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13.00 – 15.00
PÁ
pro veřejnost zavřeno
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Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
13. zasedání konané dne 23. března 2016
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání ZO.
ZO po projednání schválilo přebytek hospodaření za rok 2015, který tvoří zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2015.
ZO pověřilo starostku obce zapojením přebytku hospodaření do rozpočtu 2016.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené v rozpočtovém opatření č. 1.
ZO schválilo dofinancování provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Jezernice pro rok 2016 v částce SU 558 o 40 000 Kč. ZO
uložilo ředitelce PO předložit koncepci obnovy majetku pro rok 2016 – 2017 do příštího jednání ZO.
ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Jezernice na úhradu nákladů
spojených s obnovou a částečnou modernizací fary.
ZO uložilo starostce sepsat darovací smlouvu se závazkem ubytování místního faráře po dobu min. 2 let a zajistit vyplacení finančního daru do 31. 5. 2016.
ZO po projednání schválilo:
1.

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce Jezernice orgány města Lipník nad
Bečvou namísto orgánů obce Jezernice a to v rozsahu stanoveném ustanovením § 16 odst. 1 ve spojení
s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy.

2.

ZO pověřilo starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.

3.

ZO uložilo starostce obce projednat s městem Lipník nad Bečvou uzavření veřejnoprávní smlouvy a její
předložení Krajskému úřadu Olomouckého kraje k udělení souhlasu. T: do 31. 6. 2016.

ZO schválilo Dodatek ke smlouvě o provozování vodního díla – vodovodu pro místní část Familie - č. sml. 2007036.01-Du s provozovatelem Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ZO pověřilo starostku jeho podpisem do 30. 4. 2016.
ZO po projednání stáhlo z jednání bod č. 10 Plán financování obnovy kanalizace, z důvodu nevyjasněnosti
použití fondu.
ZO vzalo na vědomí informaci o zmenšeném rozsahu zateplení budovy ZŠ.
ZO souhlasilo s uložením inženýrských sítí a s umožněním přístupu na pozemky 178/2 a 18/1 st. v k.ú. Jezernice
přes pozemky ve vlastnictví obce: parc. č. 186, ostatní plocha, zeleň, a parc. č. 3100, ostatní plocha, jiná plocha,
oba v k.ú. Jezernice.
ZO nemělo námitky ke zřízení mobilní STK v obci Jezernice v areálu společnosti Agrochov Jezernice a.s. se
sídlem Jezernice 42.
ZO schválilo podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016.
ZO vzalo na vědomí informace obsažené v bodě 15. Různé.
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Hospodaření obce Jezernice za rok 2015
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl vyvěšen na
pevné i elektronické přední desce ve dnech: 1. 12. 2014
– 17. 12. 2014. Rozpočet obce na rok 2015 byl ZO schválen dne 18. prosince 2014, na straně výdajů ve výši
31 310 tis. Kč, na straně příjmů ve výši 20 009 tis. Kč
a na straně financování ve výši 11 301 tis. Kč.
Celkové příjmy 2015 v Kč

24 405 648

Daňové příjmy

8 178 688

Nedaňové příjmy

560 738

Kapitálové příjmy

1 385

Přijaté transfery

15 664 837

Obec v roce 2015 dokončila významnou investiční
akci – výstavbu kanalizace a ČOV, na kterou získala
dotaci a půjčku ze SFŽP a dotaci z Olomouckého kraje.
Spoluúčast obce k poskytnuté dotaci byla pokryta zapojením přebytku hospodaření z minulých let a půjčkou ze SFŽP. Po výstavbě kanalizace obec zajistila
opravu cest, na financování těchto výdajů byl zapojen
komerční úvěr od České spořitelny, a. s., čerpaný do
výše 4 405 tis. Kč.

v obytném okrsku I. (2 834 tis. Kč). Z neinvestičních
nákladů představovala pro obec zásadní finanční zátěž oprava komunikací po výstavbě kanalizace, která
nebyla dotována a musela tak být hrazena v plné výši
z rozpočtu obce (4 577 tis. Kč) za pomoci komerčního
úvěru od České spořitelny, a. s. (4 405 tis. Kč).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci
Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě žádosti obce.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Stavy na bankovních účtech obce k 31. 12. 2015
Hospodaření obce za rok 2015 skončilo s přebytkem ve výši 3 885 334,36 Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších
finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou vyvěšeny na elektronické úřední
desce (výkaz FIN 2-12 M).
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve

Celkové výdaje v Kč

33 694 726

Běžné výdaje:

10 063 341

• Platy a podobné a související výdaje

2 071 392

• Neinvestiční nákupy a související výdaje

7 202 230

• Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

30 130

• Neinv. transf. veřej. subjekt. a mezi peněž. fondy téhož
• Neinvestiční transfery obyvatelstvu

743 989
15 600

Kapitálové výdaje:

23 631 385

• Investiční nákupy a související výdaje

23 631 385

Největší část výdajů tvořila výstavba kanalizace,
kromě které byla v kapitálových výdajích zahrnuta poslední splátka za nákup sportovního areálu (1 mil. Kč),
doplatek svozového vozu BRKO (557 tis. Kč), investice
do inženýrských sítí (plynovod, vodovod a kanalizace)

výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní
závěrky, které jsou zveřejněny na el. úřední desce.
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Stav v Kč
k 31. 12. 2015

Bankovní účet
Základní běžný účet ÚSC - ČSOB

3 820 851,63

Základní běžný účet ÚSC - Česká spořitelna

60 394,83

Základní běžný účet ÚSC ČNB - dotace

3 087,90

Běžný účet - Veřejná sbírka - Česká spořit.

1 000,00

Běžné účty celkem

3 885 334,36

Náklady na výpočet stočného za rok 2015
1. Materiál

0,00

2. Energie

37 142,52

3. Mzdy

197 900,00

4. Ostatní přímé náklady

144 604,95

5. Provozní náklady

47 390,00

6. Finanční náklady

23 146,00

7 Finanční výnosy

0,00

8 Výrobní režie

1 911,66

9. Správní režie

21 364,16

10. Úplné vlastní náklady
NÁKLADY CELKEM
Počet vypuštěných m3 v r. 2015:

0,00
473 459,29
10 088

Skutečné náklady na stočné: 1 m3 = 46,94 Kč. Cena
stočného za rok 2015 za 1 m3 = 9,55 Kč vč. DPH
(úhrada stočného za rok 2015 probíhá v roce 2016).
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace pro rok 2015 byl poskytnut ve výši 630 000 Kč
a vyčerpán v plné výši. Rozdíl provozních nákladů
nad rámec příspěvku od zřizovatele, oproti vlastním
výnosům příspěvkové organizace, tvoří kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 26 544,21 Kč.
Druhové členění nákladů

Stav
k 31. 12. 2015

Materiál

115 215,54

Spotřeba energie

147 966,80

Opravy a udržování

26 076,00
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Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Jiné sociální náklady

50,00
112 078,90
53 840,00
167 409,00

Věcné dary

1 594,00

Ostatní náklady z činnosti

8 031,97

Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného DM
Celkem
Druhové členění výnosů
Keramická dílna

102,00
28 475,58
660 839,79
Stav
k 31. 12. 2015
3 400,00

Školné – MŠ

32 650,00

Družina ZŠ

13 450,00

Vstupné - vánoční besídka

2 262,00

Odměny z banky
Sběr papíru, výnosy z jarmarku
Příspěvek od zřizovatele

507,00
5 115,00
630 000,00

Příspěvková organizace v roce 2015 dále obdržela
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje na mzdové náklady, odvody a
ostatní neinvestiční náklady (ONIV) ve výši 2 819 713 Kč,
které byly čerpány v plné výši.
PO v roce 2015 získala a vyčerpala účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 247 313 Kč v oblasti
podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní
osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33058).
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily po
konsolidaci celkem 15 417 523,78 Kč, byly řádně vyúčtovány kromě dotace „Kanalizace a ČOV“, která bude
vyúčtována až po závěrečném vyhodnocení akce.
Obec dále obdržela zápůjčku od SFŽP ve výši 1
410 639,99 Kč na spolufinancování vlastních nákladů
akce „Kanalizace a ČOV“.
Rozpočet na rok 2016:
Návrh rozpočtu obce Jezernice na rok 2016 byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce od 1. 12. 2015
do 16. 12. 2015 a schválen na 11. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2015. Průběžné plnění rozpočtu
je možné sledovat na odkaze rozklikávacího rozpočtu:
http://jezernice.imunis.cz/Rr/

Celkem

687 384,00

Poskytovatel

Účel

Krajský úřad Olomouc. kraje

Dotace na výkon státní správy

118 200,00

Minister. práce a soc. věcí + EU

Dotace z ÚP na zaměstnance - VPP

152 755,00

EU, Státní fond živ. prostředí

Dotace na kanalizaci a ČOV

EU, Státní fond živ. prostředí

Dotace na svozový vůz BRKO

450 806,73

Krajský úřad Olomouc. kraje

Dotace na kanalizaci a ČOV

2 000 000,00

DOTACE

CELKEM

Výše dotace

12 695 762,05

15 417 523,78
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ROZPOČET 2016
I. Rozpočtové příjmy

ODPA		
Název
Daňové příjmy		
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
0000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1344
Poplatek ze vstupného
0000
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitostí
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0000
4116
Dotace z ÚP - VPP (N 33, Z 1+5, ÚZ 13234)
0000
4116
Dotace z ÚP - VPP (N 104, Z 1+5, ÚZ 13013)
§2321
§3111
§3113
§3341
§3349
§3392
§3399
§3412
§3613
§3632
§3639
§3722
§3725
§3745
§6171
§6310

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočtové příjmy CELKEM

KČ
7 633 200
1 270 000
127 000
140 000
1 310 000
2 835 000
28 000
320 000
21 000
1 000
1 000
28 000
10 000
1 310 000
118 200
36 000
78 000
65 000
64 000
100 000
2 000
5 000
110 000
15 000
20 100
13 700
5 000
24 000
40 000
65 000
22 000
1 500
1 000
8 186 500
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II. Rozpočtové výdaje
ODPA
§2212
§2219
§2221
§2321
§3111
§3113
§3314
§3319
§3326
§3349
§3392
§3399
§3412
§3419
§3631
§3632
§3633
§3636
§3639
§3721
§3722
§3723
§3726
§3745
§4349
§5212
§5512
§6112
§6171
§6310
§6320
§6409

Název
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunálních)
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové výdaje CELKEM

III. Financování

ODPA		
Název
Dlouhodobé financování
0000 8124
Uhraz. splátky dlouhodob. přij. půjčených prostředků
Financování CELKEM		

7

KČ
30 000
10 000
46 000
315 000
70 000
1 100 000
29 000
5 000
100 000
55 000
544 000
69 000
582 000
2 000
200 000
8 000
50 000
7 000
449 000
15 000
270 000
15 000
60 000
652 000
10 000
50 000
50 000
680 000
1 546 000
59 000
55 000
233 708
7 366 708
KČ
819 792
819 792
819 792
Pavla Marková
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Odpady v Jezernici
S radostí můžeme konstatovat, že třídit odpad
v Jezernici se daří. V posledních pěti letech významně
narostl objem vytříděného odpadu na úkor odpadu
zbytkového. Objem zbytkového komunálního odpadu klesl z 225 t v roce 2011 na 134 tuny v r. 2015.
Svoz tříděného odpadu (plasty, tetrapaky, papír,
sklo) a zbytkového komunálního odpadu zajišťuje pro
obec společnost AVE.
Zvlášť sbíráme bioodpad, kovy, elektrozařízení,
elektrické výbojky, textil a tonery z tiskáren.
Nové boxy na elektrické výbojky a tonery
z tiskáren jsou umístěny v chodbě obecního úřadu
a jsou přístupné v pracovní dny v době provozu obecního úřadu a mateřské školy.
Prostřednictvím společného projektu obcí z Místní akční skupiny Moravská brána jsme obdrželi dotaci
z Operačního programu životní prostředí a mohli
jsme tak pořídit další, čtvrtý, velkoobjemový kontejner na bioodpad.
Prosíme občany, aby do kontejneru na bioodpad nedávali silnější větve, větší než 1 cm
v průměru. Uložte je, prosím, vedle kontejneru
a naši pracovníci je zpracují pomocí štěpkovače, aby mohly být dále využity. Jakmile jsou

větve v kontejneru překryty dalším materiálem, velmi obtížně je lze oddělit.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.
Pavla Jochcová

Program rozvoje obce Jezernice
Obec Jezernice má svůj program obnovy venkova z roku 2004. Ten byl v návrhové části (plánované
akce) již několikrát aktualizován a v současné době
je zastaralý. Letos zpracováváme pro Jezernici nový
program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority
rozvoje obce a navrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 10 let. Program nám umožní
lépe plánovat a využívat naše finanční prostředky.
Je i důležitým podkladem při získávání dotací na
uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Protože
považujeme za velmi důležité zjistit situaci a potřeby našich občanů, připravili jsme dotazník, který byl
distribuován do všech domácností, firem a spolků.

Vrátilo se nám 59 vyplněných dotazníků. Výsledky
průzkumu byly pečlivě vyhodnoceny a zpracovány
v analytické části programu, která byla zveřejněna na
webových stránkách obce a projednána s občany na
veřejném setkání ve středu 18. 5. 2016 v kulturním
domě v Jezernici. Po veřejném projednání následuje
tvorba návrhové části v pracovních skupinách zaměřených na tři prioritní oblasti rozvoje obce: 1. Technická infrastruktura, životní prostředí a vzhled obce, 2.
Občanská vybavenost a služby a 3. Život v obci. Zde
budou vytipovány a navrženy k realizaci konkrétní
akce, včetně předpokládaných nákladů a časového
určení realizace. Výsledek opět uveřejníme na strán-
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kách obce a projednáme s veřejností. Věřím, že spolu
s Vámi vytvoříme smysluplný dokument, využitelný
i následujících volebních obdobích. Cílem programu
je zajistit smysluplný kontinuální rozvoj obce.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Pavla Jochcová

Vlajka pro Tibet zavlála na budově našeho
obecního úřadu
Vlajka pro TIBET je každoročně mezinárodní kampaň konaná vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání, jejímž cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské
vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě
v polovině padesátých let 20. století. V roce 1996 se

poprvé připojila také čtyři česká města (např. Praha).
V ČR kampaň koordinuje spolek Lungta. V roce 2011
podpořilo v ČR akci 403 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. Roku 2013 tuto akci vyvěšením tibetské
vlajky podpořilo již 467 obcí, měst, městských částí
nebo krajů.
O vyvěšení červeno-bílo-modro-žluté vlajky na
budově našeho obecního úřadu rozhodli zastupitelé na
svém zasedání v únoru a tak tato vlajka, jejichž vyvěšením jsme si připomněli 57. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu, které bylo krvavě potlačeno, zavlála na budově obecního úřadu již potřetí.
V letošním roce se do akce zapojilo 753 radnic
a 117 škol.
Vyvěšením tibetské vlajky tak symbolicky vyjadřujeme podporu občanům Tibetu.
Antonín Jemelka - kronikář

Přiletěli čápi
Čáp letos přiletěl do Jezernice
na své hnízdiště na komíně domu
č.p. 24 v úterý 5. dubna a přesně
o týden později se k němu přidala
samička. Pár musel několikrát obhajovat svoje hnízdo proti dalším
zájemcům, jejichž nálety trvaly až
do poloviny května, kdy nad nimi
kroužili další tři čápi. Moc pěkný
pohled na tyto členy ptačí říše!
Jo

Jezeráček
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Výsledek veřejné sbírky na bystu
Tomáše Garriqua Masaryka
Sbírka, kterou od 5. 12. 2015 do 30. 4. 2016
uspořádala Obec Jezernice na pořízení nové bysty,
vynesla 35 690 Kč!. Významnou částkou, celkem 11
500 Kč, přispěly jezernické spolky (myslivci 3000 Kč,
zahrádkáři 1000 Kč, TJ Sokol 3000 Kč, oddíl stolního
tenisu 2000 tis. Kč, hasiči 2000 Kč, Červený kříž 500
Kč). Zbývající sumu darovali občané a příznivci naší
obce. Všem patří velký dík.
Z výsledku je zřejmé, že nám na věcech obecních
záleží a že je chceme společně řešit. To je pro Jezernici
dobrá zpráva! Děkujeme!
Po dohodě s doc. MgA. Milanem Houserem, děkanem Fakulty výtvarných umění Vysokého učení
technického v Brně, vzejde podoba nové bysty ze

studentské sochařské soutěže. Její součástí bude
i návrh úprav prostranství kolem památníku. Soutěž pro 5 vybraných studentů proběhne ve druhé
polovině tohoto roku a o vítězi soutěže rozhodne
koncem roku porota složená ze zástupců fakulty
výtvarných umění a obce Jezernice. Hlavním kritériem hodnocení bude umělecká kvalita soutěžních
návrhů a realizovatelnost díla.
Výsledky soutěže dále předložíme jezernickým
k veřejné diskuzi a o konečném výběru díla k realizaci
rozhodnou občané. Slavnostní odhalení revitalizovaného pomníku plánujeme 28. 10. 2017.
Pavla Jochcová

Nová vrata v hasičské zbrojnici
V dubnu jsme pořídili do hasičské zbrojnice nová
bezpečná průmyslová vrata TRIDO T6 Industry. Byly
vyměněny oba kusy v celkové hodnotě 76 tis. Kč. Na základě marketingového průzkumu byla z 6 nabídek jako

nejvýhodnější vybrána nabídka p. Igora Nosála z Týna
n. Bečvou, který vrata 20. - 22. 4. 2016 nainstaloval.
Jo

Stavby v obci 2016
Ani v letošním roce stavební ruch v obci neutichl.
Na základě reklamace obce ze dne 24. 2. 2016
provedl koncem února a začátkem března zhotovitel kanalizace, společnost D.I.S. Brno, opatření
k zabránění nátoku balastních vod, zatmelil a opravil zjištěné netěsnosti šachet a potrubí. Balastní
vody, pronikající netěsnostmi do potrubí a do šachet z okolního terénu, významně ředily splaškové
vody, tím se snižovala kvalita probíhajících procesů
a zvyšovala se spotřeba elektřiny. Dále zhotovitel po
dohodě s projektantem stavebně upravil průtočný
profil dna akumulační nádrže tak, aby splaškové
vody rychleji odtékaly a nedocházelo zde k usazování tuhých částí.

Obdobný problém s nátokem balastní vody netěsnostmi v kanalizaci bylo nutné řešit se zhotovitelem
kanalizace, společností SISKO, v obytném souboru
pro 5 rodinných domů. Zde bylo zjištěno, že se odbočky pro napojení rodinných domů zdeformovaly
a kolem těsnících gum v hrdlech natékala do kanalizace spodní voda. Materiál, z kterého byly odbočky
vyrobeny, neodpovídal deklarovaným požadavkům
na pevnost SN 8. Odbočky byly nahrazeny odolnějším
materiálem s pevností SN 12. Reklamace byla uplatněna dopisem ze dne 1. 3. 2016, oprava byla ukončena 4. 5. 2016.

OBECNÍ ÚŘAD
Přeložka účelové komunikace

Začátkem dubna zrealizoval pan Pavel Navrátil
přeložku účelové komunikace vedoucí za starým hřištěm k zahradám rodinných domů. K její realizaci se
manželé Navrátilovi zavázali v roce 2006 při koupi pozemku od obce pro svůj rodinný dům. Přeložka byla
podmínkou, bez níž nebylo možné na tomto pozemku umístit stavbu rodinného domu. V současné době
probíhá kolaudace přeložky účelové komunikace.
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Polní cesty i protierozní opatření jsou realizovány
na pozemcích obce a po dokončení stavby budou předány obci Jezernice.

Polní cesty a protierozní opatření (PEO)

Začátkem dubna zahájil Státní pozemkový úřad
v Jezernici realizaci 1. etapy společných zařízení
pozemkových úprav provedených na části katastru
Jezernice v souvislosti se stavbou dálnice D1. Stavba „Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce
polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov – sk.II“ byla
zahájena 8. 4. 2016 s termínem ukončení stavebních
prací do 31. 8. 2016 a dokončení výsadeb do 25. 11.
2016. Objednatelem prací je spolu s Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem i Ředitelství silnic
a dálnic ČR, které hradí část vynaložených nákladů,
jako důsledek stavby dálnice D1. Zhotovitelem stavby
je COLAS CZ, a.s. Celkové náklady představují 23 mil.
Kč s DPH, z toho hodnota stavby realizované na katastru Jezernice představuje téměř 13,5 mil. Kč.

Přípojky kanalizace

Stavební ruch menšího rozsahu pak k naší radosti
způsobují obyvatelé, kteří dokončují své přípojky na
trase nové kanalizace, aby ve stanoveném termínu
byli připojeni na kanalizaci.
Účinnost čistících procesů v ČOV je dobrá a zvyšuje se s počtem připojených domácností. Rozbory vody
přitékající do ČOV a vyčištěné vody jsou prováděny
každý měsíc, vždy začátkem měsíce, a dosud prokazovaly rostoucí kvalitu čištění, vyčištěná voda splňovala stanovené limity.

V úterý 10. května však byly zaznamenány zhoršené vlastnosti kalu. Někdo pravděpodobně přečerpal
do kanalizace obsah septiku. Došlo k úhynu bakterií
a čistící procesy byly zásadně oslabeny. Museli jsme
zvýšit provzdušňování (spotřeba elektřiny) a co nejrychleji dovézt velké množství očkovacího kalu z ČOV

Jezeráček
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v Hranicích, aby se proces čištění znovu obnovil. Obci
tak vznikly velké náklady a techničtí pracovníci museli vynakládat čas a energii, který mohli věnovat jiné
práci v obci!
Upozorňuji, že vypouštění obsahu septiků
přímo do kanalizace je zakázáno! Pokud potřebujete septik vyvézt, domluvte se na obecním úřadě,
pomůžeme Vám jej vyvézt na velkou ČOV.
Připomínám, že splaškové vody musí být do kanalizace napojeny přímo, nikoliv přes jímky nebo septiky! V případě jakýchkoliv potíží, které brání realizaci
přípojky se, prosím, obraťte na obecní úřad. Pomůžeme vám najít vhodné řešení vaší situace. Připomínám, že přípojky je nutné zrealizovat nejpozději
do 31. 5. 2016.

Tam, kde je realizovaná nová kanalizace s přípojkami pro domácnosti a je tudíž umožněna likvidace
odpadních vod v souladu s platnými předpisy, je obec
povinna vymáhat zákonnou likvidaci odpadních vod.
Po uvedeném termínu budou ti, kteří se dosud nepřipojili, vyzváni Obecním úřadem Jezernice, aby předložili jiné platné povolení vodoprávního úřadu k likvidaci odpadních vod. Kdo by se nepřipojil a nemá jiné
platné povolení, bude jeho případ postoupen k řešení
vodoprávnímu úřadu MěÚ Lipník nad Bečvou jako
protiprávní jednání. Věřím, že v Jezernici takový postup nebudeme muset uplatnit!
Pavla Jochcová

7 divů kraje Olomouckého
Ve čtvrtek 1. října 2015 začal další ročník ankety
o největší div kraje. Občané mohli hlasovat v tomto
již třetím ročníku ankety o 7 divů Olomouckého kraje
a mohli vybírat z 21 nominovaných zajímavostí. Nejstaršího a nejmladšího adepta na titul Největší div
Olomouckého kraje přitom dělí tři tisíce let.
Hlasování v anketě probíhalo v měsíci říjnu až
listopadu 2015. Vítězem se mohla stát některá z pamětihodností nacházející se na Olomoucku, Prostějovsku, Šumpersku a Jesenicku. Nominace proběhla
na jaře roku 2015. Nejvíce tipů zasílali samotní starostové obcí, kteří upozorňovali na významné objekty
ve svém regionu.
Z okresu Přerov byly nominovány tyto objekty:
Střešní zahrada v Lipníku nad Bečvou, Zbrašovské
aragonitové jeskyně a Jezernické železniční viadukty.
Ve velmi silné konkurenci se dostaly Jezernické
viadukty mezi 7 divů Olomouckého kraje a „porazily“
jak Střešní zahradu v Lipníku nad Bečvou, tak také
Zbrašovské aragonitové jeskyně.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek
22. ledna 2016 v rámci zahájení veletrhu Touris Expo
na olomouckém výstavišti.
Ve třetím ročníku ankety 7 divů Olomouckého
kraje zvítězil Mariánský sloup v Uničově, na druhém

místě ankety skončila zrekonstruovaná Tančírna
v Račím údolí u Javorníku. Třetí příčku obsadil poutní
kostel v Dubu nad Moravou. Jezernické viadukty se
umístily na šestém místě.
Hlasování probíhalo výhradně prostřednictvím
internetu a pomocí jedné schránky elektronické pošty se dalo hlasovat pouze jednou. To minimalizovalo
riziko manipulace s pořadím.
Jezernické viadukty jsou významnou dominantou
nejen naší obce, ale i celé Moravské brány.
Historie viaduktů vznikla před více jak 160 lety.
Mosty jsou skutečně dva, navzájem těsně u sebe,
i když se na první pohled zdá, že most je jen jeden.
Starší viadukt, cihelný, pro jednokolejku tzv. Severní
dráhy Ferdinandovy z Vídně do Krakova, byl dokončen v roce 1842.
Do provozu byl uveden až v roce 1847 při zprovoznění tratě z Lipníka do Bohumína. Mladší, kamenný,
byl postaven v roce 1873 při stavbě druhé koleje a je
téměř kopií cihlového.
Délka viaduktů je úctyhodná (cihelný 426,44 m,
kamenný 414,74 m) a pokud byste je chtěli vidět
nebo vyfotografovat v celku, je to možné pouze z některého horního okna rytířského sálu hradu Helfštýn
nebo z letadla.

OBECNÍ ÚŘAD
Široké údolí potoka Jezernice přemisťuje 42 kleneb o světlosti 5,7 a 7,6 m rozdělených do 7 sekcí.
První rozsáhlejší opravou prošly viadukty v roce
1916. Na ní se podíleli také vězni, vojáci z první světové války. V roce 1999 až 2001 byla provedena celková
rekonstrukce viaduktů v rámci modernizace II. železničního koridoru.
Samotná rekonstrukce byla zahájena v roce 1999
a to kamennou částí mostu, následující rok proběhla
stejná oprava u cihlové části.
V září 2001 uplynulo 160 let od zahájení provozu
Ferdinandovy dráhy. Na počest tohoto výročí požáda-
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la obec ministerstvo dopravy o vypravení zvláštního,
historického vlaku. České dráhy obci vyhověly. Ve
dnech 16. a 17. září 2001 se konaly II. obecní slavnosti
a jejich součástí byl slavnostní příjezd historické vlakové soupravy po nově upravených viaduktech.
V květnu 2002 se konala další významná událost.
Rekonstrukce viaduktů byla definitivně ukončena
provedením jejich slavnostního osvětlení.
Jezernické viadukty se tak staly ojedinělou a významnou stavbou svého druhu v celé naší zemi. A právem byly zařazeny mezi 7 divů kraje Olomouckého.
Antonín Jemelka - kronikář

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
Rodinné dovolené spojené s cestováním do možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Alzahraničímimo
znamenají
i vyřizování
cestovních
bánie,
Bosnyminimální
a Hercegoviny,
Černé
Hory, Makedonie,
Evropskou
unii mohou
vyžadovat
určitou
dobu
platnosti
cestovního
dokladů. dokladu
Co vše je potřeba
zaříditnapři jejich
cestování
Švýcarskapobytu
a na Island.
za vydání
při vstupu
územíNorska,
neboSrbska,
ukončení
– Cena
nejčastěji
činí
minimální
měsíců. průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba
s dětmi? požadovaná
Věděli jste například,
že doba
i děti platnosti
mohou 6občanského
do členských států Evropské unie a dalších vy- jeho platnosti 5 let.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
braných evropských
zemí na vlastní občanský
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
průkaz? zahraničních věcí www.mzv.cz v sekciCestovní
doklady
jsou
hotové
doa30území
dnů –
„Cestujeme“
a dále
v části
„Státy
O
vyřízení
cestovního
pasu
nebo
občanského
průinformace na cesty“.
kazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejděti levnější
bližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žáBlíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny dosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
Mgr. Jana Vildumetzová
cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro přikládat fotografii; náměstkyně
úředník pořídí ministra
fotografiivnitra
dítěte
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem pla- přímo na úřadu připro
podání
žádosti.
Při
podání
žádosti
řízení sekce veřejné správy
tí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu ro- platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
diče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli tento předložit místo rodného listu.
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanzásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž ského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vystojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. cestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v ně- o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovkterých zemích, které byly dlouhodobě turistickými ních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn podestinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se platkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizová-
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ní osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na

Jezeráček
jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Připravované akce roku 2016 v Jezernici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21. 5.
25. 6.
28. - 31. 7.
27. 8.
18. 9.
15. 10.
28. 10.
31. 10.
17. 12.

Sportovní hry DSO MRL v Oseku nad Bečvou
Dětský den, Pohádkový les – sportovní areál
Táboření s hasiči u Bečvy
Loučení s prázdninami – sportovní areál
Vítání občánků – DKS
MTB Jezernické viadukty – sportovní areál
Výročí vzniku ČSR, Masarykova vatra
Dýňování
Vánoční volejbalový turnaj

Významní rodáci z Jezernice – Jan Zapletal
V první polovině 19. století vlastnil a bydlel na
selském stavení č. 31 sedlák Fabián Zapletal se svou
manželkou Magdalenou rozenou Jemelkovou. Později převzal hospodářství jejich syn Martin Zapletal
(narozen 1825), sedlák v Jezernici č. 31 se svou manželkou Mariannou (narozena 1826). Do této rodiny
se mimo jiných dětí narodil 16. května 1848 syn
Jan. Obecnou školu navštěvoval v Jezernici a potom
pokračoval v dalším vzdělávání na tehdy dostupných
školách, jejichž absolvování mu umožnilo, aby se věnoval učitelskému povolání.
Jeho první učitelskou štací bylo Náklo u Olomouce, kde působil jako mladší učitel a kde si také našel
nevěstu Eleonoru Hrabalovou. Jak dlouho zde působil
se nepodařilo zjistit.
A jak se dostal do Černotína?
V únoru 1873 onemocněl v tamější škole učitel
Alois Hanák, který v březnu zemřel ve věku pouhých
28 let. Od února až do prázdnin se na zdejší škole nevyučovalo.
Místní školní rada proto vyhlásila konkurz a do
výběrového řízení se přihlásilo 8 žadatelů. Z těchto 8
žadatelů místní školní rada zvolila učitele Jana Zapletala, jenž byl zemskou školní radou dekretem ze dne

16. června jmenován učitelem na černotínské škole
a nastoupil zde místo 27. srpna 1873.
Do Černotína se s ním přestěhovala také jeho
manželka, s níž měl celkem 9 dětí, z nichž mnohé
dosáhly také významného postavení ve svém oboru.
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Ladislav Zapletal - řídicí učitel Doloplazy, Božena
Zapletalová - zemřela v šesti letech, Monsignor Vojtěch Zapletal - katecheta v Kroměříži, Oldřich Zapletal
- soudní rada v Praze, Emilie Zapletalová - hospodařila v Černotíně, Růžena Vavříková - učitelka v Ostravě,
Jindřiška Zapletalová - hospodařila v Černotíně, Jan
Zapletal - pokladník Živnostenské banky v Ostravě,
Božena Zapletalová - hospodařila v Černotíně.
V lednu 1874 byl učitel Jan Zapletal zvolen do
místní školní rady. A od tohoto roku začalo jeho aktivní působení nejen ve škole, ale také v kulturním
a společenském životě obce.
Počet dětí navštěvující místní školu byl tak velký,
že místní školní rada i výbor obce se rozhodl podat
žádost k c.k. Okresní radě v Hranicích o rozšíření školy
jednotřídní na dvoutřídní a současně podpořilo žádost
učitele Jana Zapletala o místo nadučitele na této škole.
Oběma těmto žádostem bylo vyhověno. A tak ve
školním roce 1882/83 se začalo vyučovat ve dvoutřídní škole a Jan Zapletal začal působit jako nadučitel.
Po celou dobu svého působení v Černotíně byl
duší veškerého kulturního a společenského života.
Farní cyrilská jednota v Černotíně
Spolek byl ustaven během roku 1882 aktivitou
faráře P. Konráda Surmy a nadučitele Jana Zapletala.

Vznikl jako první cyrilská jednota v Olomoucké arcidiecézi. Místopředsedou a sbormistrem byl zvolen
nadučitel regenschori Jan Zapletal.
Koncem 19. století byly na vesnicích zakládány
sbory dobrovolných hasičů. A nadučitel Jan Zapletal
v roce 1892 spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů
v Černotíně, byl jeho prvním náčelníkem, čestným
členem Jednoty hasičské. Byl také mimo jiné ředitelem Rolnické záložny. Zavedl a psal první kroniku
černotinské školy.
V roce 1902 obecní rada udělila jezernickému rodákovi, nadučiteli Janu Zapletalovi, za zásluhy, které
si za své učitelské působení v obci získal, ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE ČERNOTÍNA.
Na škole setrval až do odchodu do výslužby v roce
1905, tj. 32 let.
Zemřel 21. června 1914 v Černotíně, kde je pochován na místním hřbitově.
Informace poskytl:
Mgr. Tomáš Král – pravnuk Jana Zapletala
Ing. Jiří Andrýs - starosta obce Černotín (Školní kronika)
Antonín Jemelka - kronikář

Pálení čarodějnic 2016
K bohaté nabídce sportovního vyžití v naší obci patří i v rámci TJ Sokol cvičení rodičů a dětí. Naše maminky
se snaží vést své ratolesti k poznání, že pohodu a radost
v životě si musíme vytvářet sami, nejlépe sportovní
činností. Malé děti dělají vše s nadšením a celým srdcem. Největší radost mají při společných hrách s rodiči.
Konečně vidí, že táta nechodí jen do práce a má neustále nějaké starosti, ale že se dokáže i honit za balonem nebo po opičí dráze. Já to dokáži také, jako táta!!!
Nemalou roli zde hrají i maminky a babičky. Vždyť kdo
by jim pohladil a pofoukal natlučené nosy a kolena!!!
Velkou pochvalu zaslouží i naši páni kluci. Celou zimu
hráli vybíjenou s takovým nadšením, že by i naši hokejoví reprezentanti čučeli!!! Na ukončení cvičební sezony
Pálíme čarodějnice. Zima již je za námi, je čas se věno-

vat hrám a sportu venku. Naše starší děti přichystaly
pro menší různé kvízy a soutěže. Za odměnu si mohly
vybrat z tomboly spoustu dárečků

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Slunečné a teplé odpoledne jsme zakončili zapálením ohně a opékáním špekáčků. Dospělí si v pohodě odpočívali při drinku a děti se navzájem společně
užily. Ráda bych poděkovala všem sponzorům za
dárečky, paní Bočánové za koláčky, které se rychle
rozkutálely po mlsných jazýčcích, Sokolu za dobré
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špekáčky, Obecnímu úřadu za vstřícnost a poskytnutí
prostoru pro cvičení. Hlavně však velký dík rodičům
a dětem za sportovní zimní setkávání.
Letošnímu cvičení ZDAR! ZDAR! ZDAR! Nezapomeňte se pohladit!
Zemánková Marie

Ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Lipensko (DSO)
6. 3. 2015 v Jezernici se vydařil! K tanci hrála skupina Gradace, návštěva byla hojná, nejen z Lipenska
ale i z Hranicka. Prý slyšeli, že plesy v Jezernici bývají
fajn, tak se přišli podívat. Věřím, že se dobře bavili a že
přijdou zas. O půl noci jsme vylosovali tombolu, včetně
hlavní ceny, bazénu s vířivkou, který daroval DSO.
A pak se ještě dlouho tancovalo. Bavili se návštěvníci i muzikanti: „…ještě si dáme tuto, ta je pěkná,

tu jsme dneska nehráli …“ Jo, bylo to fajn. Po třech
úspěšných ročnících (první byl v Oseku n.B., kde myšlenka společných plesů mikroregionu vznikla, druhý
v Lipenském ECHU a třetí, nejhezčí  v Jezernici) se těšíme se příští, 4. ročník ve Veselíčku - Tupci.
Jochcová Pavla

Jezeráček
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Sázení dřevin a úklid obce a hřiště
V sobotu 16. 4. 2016 to v Jezernici pěkně ožilo.
Děti ze ZŠ spolu s rodiči uklízely okolí obce v rámci
akce Ukliďme Česko, včelaři sázeli stromy okolo potoka a sokoli dávali do pořádku sportovní areál. Okolo
poledne se všichni setkali na hřišti, aby se posilnili
klobáskou z udírny a nakonec ještě včelaři s dětmi
vysadili na valu u hřiště 50 keřů. Byl to pěkný crvkot
a radostná pospolitost. Děkujeme všem pracantům
i organizátorům.
Pavla Jochcová

Úklid dětského hřiště 16. 5. 2016
V pondělí odpoledne se opět po roce na dětském
hřišti u potoka sešly děti, aby spolu se svými rodiči
uklidily dětské hřiště od plevele, rozbitých hraček
a odpadků. A že jsou to šikulové, práce jim šla od
ruky. Stihli i polítat kolem potoka, vyzkoušet prolézačky a pak se zase vrátit k práci. Podebatovali jsme,
vytrhali plevel, provzdušnili písek. Pracovali s námi
i tři pánové, a protože je pletí drobného plevele moc
nebavilo, zracionalizovali a urychlili postup pomocí
síta a lopaty. Tak bylo celé hřiště brzo vyčištěné a my
jsme mohli rozdělat oheň a opéct si špekáčky. Fakt
dobré odpoledne!
Pavla Jochcová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Setkání seniorů 2016

V neděli 3. dubna se v kulturním domě v Jezernici uskutečnilo tradiční setkání našich seniorů. Děti
ze základní školy s hudebním doprovodem paní vychovatelky Ireny Maierové předvedly na úvod jarní
pásmo říkanek a písniček. Pan Václav Pacák popovídal o zážitcích a promítl prezentaci z Gymnaestrády
v Helsinkách, které se zúčastnil v loni spolu se svým
vnukem Honzou a s dalšími cvičenci z celé Evropy.

Oslavencům, kteří se letos dožívají významného jubilea, popřáli zástupci obce všechno dobré a hodně
zdraví a předali kytku a sladkou pozornost. Až do
večera pak k tanci a poslechu hrál a vtipným slovem
doprovázel pan Ladislav Hynčica, agronom Agrochovu Jezernice, skvělý muzikant a bavič, s partnerkou.
Těšíme se na setkání s našimi seniory v příštím roce.
Pavla Jochcová

Zahrádkáři hodnotili
V neděli 6.3.2016 se konala výroční členská schůze ZO ČZS Podhoří. Tato organizace, která sdružuje
zájemce ze tří vesnic (Jezernice, Milenov a Podhoří)
má 56 členů (Jezernice 21 členů, Milenov 15 členů
a Podhoří 20 členů) se vedle svého specifického zaměření – pěstování ovoce, zeleniny, květin atd. také
významnou měrou podílí na společenském životě

v obcích.
Zahrádkářské plesy (v roce 2015 to byl již 43.) jsou
na vysoké společenské úrovní (výzdoba sálu, návštěvnost atd.). Tradičně dobře zorganizovány a zabezpečeny jsou tématické zájezdy, které pořádá ZO ČZS pro
své členy, a pokud je místo v autobuse tak také pro
nečleny organizace. Byl to zájezd na výstavu FLORIA
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v Kroměříži, zájezd do Hradce nad Moravicí, ( nově
otevřený zrekonstruovaný „Bílý zámek“, prohlídka
pštrosí farmy atd).Stalo se již tradicí návštěva Moravského divadla v Olomouci. Předvánoční návštěvou výstavy v Kroměříži byly zakončeny akce naplánované
na rok 2015.
Ve výčtu chybí tradiční Zahrádkářská výstava.
K výstavě patřil také „Košt alkoholických nápojů
a ochutnávka výrobků z produktů ovoce a zeleniny.
V roce 2015 byly ( dle Českého hydrometeorologického ústavu spolu s rokem 1975 nejnižší srážky za
posledních 55 let a tak „ nebylo co vystavovat „).

Zahrádkáři se připojili k výzvě na pořízení nové
bysty T.G.M.a přispěli částkou 1 000,-Kč.
Pamatují také na své členy, kteří oslavili významné životní výročí ( 60, 70, 75, 80 a více roků)
Blahopřání a malý dárkový balíček jistě potěší.
Poděkování patří všem členům, kteří se aktivně
zapojují do akcí pořádaných organizací a také OÚ
v Jezernici za poskytnutí zázemí v DKS při pořádání
plesu, výstavy nebo schůzí.
Antonín Jemelka
Člen výboru ZO ČZS

Velikonoce v Jezernici
Pondělí velikonoční 28. 3. 2016 v Jezernici bylo a vyrazili do vsi, aby navštívili ženy a dívky, vymrskali
nezvykle teplé, jarní slunko hřálo a koledníci nelenili je a přispěli tak k jejich zdraví v nadcházejícím jaru.
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Turnaj ve stolním tenise
Dne 26. března se konal turnaj o pohár starostky obce
Jezernice. Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů, z toho 14
registrovaných, 17 neregistrovaných, 7 žen a 4 děti
do 15 let.
Turnaj vyšel na velikonoční svátky, i přesto přijeli příznivci stolního tenisu si zahrát a popovídat. Všichni
bojovali o každý míček. Zápasy měly dobrou úroveň,
ale do finále se dostali jen ti nejlepší.
Výsledky byly následující:
Děti do 15 let:
1. Král Adam
		2. Kubica Tomáš
		3. Lollek Viktor
Ženy:		
		
		

1. Sehnalíková Nikol
2. Gadasová Eva
3. Gazdová Eva

Neregistrovaní muži: 1. Přikryl Adam
			2. Besta Vratislav
			3. Kadorek Lukáš
Registrovaní muži: 1. Jemelka Ivan
			2. Zobaník Jaroslav
			3. Jemelka Libor
Vítězi si odnesli krásné ceny. Díky sponzorům a všem
zúčastněným za krásný sportovní zážitek. Ještě bych
chtěl poděkovat rozhodčím a pořadatelům za skvělou
přípravu a práci během celého turnaje.
Za oddíl stolního tenisu Míša Zapletal

Velikonoční volejbalový turnaj
V sobotu 23. dubna 2016 se v Domě kultury
a sportu uskutečnil tradiční velikonoční turnaj ve
volejbale.
Letošního turnaje se zúčastnilo 5 družstev, včetně
2 z Jezernice. Všechny zápasy měly solidní a vyrovnanou úroveň, hrály se na dva vítězné sety, při způsobu
hry každý s každým.
Vítězem turnaje se stalo družstvo z Klokočí. Druhé
místo obhájil stejně jako minulý rok tým Jezernice 1

ve složení Andrea Lollková, Martina Dreiseitlová,
Martin Novák a Aleš Raška. Třetí místo patřilo týmu
z Lipníka, na nepopulárním čtvrtém místě skončil
druhý tým Lipníka. Poslední pátou příčku obsadil
tým Jezernice 2 ve složení Adéla Dreiseitlová, Monika
Medveďová, Milan Šelle a Hynek Bočán.
Za volejbalový oddíl Martin Novák
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Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
Dobrý den všem co fandí sportu a fotbalu zvláště. Máme tu jaro a s ním taky
přichází další zápasy našeho fotbalového
týmu TJ Sokol Jezernice. Po zimě se nám
kádr opět mírně zúžil, kdy hostování skončilo Jakubu
Simonovi a Jakubu Růžičkovi z FK Lipník. Oběma děkujeme a doufám, že se s nimi v naší šatně ještě setkáme.
Hlavně prvně jmenovaný Kuba Simon byl pro nás velkým přínosem s 9 nastřílenými góly druhý nejlépe střílející hráč našeho týmu, ale taky pravidelný nahrávač na
góly. Pro malý počet týmů dvou skupin okresní soutěže
se Okresní fotbalový svaz rozhodl rozdělit sezonu na tři
kola, aby bylo více utkání a sezona neskončila moc brzy.
Pro nás to na jaře znamenalo odehrát 4 utkání druhého kola a poté začít hrát nádstavbovou část (tzv. 3
kolo). Po podzimní části jsme v tabulce byli na pěkném
třetím místě s 21 body. Ovšem naděje na dobré jarní
výsledky se nám bohužel brzy rozplynuly. První utkání
se odehrávalo 27. 3. na půdě Černotína, kde jsme bohužel po chabém výkonu obou týmů odjeli s prohrou 1:0.
Smůla se nás držela i v dalších zápasech, kde bylo
vidět dost citelně jak nám chybí někdo kdo podrží
balon a dokáže nahrát. Postupně jsme remizovali

s Drahotušema 2:2, prohráli na Dukle v Hranicích 4:3
a potom utrpěli doma debakl 2:7 s Horními Nětčicemi. Tím skončila oficiálně sezona.
Nádstavbová část začala 24. 4. 2016, kdy k nám
přijel tým Čekyně „B“, s kterým jsme na podzim vyválčili výhru 6:5. Bohužel situace se nyní otočila a Čekyně odjížděla z Jezernice s výhrou 3:2. Další zápas se
odehrál na horké půdě v Žákovicích, kde jsme konečně po dlouhé době vyválčili výhru 2:0. Níže tabulka
a výsledky jarních zápasů.
Ještě pár slov. Bohužel se dlouho potýkáme s nedostatkem mladých hráčů a těch, kteří by opravdu
chtěli hrát. Nebudu se opakovat, protože to píšu skoro
v každém článku. Jsem rád, že ti co hrají ještě pořád
hrají, neustále se snažíme hledat nové posily, ale je to
jak z Vás mnozí vědí hodně obtížné. Takže apeluji i na
Vás na čtenáře, kdyby někdo věděl nebo znal nějaké
mladé kluky co chtějí hrát, dejte nám vědět.
Nakonec poděkování všem těm, kteří i přes nepříznivé výsledky fandí a podporují naše kluky. Děkuju a přeju
mnoho pěkných sportovních zážitků s naším týmem.
Jan Vika, sekretář TJ Sokol Jezernice
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Výsledky zápasů a tabulka jaro 2016

1:0 (1:0)
2:2 (1:1)
4:3 (3:2)
2:7 (0:4)

Neděle 27. 3. 2016 10:00 Černotín- Jezernice
Neděle 3. 4. 2016 10:00 Jezernice - Drahotuše
Sobota 9. 4. 2016 16:00 Dukla Hranice- Jezernice
Neděle 17. 4. 2016 10:00 Jezernice - Horní Nětčice

Nádstavba

2:3 (0:2)
0:2 (0:0)

Neděle 24. 4. 2016 10:00 Jezernice –Čekyně „B“
Sobota 30. 4. 2016 16:30 Žákovice –Jezernice

Tabulka po zákl. části

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Bělotín „B“
Horní Nětčice
Černotín
Dukla Hranice
Drahotuše
Jezernice
Čekyně „B“
Žákovice
Potštát

Z
15
16
16
16
16
16
15
16
16

V
13
11
8
7
6
7
5
4
2

R
1
1
2
3
5
1
0
0
3

P
1
4
6
6
5
8
10
12
11

S
58:18
65:29
38:29
35:42
33:34
40:41
39:69
29:56
24:43

B
40
34
26
24
23
22
15
12
9

Tabulka po 2 utkáních nádstavby

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Bělotín
Horní Nětčice
Dukla Hranice
Černotín
Drahotuše
Jezernice
Čekyně
Žákovice
Potštát

Z
2
1
2
2
2
2
1
2
2

V
2
1
1
0
1
1
1
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
2
1
1
0
1
2

S
71:20
67:29
37:53
40:34
39:39
44:44
42:71
34:61
25:48

B
46
37
27
26
26
25
18
15
9

Barevná pastelka
Dne 15. března žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže Barevná pastelka v Základní škole
Hranická v Lipníku nad Bečvou. Byli to: Anna Panáková ( 1. třída), Matěj Hošák, Karolína Pacáková a Jakub
Sivák (2. třída), Filip Janásek (3. třída), Dominik Sivák

a Tobiáš Richtr (4. třída) a Dorota Wolfová (5. třída).
Dorotka Wolfová se umístila na 2. místě v kategorii 1.
stupně. Téma soutěže bylo „Jaro v trávě“. Děti malovaly pastelem.
Mgr. Kateřina Tandlerová
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Čistíme obec
Každé jaro si připomínáme oslavou Dne Země
důležitost péče o životní prostředí, o prostředí, ve
kterém žijeme.
V sobotu 16.4.2016 se vydali dobrovolníci z řad
dětí základní školy se svými rodiči pod vedením pana
Vladimíra Pacáka na putování po okolí obce Jezernice
s cílem uklidit vše, co do přírody nepatří. Trasa, kterou
všichni prošli, měřila asi 7 km. Sraz byl v 8.30 hodin
u školy a končilo se asi ve 13.30 hodin. Při této akci
se děti zaměřily nejen na sběr nepořádku v obci, ale
také si procvičily práci s buzolou (určování azimutu),
určovaly světové strany a azimut významných staveb
v obci (kostel). Dále si při putování oživily znalosti
o květinách, kolem kterých procházely. V Hulinci
k překvapení všech uviděly také liščí noru.
Celkem bylo za dopoledne posbíráno asi 12 pytlů
odpadků. Všichni zúčastnění (Matěj Hošák s maminkou, Lukáš Skála, Anetka a Marek Dohnalovi s maminkou, Anička a Maruška Panákovy s maminkou
i Eliška Pacáková s oběma rodiči) si zaslouží ohromnou pochvalu.
O tom, že se akce vydařila, svědčí i to, že jsme se
domluvili na organizaci podobné akce i v příštím školním roce.
Mgr. Hradilová Bronislava
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Den matek
Na svátek všech maminek 8. května pozvali žáci ZŠ
a MŠ v Jezernici do kulturního domu všechny maminky, aby jim poděkovali představením, které si pro ně
připravili. Program uvedl dětský pěvecký sbor pod
vedením Anežky Pořízkové písní od Ozzyho Osbornea.
Poté následovalo vystoupení dětí z mateřské školy
pod názvem „Včelky a kytičky“ pásmem básniček
a písniček. Besídku pro maminky zakončili žáci základní školy divadelním představením O dvanácti
Měsíčkách. Hru jsme nacvičovali skoro dva měsíce,
trochu intenzivněji na škole v přírodě na Sluňákově (ve
volném čase). Hlavních rolí se zhostili: Dora Wolfová
jako vypravěč / víla, Jan Ludík jako Macecha, Tereza
Kindlová jako Holena, Karolína Milada Švébišová jako
Maruška, Matěj Hošák jako Prosinec, Vladimír Proček
jako Březen, Tereza Coufalíková jako Červen, Eliška
Pacáková jako Září, Adam Matula jako Josífek a Robert

Novák jako zajíček. Všem představitelům hlavních
i vedlejších rolí děkuji, velmi se jim povedlo.
Mgr. Kateřina Tandlerová
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Dopravní hřiště v Lipníku nad Bečvou
28. dubna se celá naše škola vypravila tak jako
každý rok na dopravní hřiště v Lipníku n.B. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu a vyzkoušely si

na trenažéru jízdu na kolech a koloběžkách. Navíc se
dozvěděly, jak mají mít správně vybavená kola.
Mgr. Kateřina Tandlerová

Výuka na dopravním hřišti
Ve čtvrtek 28. dubna jsme šli do školy, jako každý
jiný den, jen jsme se sešli o něco dříve. Jeli jsme totiž na
dopravní hřiště. Sraz jsme měli ve škole v 7.15 hodin,
odkud se všichni účastníci přesunuli na autobusovou
zastávku a odjeli do Lipníka nad Bečvou. Po příchodu
na dopravní hřiště nás přivítala příjemná starší paní,
která se nám po celou dobu věnovala. Nejprve jsme si
všichni vzali buď kola nebo koloběžky v dopravní učebně a převedli je přes cestu na dopravní hřiště. Odložili
jsme si batohy a paní lektorka nás zkoušela z dopravních značek. Uměli jsme je, protože jsme to trénovali ve
škole i na škole v přírodě. Potom už jsme vyrazili (někte-

ří na kolech, jiní na koloběžkách) na cvičné silnice. Spolužáci, kteří neměli žádný dopravní prostředek dělali
chodce, policistu nebo dokonce i vlak. Paní lektorka nás
celou dobu kontrolovala, jestli dodržujeme dopravní
předpisy a ty, kdo je porušovali napomínala. Když se
blížil čas odjezdu, dostali žáci čtvrtého ročníku „cyklistický průkaz“, Potom jsme vše vrátili zpátky, rozloučili
se a šli na autobus. Po chvilce jsme byli zase v Jezernici. Počasí nám celý den přálo. I když bylo trošku zima,
nepršelo. Na dopravním hřišti jsme byli již několikrát.
Pokaždé je to ale zajímavé a poučné. Ráda pojedu zase.
Ivanka Psotová (žákyně 4. ročníku)

Florbal
Koncem dubna nám paní učitelka sdělila, že se v Lipníku bude konat florbalový
turnaj.
Jako každý rok se ho zúčastnily školy
z Lipníka a jeho okolí. Nejprve hrál první stupeň a po něm žáci druhého stupně
základních škol. V naší kategorii hrálo cel-

kem pět družstev. Než jsme se vzpamatovali, začal první zápas s kluky z „Osecké“,
který jsme prohráli. Druhý i třetí zápas
také prohra. V tu chvíli jsem se rozhodl
opustit pozici brankáře a šel jsem do útoku. Vystřídal jsem se s Honzou, který šel
místo mě do brány. Začalo se mi dařit,
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vybojoval jsem míček a dal 4 góly. Skóre bylo 4 : 2.
Než jsem se nadál, bylo vyhlášení. Medaile jsme nedostali. Čtvrté místo je také hezké. Vítězství patřilo
pořadatelské škole ZŠ Osecká (dostali dort). DŮLEŽITÉ ALE JE, ŽE JSME SI ZAHRÁLI!!!
Tobiáš Richtr

Jarní dílny pro veřejnost
18. března odpoledne pořádala ZŠ a MŠ Jezernice
Jarní dílny pro veřejnost v kulturním domě v Jezernici. Návštěvníci si mohli zkusit různé velikonoční techniky zdobení kraslic- madeirové ( vrtané + nanášení
horkého vosku jehlou), malované Mimoně, kraslici

a la včelku či zajíce nebo bylo možné si vyrobit další
velikonoční předměty, jako byly pomlázky z proutí či
vyšívaná kuřátka.
Mgr. Kateřina Tandlerová
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Kytičky a včelky maminkám k svátku
Tak jako kytičky a včelky patří k jaru, tak k němu
v Jezernici patří i oslava Dne matek v DKS. Proto jsme
si letos připravili pro maminky pásmo básní a písní
o jaru, kytičkách, včelkách, a také
o pohádkové včelce Máji, která nás v mateřské
škole provází celým školním rokem. Na závěr děti
obdarovaly maminky kytičkou, pěkným přáníčkem
a přidaly sladkou pusu.
(Vyk)

Loutkové divadlo v MŠ
Dne 18. 2. 2016 přijelo do naší školky loutkové divadlo manželů Ivana a Vlaďky Antošových z Opavy. Ti pro
svou tvorbu čerpají z námětů starých lidových loutkařů.
Pohádka vyprávěla o princezně, která se dostala do pekla a o statečném Honzovi, který ji se svým
kamarádem Kašpárkem z pekla vysvobodil. A jak
už to v pohádkách chodí, vše dopadlo dobře a byla

i svatba. Představení ztvárňovali klasické marionety,
bylo protkáno komickými „vylomeninami“ Kašpárka
a veselými písničkami.
Divadlo se líbilo nám i žákům ze základní školy,
kteří se přišli také podívat.
Hradilová Lenka
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Matematický klokan
Dne 18. března se naše škola účastnila na mezinárodní matematické soutěži Matematický klokan.
Pořadatelem Klokana V ČR je PdF UP a Katedra algebry
a geometrie PřF UP v Olomouci. Tato soutěž vznikla
v roce 1980 v Austrálii a v r. 1991 se rozšířila do Evropy.
Dnes se ji zúčastňuje skoro 3 miliony soutěžících ze 30

zemí. Soutěží se ve všech krajích ČR v 1 termínu, takže
žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně
i mezinárodní kolo ve své lavici. Děti si tak vyzkoušely,
jak jsou na tom v matematicko-logických úlohách.

Návrat jara

Mgr. Kateřina Tandlerová
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Již od poloviny března jsme se společně s dětmi
pokoušeli různými hrami, básničkami, písničkami
a kouzelnými zaříkávadly probudit jarní sluníčko
a první kytičky. Občas se nám to i dařilo a měli jsme
radost. Sluníčko více hřálo a v zahrádkách rozkvétaly
sněženky, krokusy a fialky. Čím dál častěji jsme ale
pohlíželi na prázdné čapí hnízdo a očekávali návrat
jeho obyvatel. Úterý 5. dubna jsme v mateřské škole

velmi radostně prožívali - konečně přiletěl pan čáp
a my jsme mohli „oprášit“ loňskou píseň U nás ve vsi
na komíně – zejména druhou sloku: „A až se k nám
jaro vrátí, přiletí k nám domů zpět, staří čápi cestu znají dozajista nazpaměť.“
Vykoupilová

Ohlédnutí za pohádkovým karnevalem
Velké těšení dětí, vymýšlení a příprava masek
vyvrcholilo v sobotu 20. února, kdy přijel do Jezernice – již po sedmé - oblíbený klaun Hopsalín. Letos
sebou přivezl tři pohádkové kamarády Micky Mouseho, Mini a Olafa. Stejně jako předešlé roky program
nezklamal ani malé, ani velké návštěvníky karnevalu.
Všichni se bavili, soutěžili, tancovali a na závěr mnozí

vyhráli něco z bohaté tomboly. Velký podíl na krásném odpoledni pro naše děti má Klub rodičů a přátel
školy. Děkujeme. Bylo to moc prima a už se těšíme na
klauna Hopsalína, s čím nás překvapí v příštím roce!
Vykoupilová
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Poděkování
V rámci výuky historie měli žáci zjistit, zda má
i naše obec kroniku. Po krátkém pátrání, jsme požádali kronikáře pana Jemelku, zda by nám nechtěl
přečíst úryvky z nejstarších zápisků….
Ten nám návštěvu ve škole velmi ochotně slíbil a ve smluveném termínu dorazil. Žáci 4. ročníku
s nadšením poslouchali zajímavé vyprávění o osidlování obce, velikosti Drahotušského panství i řemeslech, která se v obci provozovala. Pan kronikář seznámil děti s názvy přilehlých částí jako např. Hlásenice,
Zlomy, Boří, Hulinec… Poutavé bylo také vyprávění
o kostele, původním i současném hřbitově, ale i děkanu Porubském, který toho pro obec tolik vykonal.
Se zaujetím žáci poslouchali, jak děti chodily do školy,
a že povinná školní docházka byla jen do 13 let, načež
14-ti leté děti chodily do školy jen v zimě. Došlo také
na informace o ničivé vichřici, která se prohnala obcí
i protifašistickém odboji, jehož se zúčastnili i někteří
předkové žáků školy.

Bylo vidět, že netradiční seznámení s historii obce
všechny žáky nadchlo a hodina vlastivědy uběhla velmi rychle. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu
Jemelkovi za jeho krásné vyprávění a volný čas, který
věnoval ozvláštnění výuky ve škole.
Mgr. V. Chytilová
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ŠvP SLUŇÁKOV
Na ŠVP jsme dorazili asi po půlhodině jízdy autobusem. Hned po příjezdu následovalo odložení kufrů, vytáhli jsme si papuče a začala výuka v učebně.
Seznámili jsme se s Mončou. V rámci úvodního programu jsme shlédli film o kouzelníkovi. Náhle někdo
zaklepal a byl to kouzelník z pohádky, který začaroval
přírodu a dům. Úterní dopoledne bylo věnováno lesu
a my jsme se naučili, jaká jsou patra lesa. Při jedné
hře bylo potřeba mít zavřené oči. Ten den byla na večeři pizza. “Mňam.“
Ve středu proběhl celodenní výlet se spoustou her
a opékáním buřtů na Lovecké chatě. Viděli jsme tam
také koně, které mám moc ráda. BYLO TO FAJN.
Ve čtvrtek dopoledne se pracovalo ve skupinách.
Téma byla voda a my jsme lovili v tůňkách různé vodní živočichy a nosili si je na prozkoumání do připravených misek. Já jsem chytila pulce a potápníka.

V pátek přihopsal „PAN ŽABÁK“, kterému jsme
stavěli domeček z kostek. Potom už na nás čekal autobus a cesta zpět byla báječná, MOHLI JSME SPÁT….
Autor článku Tereza Kindlová

Škola v přírodě
Už do pátku jsem se nemohla dočkat pondělního
výjezdu se školou na „Sluňákov“. I když balit postupně celý víkend je nuda.
Téma týdenního programu byla„Příroda jako dům“.
Seznam instruktorů: Monča - ta nás měla v pondělí a v úterý Romča – úterý, středa, čtvrtek a tu třetí
jsem zapomněla, jak se jmenovala.
Většinu volného času jsem přemýšlela o Cesaru
Millanovi a vymýšlela jsem si různé otázky do Harry
Potter kvízu, který s bráchou vedeme před spaním.

Tuším, že naše otázky jsou už na úrovni kritikal hazard.
Ale zpátky k programu. Od středy do pátku to bylo
nejlepší. Například ve čtvrtek po nácviku divadla jsme
mohli jít ven. Já s Tadeášem jsme si půjčili Frizbee a povídali jsme si o jezevčících. Následující den při odjezdu
bylo téma našeho hovoru oblíbená muzika.
Vím, že tento článek není úplně o programu, ale
chtěla jsem to pojmout originálněji.
Dora Wolfová žákyně 5. Ročníku

Jezeráček

34

Vítání jara
Jedním z tradičních jarních zvyků na vesnici
bývávalo vynášení Morany (někde Mařeny, někde
Smrti, protože se vynášela o páté neděli postní “Smrtné neděli“).
Naše základní škola před několika lety tuto tradici obnovila a každé jaro s dětmi vyrábíme ve školní
družině slámovou Moranu. V pátek 18. 3. jsme se sešli i s dětmi z mateřské školy před budovou základní

školy a i s několika občany obce se vydali k novému
mostku. Žáci po cestě zpívali jarní písničky a říkadla
za doprovodu několika hudebních nástrojů. S radostí hodili Moranu do potoka, která nám letos krásně
plavala dál a dál od Jezernice. Jaro je tady!!! Do školy
jsme přinesli „lítečko“, které symbolizuje příchod jara.
H.B.
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Za divadlem do Zlína
27. dubna jeli žáci ZŠ a MŠ do divadla ve Zlíně na
představení Zahrada, kde účinkovalo pražské divadlo
Krapet. Předlohou představení byla pohádková kniha
od J. Trnky Zahrada. Představení jsem vybrala díky
oblíbenosti knihy Zahrada, která byla součástí mých

Čtenářských dílen pro 3. třídu, a musím říci, že ani
představení nás i žáčky mateřské školy nezklamalo.
Všechny nadchlo vtipné ztvárnění pohádky a krásná
scénografie.
Mgr. Kateřina Tandlerová
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