochova.
V úvodu plesu předala starostka ocenění – dorty
– třem z dobrých duší obce: paní Fandě Novákové za
neúnavnou práci v obou obecních hospůdkách po celý rok, paní Ivě Kubešové, jako režisérce a královně
roku 2015, za lví podíl na úspěchu našich ochotníků
s muzikálem Sněhurka a sedm trpaslíků a panu Milanu Šellemu, jako zvukaři obce, za dlouholeté neúnavné a nezištné zvučení a technické zajištění všech
obecních i školních akcí.
Ve dvou vstupech pak vystoupily tanečnice ze studia orientálních tanců Aysun Olomouc. Studio působí v Olomouci, Prostějově a Boskovicích již od roku
2005, zabývá se orientálním břišním tancem ve stylu
„raqs sharqi“. Tanečnice předvedly klasický tanec se

Společenský život
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závojem – Faddah, tanec bohyně Isis s křídly, tango
oriental, Drumsolo Gamila, tanec s hedvábnými poi
voi, s hedvábnými vějíři a Drumsolo Exotické bubny.
Histerky z Rožnova pod Radhoštěm pak v dalším
vstupu okouzlily diváky UV show, hrou světla a barev,
při níž je představení nasvíceno tzv. „černým světlem“. Tanečníci předvedli působivé choreografie s led
poi, pixel tyčí, deštníky a šátky. Světelná tyč, otáčená
rukou šikovného mladíka, vykouzlila vedle jiných působivých obrazců i obecní znak Jezernice. Pěkné.
Na začátku plesu požádala paní Jana Šelleová, jako patronka přerovského Aktivačního centra Jsme tady, účastníky plesu o podporu centra zakoupením piva, které pro tento účel darovala paní Adámková z Lipenského pivovaru. Akce vynesla 1230 Kč pro klienty
aktivačního centra. Děkujeme.
Milí plesuchtiví, zaznačte si do svých diářů, že
17. ples obce Jezernice se uskuteční již 11. února 2017!
Jo

POZVÁNKA na setkání seniorů
Setkání seniorů obce Jezernice se uskuteční v neděli 3. dubna 2016 od 15 hodin v kulturním domě v Jezernici.
Pan Vladimír Pacák pohovoří o svých zážitcích z celosvětového setkání sportovců na Gymnaestrádě v Helsinkách. Pro
Jo
dobrou náladu pak účastníkům bude hrát p. Hynčica a spol. Srdečně zveme všechny seniory a jejich přátele.

Připravované akce roku 2016 v Jezernici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. 3.
18. 3.
26. 3.
3. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
8. 5.
21. 5.
25. 6.
27. 8.
18. 9.
15. 10.
29. 10.

III. reprezentační ples DSO mikroregionu Lipensko – DKS
Jarní dílny – DKS
Turnaj ve stolním tenise o pohár starostky - DKS
Setkání seniorů – DKS
Jarní sázení - obec
Velikonoční volejbalový turnaj – DKS
Pálení čarodějnic - DKS
Svátek matek – DKS
Sportovní hry DSO MRL v Oseku nad Bečvou)
Dětský den, Pohádkový les – sportovní areál
Loučení s prázdninami – sportovní areál
Vítání občánků – DKS
MTB Jezernické viadukty – sportovní areál
Výročí vzniku ČSR, Masarykova vatra
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Laďa Haša V Anglii na praxi

Sokolské aktivity

Ladislav Haša (žák 3. ročníku oboru Nábytkářská
a dřevařská výroba) studující na SPŠ Hranice se zúčastnil odborné praxe v Anglii. Jednalo se o projekt
Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod záštitou
národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Hlavní
myšlenkou tohoto projektu je šance pro každého
žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování, stravování) byly financovány z grantu a žáci dostali navíc
ještě finanční příspěvek na doplnění stravy a místní
dopravu. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287
s názvem Z Hranic do Evropy. Již 7x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi v zahraničí a tento
grant škola získala i na další školní rok.
Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres
Vedras a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
1)	Portugalsko – v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) v místní střední škole – práce ve školní laboratoři – téma – analýza potravin (3. 5. – 16. 5.
2015 – 4 žáci).
2)	Anglii – v Portsmouth pro žáky všech oborů,
kde je zprostř. agentura Language solution zaměstnala v reálných firmách dle zaměření oboru
a zajistila jim ubytování v hostitelských rodinách.
(2. 5. – 16. 5. 2015 – 11 žáků, a 3 čerství absolventi – maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015.) Láďa
pracoval ve firmě na výrobu oken Medina Joinery.
O víkendu žáci navštívili Londýn, místní námořní
muzeum, ostrov Wight.

V závěru roku 2015 pořádal TJ Sokol Jezernice 2 kulturní a 2 sportovní akce.
Ze sportovních akcí se pořádal standardně dobře obsazený turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2016
a vánoční volejbalový turnaj s výborným občerstvením přímo z kotle.
Z kulturních akcí jsme v sobotu 7. 11. 2015 pořádali hodovou zábavu s přerovskou skupinou Jen Tak 2
a v pátek 22. 1. 2016 tradiční sokolský diskoples s hudbou 90. let, tentokrát v pyžamových úborech. Oproti
loňskému roku, kdy se tento ples konal v oblečení stylu 80. let, se asi letos mnozí zalekli pyžam (možná je
mnozí ani nemají), takže účast byla trošku nižší. Nicméně stylových pyžamových oblečení bylo dost napříč cemš
lým věkovým spektrem, takže pro příště se ostýchavci nemusí ničeho obávat.

Turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2015

Vlevo Laďa Haša
3)	Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských stanicích v Olhau a Faru (4 žáci,
30. 5. – 20. 6. 2015).
4)	Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus zajistila odbornou praxi pro žáky všech
oborů naší školy. (10 žáků, 12. 9. – 26. 9. 2015).
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Autorka článku:
Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Tento projekt byl
realizován za finanční
podpory Evropské unie.
Za obsah publikací
(sdělení) odpovídá výlučně
autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory
Evropské komise
a Evropská komise
neodpovídá za použití
informací, jež jsou jejich
obsahem.

Dne 21. 11. 2015 se konal v Jezernici již tradiční turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2015. Tentokrát se
zapsalo méně soutěžících, ale na kvalitě turnaje to nebylo znát. Výborně obsazený turnaj měl skvělou úroveň
a nebylo nouze o kvalitní zápasy s diváckou kulisou. Pěkné ceny, které jsme soutěžícím připravili, dohnaly hráče k nejlepším výsledkům. Některé zápasy byly tak vyhrocené, že je hlavní rozhodčí musel krotit kvůli hlasitosti, ale i tohle patří ke hře. Výsledky byly následující:
Děti do 15 let: 		
1. Kubica Tomáš, 2. Kaspar Jan, 3. Smejkal Adam
Neregistrované ženy:
1. Kroutilová Michaela, 2. Navrátilová Lucie, 3. Palková Barbora
Neregistrovaní muži:
1. Orlíček Jiří, 2. Erla Josef, 3. Šimíček Ilji
Registrovaní muži:
1. Goriecki Pavel, 2. Král Michal, 3. Jemelka Libor
Na závěr bych chtěl poděkovat za účast všem divákům, soutěžícím, sponzorům, organizátorům a rozhodčím,
kteří za celý den toho mají taky dost. Poděkování patří taky obci Jezernice, která nám umožnila uspořádat turnaj
ve zdejším kulturním domě zdarma. My se za to odvděčíme dobrou reprezentací obce v soutěži, kterou hrajeme.
Za všechny zúčastněné, sponzory a organizátory turnaje děkuje předseda stolního tenisu Miloslav Zapletal.
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Jezernický volejbal
Jezerničtí volejbalisté se 5. 12. 2015 zúčastnili tradičního turnaje o Mikulášskou berlu v Hranicích na
Základní škole Struhlovsko.
Po rozlosování do skupin se našim volejbalistům
podařilo postoupit z prvního místa do vyřazovacího
pavouka, ve kterém narazili na silný tým z Velké, s kterým těsně prohráli a neprobojovali se do finále.
V zápase o třetí místo se utkali s pořádajícím týmem Veteránů. Po dramatickém průběhu volejbalisté
ve složení Martin Novák, Aleš Raška, Martin Konečný, Roman Ševčík, Andrea Lollková, Tereza Sotolářová vybojovali 3. místo.
Tradiční Vánoční turnaj ve volejbale se konal v Domě kultury a sportu v Jezernici dne 19. 12. 2015. Sešlo
se zde opět mnoho výborných hráčů, turnaj byl losovaný a vyrovnaný ve hře od začátku až do konce. Hry se

účastnilo celkem 5 smíšených družstev, a tak o dobré výkony, které byly hodny televizních záznamů, nebyla nouze. Pořadí bylo velmi zamíchané až do samého konce.
Na první příčku se překvapivě probojovali: Lollková A., Sotolářová T., Horná J., Bočán D. Návštěvníci
a hráči si pochutnávali na vařeném mase z kotle, které
vonělo po celé obci a zvalo tak k návštěvě další a další jedlíky, kteří se s námi bavili až do večerních hodin.
Celý tým volejbalistů děkuje návštěvníkům a hráčům
za skvělou atmosféru a těší se na další turnaje.
Jezerničtí volejbalisté se i v sezoně 2015/2016
účastní okresní Přerovské volejbalové ligy smíšených
družstev. Stejně jako v minulé sezoně i letos se snaží
bojovat o příčky nejvyšší. Po 11 zápasech jsou na druhé příčce v tabulce. Na první místo týmu Skrytá hrozba ztrácejí 3 body. Naši hráči chtějí po dvou letech,
kdy končili na druhém místě, letos soutěž vyhrát.
Za volejbalový oddíl – Martin Novák
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