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Milí jezerničtí občané, příznivci obce, čtenáři,
vstoupili jsme do druhé poloviny léta, dětem se překulila půlka prázdnin, občas je krásně, občas prší,
více nebo méně vydatně. A to je dobře, je to léto, jak
má být. V obci pokračují práce na stavbě polních cest
a protierozních opatření, vyměnili jsme okna a dveře
v budově pošty, opravuje se její fasáda, byla zahájena
rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole a po
deseti měsících zkušebního provozu probíhá kolaudační řízení na uvedení kanalizace a ČOV do trvalého
provozu. Z vybudovaných 138 kanalizačních přípojek je
k dnešnímu dni připojeno téměř 80 % přípojek. To je
dobrý výsledek! Děkuji všem, kteří pochopili význam
stavby nejen pro obec, ale hlavně pro sebe a připojili
své nemovitosti do systému čistění odpadních vod. Věřím, že i ti dosud váhající si nakonec uvědomí výhody,
které kanalizace přináší, a využijí naší nabídky a dodatečně se připojí, aby nemuseli jiným dražším způsobem
řešit likvidaci odpadních vod ze svých nemovitostí.
Letos jsme opět, po sedmi letech, přihlásili naši obec
do soutěže Vesnice roku. Ve středu 8. června od 8 do
10 hodin nás navštívila krajská hodnotitelská komise. Byli jsme první hodnocenou obcí v Olomouckém
kraji. Prezentace obce se spolu se mnou zúčastnili
místostarosta Milan Šelle, technik Miloš Zapletal,
ředitelka školy Broňa Hradilová, paní učitelka Vlaďka
Chytilová a děti z její třídy, knihovnice Martina Navrátilová, v muzeu komisi za tvůrce muzea přivítala
Milada Kotíková, v hasičské zbrojnici za hasiče Zdeněk Panák a Radek Raška, v hospůdce na hřišti za
Sokol Fanda Nováková, kulturním domem je provedl
ochotník Šmudla Laďa Haša, v kostele je árií Ave Maria potěšila Jana Šelleová a čistírnou odpadních vod
je provedl vodník Jezerníček. Jana Bočánová upekla
svoje pověstné koláčky a vedle nich jsme k snídani

připravili chleba se sádlem a cibulí. Po krátké prezentaci na obecním úřadě jsme komisi provedli obcí, částečně pěšky, delší vzdálenosti jsme pak absolvovali na
dvou bryčkách tažených koňmi pana Coufalíka, které
pro nás zařídil neúnavný a spolehlivý spolupracovník
obce, zástupce Agrochovu, a.s., Roman Horník. Všem
zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci obce.
A výsledek? Nejdříve, podle tiskové zprávy Olomouckého kraje, to vypadalo, že jsme v soutěži vůbec
neuspěli. Dodatečně mi pak místopředseda komise
a patron Jezernice v soutěži, starosta obce Černotín,
Jiří Andrýs, sdělil, že Jezernice získala Zlatou cihlu
v Programu obnovy venkova, v kategorii nové stavby, za procítěnou opravu mostu s reliéfem, úpravu
veřejného prostranství a opravu kamenného kříže
Panny Marie Bolestné. To je skvělá zpráva! Musím
připomenout, že k tomuto výsledku přispěl význam-
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nou měrou Pavel Navrátil, který s nápadem na realizaci reliéfu na mostě přišel, přivedl výtvarníka, který
reliéf navrhl, a oba pánové pak reliéf zrealizovali.
Vedle nich přispěli k výsledku i další občané, kteří
okolo stavby chodili, všímali si detailů a doporučili
třeba rozsáhlejší opravu břehových zdí, než navrhoval
projekt. Díky všem těmto lidem, kteří nebyli lhostejní, zajímali se o výsledek obecního díla a činy nebo
aspoň radami se podíleli na jeho tvorbě, jsme letos
zvítězili! Myslím, že aktivní zájem lidí o věci veřejné je
sám o sobě vítězstvím. Díky jim!
Hodnotitelská komise dále ocenila bohatý kulturní
život v obci, kvalitní sportovní zázemí a péči o zeleň,
která vytváří vzdušný, upravený, přírodě blízký vzhled
veřejného prostranství. A to není málo.
Slavnostní vyhodnocení soutěže a předávání ocenění
se uskuteční v pátek 19. srpna od 8 do 12 hodin ve
vítězné obci Hněvotín, která získala titul Vesnice Olomouckého kraje 2016.
Nutno dodat, že podle zkušeností z obcí, které se
v soutěži umístily na předních místech, je k získání
některé z hlavních cen třeba širokého zapojení ob-
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čanů do prezentace obce. V těchto obcích se na prezentaci podílely desítky obyvatel, místní kapely, lidé
v krojích, sportovci a cvičenci rozličných věkových
kategorií, myslivci, zahrádkáři, dobrovolníci s ukázkou místních řemesel apod. Mnozí občané čekali na
komisi před „branami“ obce a doprovázeli je obcí po
celou dobu prezentace. A to, zdá se mi, není úplně
jezernický šálek čaje… Ale pokud má někdo opačný
názor a myslí si, že bychom se v Jezernici k podobnému výkonu mohli vypnout, a je ochoten se v příštím
ročníku soutěže podílet na prezentaci obce, třeba jako
režisér, je vítán.
Vážení čtenáři, dovolte mi pozvat vás na letošní obecní slavnosti k ukončení prázdnin v sobotu 27. srpna
ve sportovním areálu Jezernice. Přijďte pobýt, bavit
se, pobesedovat se sousedy.
Přeji vám krásné léto, podařenou dovolenou a splnění
všech Vašich letních očekávání. Odpočiňte si, naberte
sil a mějte se pěkně a spokojeně.
Našim zemědělcům přeji dobré žně a bohatou úrodu!
Pavla Jochcová, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
VSTUP DO OBCE – UVÍTACÍ TABULE

Na základě poptávky obce společnost pana Rostislava Šindlera, Truhlářství Rosi, se sídlem Jezernice
248, navrhla a zrealizovala uvítací ceduli na vstupu
do obce od viaduktů. Cedule byla pořízena částečně
sponzorsky, s příspěvkem zhotovitele. Děkujeme.

Protože kanalizační šachtu před vstupem do obce
nebylo možné přesunout ani ponořit níže do terénu,
opatřili jsme ji barevným nátěrem. Výtvarného ztvárnění se zhostila odvážná nadaná výtvarnice Natálka
Šelleová.

OBECNÍ ÚŘAD
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
VE ŠKOLE
Během letních prázdnin budou v základní škole opravena
sociální zařízení v obou podlažích naší školy. Na opravy
získala obec dotaci Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2016 ve výši 250 tis. Kč. Zhotovitele vybrala
tříčlenná komise ze tří doručených nabídek ve výběrovém
řízení v režimu malé zakázky. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti TRAWEKO 96 s.r.o., Lipník nad
Bečvou, s nejnižší nabídkovou cenou 754 459 Kč. Společnost zahájila práce na rekonstrukci začátkem prázdnin,
termín dokončení je stanoven na 28. 8. 2016.

DOPLNĚNÍ DĚTSKÝCH HERNÍCH PRVKŮ
Na zahradě mateřské školy jsme doplnili nový kolotoč,
pružinové houpadlo - šašek, zastínění a kryty pískoviště.
Na dětském hřišti u technického zázemí obce bylo instalováno další pružinové houpadlo - klaun. V následujících
letech plánujeme rozšíření hřiště a doplnění o herní prvky
pro starší děti.

OPRAVA BUDOVY POŠTY
Abychom zvýšili kvalitu prostoru muzea a pošty, pořídili jsme letos nová plastová okna s žaluziemi a plastové
vstupní dveře. Z nabídek pěti zhotovitelů byla jako nejvýhodnější vybraná nabídka společnosti DECRO BZENEC, spol.
s r.o. Demontáž starých a montáž nových oken a dveří byla
provedena 27. a 28. června, celkové náklady představovaly
122 814 Kč.
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Opravu poškozené omítky, nový barevný nátěr fasády,
opravu a nátěr dřevěného obložení a okapů a opravu vstu-
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pů v současné době provádí pan Roman Janásek. Opravy
pošty budou dokončeny do 31. srpna.

KOLAUDACE STAVBY JEZERNICE
– KANALIZACE A ČOV
V srpnu probíhá kolaudační řízení pro trvalé užívání tohoto vodního díla. Závěrečná kontrolní prohlídka vodoprávního úřadu se uskutečnila v úterý 9. 8. 2016 s cílem
prověřit, zda byla stavba provedena podle vydaného
stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu
podle platných právních předpisů. Obec k řízení doložila
zhodnocení zkušebního provozu a rozbory vzorků z ČOV
za dobu trvání zkušebního provozu.

V současné době je z celkového počtu 138 přípojek zrealizováno 109, tj. 79 %. Z 29 nepřipojených nemovitostí je
10 neobydlených a zbývajících 19 majitelů nemovitostí buď
nekomunikuje, nebo z různých důvodů připojení odsouvá
či odmítá. Vlastníci nepřipojených nemovitostí jsou povinni
doložit, že své odpadní vody likvidují v souladu s platnými
předpisy, tzn. že mají vlastní čistírnu odpadních vod, nebo
vodoprávním úřadem povolenou bezodtokovou jímku, ze
které odváží splaškové vody k likvidaci na ČOV

REALIZACE POLNÍCH
CEST A PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ se blíží

ke konci. Termín dokončení
je stanoven do 31. 8. 2016,
do konce listopadu budou
provedeny výsadby zeleně
v protierozním průlehu
v trati Ouzké od Loučky.

KŘEST KNIHY Dobrovolní hasiči
Olomouckého kraje
V pátek 27. 5. 2016 v Korunní pevnůstce v Olomouci publikaci slavnostně pokřtil hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil v rámci oslav svátku svatého Floriána. Kniha
s názvem Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje mapuje
historii i současnost 435 hasičských sborů. Olomoucký
kraj eviduje 503 sborů dobrovolných hasičů v 402 obcích,
které nyní tvoří 23 647 členů. Na straně 295 je představen
i náš sbor dobrovolných hasičů se svou historií a s fotografií usměvavých sympaťáků.
„Dobrovolní hasiči jsou v krizových situacích nedílnou
součástí integrovaného záchranného systému. Například
při požárech v obcích jsou na místě jako první a okamžitě

pomáhají. Bývají také důležitou složkou kulturního dění
ve vesnici. Nová kniha je tak nejenom dárkem k jejich
svátku, ale i poděkováním za záslužnou práci,“ řekl Jiří
Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.
V rámci akce, které se účastnilo na 1500 dobrovolných hasičů, byl také požehnán prapor pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Krajské sdružení Olomouckého kraje.
Škoda, že se za naši obec nezúčastnil žádný z členů SDH.
Obec zde zastupovala pouze starostka. Ze slavnosti dovezla tři výtisky knihy s podpisy zástupců kraje, které
jsou k dispozici na obecním úřadě, v hasičské zbrojnici
a v obecní knihovně.

OBECNÍ ÚŘAD
HASIČSKÁ BRIGÁDA
28. 5. 2016
Naši hasiči si na oslavy moc nepotrpí, ale přiložit ruku k dílu
dokážou. Po instalaci nových vrat
v hasičské zbrojnici bylo třeba
opravit vstupní otvory a vyrovnat
podlahu, proto se v sobotu na
konci května sešli, opravili, co bylo
třeba a odpoledne jim zbyl čas
i na odpolední přátelské posezení.

VÍČKA PRO TOBÍKA
V první polovině letošního roku
se Obec Jezernice společně se
Základní a mateřskou školou
Jezernice a s prodejnou paní
Romany Bočanové připojila ke
sběru víček pro Tobíka z Dolního
Újezdu. Sbírali jsme víčka plastová, kovová od piva a hliníkové
obaly od nápojů. Díky Vám všem,
kteří jste do sbírky přispěli, byl
sebraného materiálu vrchovatý
přívěsný vozík. Výtěžek ze sběru
použijí rodiče Tobíka na léčebné
výlohy nezbytné ke zvládání jeho
zdravotních potíží. Osobně si na
obecním úřadě víčka vyzvedli
a my rádi vyřizujeme všem dárcům jejich poděkování.

ČAPÍ RODINKA 2016
V letošním roce nám čapí rodina přinesla více radosti než vloni. Zatímco v loni
vyvedli čápi jedno mládě, letos se zde
narodila a vyrostla čtyři zdatná mláďata.
Od června jsme je mohli pozorovat zblízka
díky webové kameře instalované na střeše obecního úřadu. Přístup přes webové
stránky obce na adrese
http://www.jezernice.cz/webkamera-1/.

5

Jezeráček

6

LETNIČKY V TRAVNATÝCH PLOCHÁCH
Hitem posledních let jsou letničkové záhony na veřejné
zeleni složené ze směsi barevně kvetoucích druhů letniček.
Zahradníci nabízejí množství různobarevných směsí s rozdílnou výškou vzrůstu. Letos jsme je vyzkoušeli i my. Úspěšněji na slunném místě u kříže na horním konci obce, méně
úspěšně u potoka, ve stínu pod stromy. Na obou místech
jsme vyseli směs Multicolor - květinový koberec, s výškou
porostu 15 – 35 cm a dobou kvetení červen – září. Pěkné
porosty letniček má i Lipník v zámeckém parku, který zvolil
směs s vyššími druhy, s chrpou a vlčím mákem.

ČIŠTĚNÍ POTOČNÍCH NAPLAVENIN
POD MOSTY
Podle sdělení odpovědného pracovníka Správy silnic Olomouckého kraje provede středisko SSOK v Hranicích v letošním roce, pravděpodobně v měsíci srpnu, vyčištění koryta

potoka od splavenin, a to na dvou mostech, u garáží obce
a pod mostem na cestě do Loučky.
Jo

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 18. 9. 2016
Vyzýváme rodiče, kteří chtějí, aby jejich miminko (narozené po 15. 4. 2015) bylo slavnostně přivítáno paní
starostkou mezi novorozené občany obce Jezernice,
aby se přihlásili na obecním úřadě. Můžete se ohlá-

sit také e-mailem na adrese podatelna@jezernice.cz
nebo telefonicky na čísle 581 771 750.
Vítání občánků se uskuteční v neděli 18. 9. 2016
v Domě kultury a sportu v Jezernici.

OBECNÍ ÚŘAD
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Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
14. zasedání konané dne 25. května 2016
ZO určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Panáka a Marii Zemánkovou.
ZO schválilo upravený program 14. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání ZO.
ZO projednalo účetní závěrku za rok 2015 a na základě předložených dokladů schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace bez výhrad.
ZO projednalo návrh ředitelky příspěvkové organizace a rozdělilo výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši
26 544,21 Kč poměrem 80 % (21 235,37 Kč) do fondu odměn a 20 % (5 308,84 Kč) do fondu rezervního.
ZO nařídilo převod finančních prostředků příspěvkové organizace z rezervního fondu ve výši 107 377 Kč do
fondu investičního a následně odvod částky 107 377 Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. Z těchto
prostředků bude o 7 377 Kč posílen provozní rozpočet organizace na r. 2016 a 100 000 Kč použito zřizovatelem
na opravu sociálních zařízení v budově ZŠ.
ZO projednalo účetní závěrku za rok 2015 a na základě předložených dokladů schválilo účetní závěrku obce
bez výhrad.
ZO projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2015 a nemá k němu připomínky. ZO souhlasilo s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
ZO po projednání souhlasilo se zřízením nového pracovního místa – technický pracovník obce.
ZO schválilo udělení výjimky z maximálního počtu dětí v MŠ Jezernice pro školní rok 2016/2017.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny obsažené v rozpočtových opatřeních č. 2., 3. a 4.
ZO souhlasilo se zařazením záměru na renovaci fotbalového hřiště a pořízení nových střídaček do programu
rozvoje obce.
ZO uložilo Ing. Milanu Šellemu, jako předsedovi TJ Sokol, aby do 30. 9. 2016 předložil celkovou koncepci rekonstrukce fotbalového hřiště.
ZO schválilo finanční dar oddílu kopané TJ Sokol v maximální výši 50 000 Kč v roce 2016. Dar bude vyplácen po
předložení dokladů, prokazujících účelovost daru podle předložené žádosti ze dne 22. 5. 2016.
ZO schválilo přijetí dotace ve výši 250 000 Kč z POV OK na Rekonstrukci sociálních zařízení a výměnu dveří v ZŠ Jezernice.
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace č. 2016/01281/OSR/DSM.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace do 31. 7. 2016.
ZO vzalo na vědomí informace o soutěži Vesnice roku 2016.
ZO nesouhlasilo se zřízením Pošty Partner na Obecním úřadě Jezernice od 1. 12. 2016.
ZO schválilo Dodatek ke Smlouvě č. 2007 – 036.00 Du o provozování vodního díla – vodovodu pro místní část Familie (dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování vodního díla – vodovodu pro místní část Familie ze dne 13. 9. 2007)
s provozovatelem Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

8

Jezeráček

ZO pověřilo starostku jeho podpisem do 31. 5. 2016.
ZO vzalo na vědomí informace obsažené v bodě 14. Různé.
ZO souhlasilo s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad o aktualizaci pozemkových úprav, která bude spočívat v návrhu dokončení polní cesty až k objektu Popových, za předpokladu, že všichni dotčení vlastníci nemovitostí budou se stavbou souhlasit a že stavba nebude mít finanční dopad na rozpočet obce.
15. zasedání konané dne 29. června 2016
ZO určilo ověřovateli zápisu Ing. Hynka Bočána a Miloslava Zapletala.
ZO schválilo doplněný program 15. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí informace kontrolního a finančního výboru za rok 2015.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 5.
ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní
škole Jezernice“.
ZO schválilo Smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole Jezernice“ s vítězem
výběrového řízení - firmou TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 25363751.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo do 30. 6. 2016.
ZO schválilo Příkazní smlouvu na výkon funkce Technického dozoru stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení
v základní škole Jezernice“ s Ing. Janou Mikulovou, Na Chmelínku 48, 751 21 Prosenice.
ZO pověřilo starostku podpisem Příkazní smlouvy do 30. 6. 2016.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD se společností NET4GAS, s.r.o., Na Hřebech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do 30. 6. 2016.
ZO schválilo Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Jezernice na léta 2016-2025, kterým se nahrazuje Plán schválený zastupitelstvem obce Jezernice 15. 12. 2008, a stanovuje objem finančních prostředků do
fondu obnovy vodovodu ve výši 4 000 Kč ročně.
ZO schválilo Plán financování obnovy kanalizace v majetku obce Jezernice na léta 2016-2025, kterým se nahrazuje Plán schválený zastupitelstvem obce Jezernice 15. 12. 2008, a stanovuje objem finančních prostředků
do fondu obnovy kanalizace ve výši 50 000 Kč ročně.
ZO souhlasilo s přijetím finančního daru ve výši 3 000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
škola Jezernice od Ing. Karla Trlicy, OSVČ, Janová 242, 755 01 Vsetín.
ZO uložilo ředitelce Základní školy a Mateřské školy Jezernice uzavřít s dárcem darovací smlouvu do 30. 9. 2016.
ZO schválilo dofinancování provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Jezernice pro rok 2016 v částce SU 558 o 32 934 Kč.
ZO vzalo na vědomí informace obsažené v bodě č. 12, různé.

OBECNÍ ÚŘAD
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

Jezeráček
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ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA V JEZERNICI
Dne 12. 5. 2016 se na zahradě MŠ konal 10. ročník
„ŠKOLKOVÉ OLYMPIÁDY“ s heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ Počasí nám přálo a povzbudit

nás přišli kamarádi - žáci ze ZŠ.
Družstvo děvčat obléklo červená trika a družstvo
chlapců trika žlutá. Děti s nadšením soutěžily ve skocích, v běhu, v hodu míčem a kostkou, v prolézání…
Pro dobré výsledky byla důležitá rychlost, orientace,
obratnost, spolupráce, ale i štěstí. Zvítězilo družstvo
žlutých, ale červeným to nevadilo…
Sportovní dopoledne se vydařilo. Za snahu a píli dostali všichni medaili, diplom a nanuk.
Děkujeme žákům ZŠ za fandění a KRPŠ za příspěvek
na nanuky.
Lenka Hradilová

Výlet do ZOO na Sv. Kopečku
Konečně jsme se dočkali dne D a vyrazili.
V autobuse jsme si zazpívali novou písničku „Dneska jedem do ZOO a už se moc
těšíme na zvířátka…“ a zanedlouho už
jsme byli v cíli. A bylo to moc prima,
i když nás cestou, kterou jsme museli
zdolat od autobusu k bráně do ZOO, málem odfoukl vítr a bral nám nové školní
kšiltovky. Mraky se nad námi honily, ale
nezmokli jsme (zatímco prý v Jezernici
pršelo). Hezky jsme si to užili – zvláště
jízdu vláčkem a zajímavé povídání o surikatě, kterou si mohli všichni pohladit.
(Vyk)

ŠKOLA

11

TALENTI V MŠ JEZERNICE
V měsíci květnu u příležitosti Výstavy koček v Lipníku
nad Bečvou proběhla i výtvarná soutěž Koťata, kočič-

ky aneb naši mazlíčci pro MŠ.
Soutěže se dobrovolně zúčastnili i někteří naši škol-
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kaři. Děti malovaly kočičky kombinovanou výtvarnou
technikou – tuš, klovatina a suchý pastel, která je náročnější, ale nám se vyplatila.
Výtvarné práce byly hodnoceny odbornou porotou
a získali jsme dvě krásná ocenění. 1. místo – „DORT

Jezeráček
KOČKY“ vyhrála Viktorie Zapletalová a 3. místo vyhrál
Matyáš Pospíšil.
Z úspěchu měly radost všechny děti naší MŠ, protože
nám Viktorka dala „dobrého“ dortu ochutnat.
Gratulujeme.
Lenka Hradilová

Bezpečně do školy
je název pracovního sešitu s dopravní tématikou, se
kterým pracují v MŠ „školáci“. Zde se děti teoreticky seznamují s dopravními značkami a základními
pravidly dopravního provozu, které je velmi důležité
upevňovat v praxi. Proto jsme se v květnu vydali na
dopravní hřiště do Lipníka nad Bečvou. Při jízdě na
kolech nebo koloběžkách, hře na vláček aj. si děti vyzkoušely, jak se správně chovat v dopravním provozu
– jako chodci i cyklisté.
(Vyk)

Každý je jiný
„Buďme kamarádi“ byl velmi přínosný program, jehož cílem je pomoci dětem nahlédnout do světa kamarádů s postižením. Prostřednictvím příběhu o panence Anežce a jejích kamarádech se děti dozvěděly,
že jsou mezi námi i jiné děti, kterých se nemusíme
bát, které také dokážou spoustu věcí, které chtějí mít

také kamarády a chtějí si hrát. Všechny děti si prakticky vyzkoušely jízdu na vozíčku, chůzi s bílou holí,
kresbu nohama, znakovou řeč, písmo pro nevidomé,
vkládat tvary po slepu, hmatem určit předměty v pytlíčcích aj.
(Vyk)

ŠKOLA
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 dopoledne jsme se slavnostně rozloučili s kamarády - předškoláky MŠ Jezernice.
Pozvání přijala paní starostka a přišel i pan Jemelka

– kronikář. Do první třídy v příštím školním roce nastupuje Gabriela Janásková, Kateřina Kindlová, Lukáš
Orava, Matyáš Pospíšil, Marek Psota a Jan Vika. Hon-
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zík se s námi rozloučil ráno.
Předškoláci nám přednesli básničky a společně zazpívali píseň na rozloučenou. Na památku dostali drobné dárečky, medaili a pohádkovou knihu.

Jezeráček
Paní učitelky MŠ s „tetou“ přejí budoucím prvňáčkům
ve škole hodně úspěchů.
Lenka Hradilová

Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky
Pro děti, kterým se celý školní rok říkalo „PŘEDŠKOLÁCI“ byl čtvrtek 30. 6. 2016 velkým dnem. Byl to den,
kdy se loučili se svou školkou a školka s nimi. Od rána

panovala příjemná atmosféra, vzpomínalo se na písničky, říkanky a básničky, které provázely děti po celý
rok. V 10.00 hodin celá akce začala. Předškoláci se

ŠKOLA
postavili do řady před své spolužáky a Gábinka Janásková přednesla říkanku. A pak byli představeni další

15
předškoláci: Kačenka Kindlová, Matýsek Pospíšil,
Mareček Psota a Lukášek Orava. Chyběl pouze Honzík
Vika. Od paní učitelek dostal každý předškolák malý
dárek (medaili + knížku + diplom). Paní starostka
popřála budoucím prvňáčkům hodně štěstí na nové
cestě a také jim věnovala malý dárek.
Někteří dnešní předškoláci nastoupí po prázdninách
do 1. třídy na zdejší ZŠ, někteří budou navštěvovat
školu v Lipníku nebo Hranicích.
Všem však přejeme šťastné vykročení do základní
školy, hodně úspěchů a splněných přání a jejich rodičům trpělivost se školními začátky svých dětí.
A.J.

Konec školního roku
Pro někoho byl čtvrtek 30. 6. 2016 obyčejný den, pro
někoho začátek vytouženého volna, ale pro všechny
děti ZŠ den, kdy si do školy nenesly tašku nebo batůžek se školními pomůckami a svačinou, ale na místo
toho si přinesly v jedné ruce složku na vysvědčení
a v druhé květiny pro své paní učitelky. V tento den se
totiž nevyučovalo, ale rozdávalo se vysvědčení.
Již před osmou hodinou se děti shromáždily v tělocvičně a čekaly na příchod svých paní učitelek.
A v osm hodin to všechno začalo. Paní ředitelka
Mgr. Hradilová v úvodu přivítala všechny děti, rodiče
a v neposlední řadě také paní starostku Ing. Jochcovou. V krátkém projevu zhodnotila celý uplynulý školní rok, ocenila píli a úspěchy ve školní i mimoškolní
činnosti. A již se mohlo přistoupit k tomu hlavnímu –
rozdávání vysvědčení. Vysvědčení žákům 1. a 2. třídy
předala paní ředitelka, žákům 3. třídy paní učitelka
Tandlerová a žákům čtvrté třídy paní učitelka Chytilová. Ta také předala vysvědčení jediné „páťáčce“
Dorotce Wolfové.
Vedle klasického vysvědčení dostali žáci také tzv.
mokré vysvědčení, kterým byly ohodnoceny jejich
plavecké výkony. A tak všichni žáci byli buď štikou,
kaprem, mečounem nebo žabičkou.
V průběhu školního roku se žáci školy zapojili do různých projektů, např. sběr starého papíru – zde byli
oceněni tři nejlepší sběrači. Třetí místo obsadil Adam

Matula, druhé místo Kája Pacáková a nejlepší byl Robert Novák. Škola se zapojila také do projektu „Zdravé
zuby“ a do projektu „ČESKO SPORTUJE“. Zde získala
stříbrnou medaili za účast v projektu „Sazka olympijský víceboj 2015/2016“ v rámci kampaně „Česko
sportuje“. A paní učitelce Chytilové Český olympijský
výbor udělil „CERTIFIKÁT GARANTA SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 2015/2016“ za spolupráci a aktivitu
v celorepublikovém projektu „ČESKO SPORTUJE“.
Na závěr paní ředitelka upozornila žáky na nebezpečí,
která číhají na děti přes prázdniny.
A mohutným třikrát HURÁ se děti rozběhly na prázdniny (nezapomněly si však ještě vzít z chladicího boxu
zmrzlinu, kterou jim přinesla paní starostka).
Děkuji paní ředitelce a paním učitelkám za celoroční
spolupráci!
Žáci na svých vysvědčeních měli převážně jedničky,
někteří dvojky a objevila se tam u některých také
trojka. A tak trochu z historie klasifikace.
Klasifikace studentů prošla mnoha proměnami. Prvním důležitým údajem byla docházka: velmi pilná,
pilná, řídká. Poté následovaly jednotlivé předměty
a celkové ohodnocení, které se pohybovalo zhruba na
čtyřstupňové stupnici: velmi dobrý, dobrý, prostřední
a slabý. Za Protektorátu Čechy a Morava byla nakrátko
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zavedena tzv. šestistupňová klasifikace a na některých vysvědčeních je dochována dokonce i sedmička

z matematiky. První koule neboli pětka na vysvědčení
se začala rozdávat až po skončení 2. světové války.
A.J.

Doc. Ing. Bohumil Suchánek, CSc.
– významný rodák obce Jezernice
K rodákům obce Jezernice, kteří dosáhli významného postavení, úspěchů a uznání ve svém oboru patří
doc. Ing. Bohumil Suchánek, CSc.
Narodil se 3. 11. 1925 v Jezernici č. 21. Jeho otec –
Josef Suchánek – byl velmi moudrý, uznávaný a respektovaný hospodář, matka – Anežka Suchánková,
rozená Vašinková, pocházela ze Slavíče. Měl ještě dva
starší bratry – Břetislava (nejstarší) a Josefa.
Do obecné školy, která v té době byla trojtřídní, chodil
v Jezernici, a to až do pátého ročníku.
Do prvního ročníku reálky v Lipníku nad Bečvou,
v tehdejší době nazývané výhradně primou, nastoupil
v roce 1936 jako jedenáctiletý školák. Na konci kvinty
reálku v Lipníku zavřeli a všichni žáci i profesoři přešli na reálné gymnázium do Přerova, kde také v roce
1944 maturoval. Po maturitě půl roku pracoval jako
slévač ve slévárně šedé litiny ve firmě „GOŇA“ (později to byl závod TOS II) a pak 10 měsíců v hospodářství
svého otce v Jezernici. Ve školním roce 1945/46 se
zapsal jako řádný student na Vysoké škole zemědělské v Brně a o tom, že byl dobrý student svědčí i to,
že po absolvování 8. semestru mu jeho přednášející
profesor Podhradský nabídl místo asistenta na Zoo-

technickém ústavě Vysoké školy zemědělské v Brně
a současně v témže roce absolvoval zootechnický
kurs, který při této škole probíhal. A to vše při studiu pátého ročníku Vysoké školy zemědělské, kterou
ukončil v roce 1950 jako zemědělský inženýr.
V letech 1950 až 1952 vykonal základní vojenskou
službu.
1. listopadu 1952 nastoupil do Výzkumného ústavu
pro chov skotu v Rapotíně u Šumperka, kde pracoval
až do svého odchodu do důchodu ve výzkumné složce ústavu. Začínal od „píky“ a postupně se díky svým
schopnostem vypracoval na vedoucí pozici.
Od 1. 1. 1959 zastával funkci vedoucího oddělení
plemenářské práce v chovu skotu a současně byl
členem vedení rady ústavu. V letech 1969 až 1976
zastával funkci vědeckého sekretáře ústavu. V období
od 1. 1. 1968 do 30. 6. 1974 byl sekretářem Komise
pro chov skotu při IV. odboru živočišné výroby ČAZ.
Od roku 1971 byl členem vědecké rady Výzkumného
ústavu živočišné výroby v Nitře. Po odborné stránce
spolupracoval se Státními plemenářskými podniky,
generálním ředitelstvím v Praze. Byl dlouholetým
členem výběrové komise pro chov skotu, kde od roku
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1981 zastával funkci předsedy.
Od roku 1981 byl také členem komise pro chov skotu
při MZVž ČSR.
V říjnu 1962 získal vědeckou hodnost kandidáta zemědělských věd a v roce 1966 se habilitoval na Agro-

Vůně kadidla

Muzeum obce Jezernice ve spolupráci s farností
a obecním úřadem připravilo pro občany výstavu
historických liturgických předmětů a textilií s názvem
„Vůně kadidla“.
Poprvé se otevřela v neděli 29. května 2016 v době
od 9.00 do 16.00 hodin. Ve spolupráci s farářem
P. Petrem Utíkalem a Jiřinkou Hašovou se nám podařilo nashromáždit spoustu historických liturgických
předmětů a textilií převážně z jezerského kostela
sv. Martina, kde se po dlouhá léta používaly. Může-
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nomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně jako
docent speciální zootechniky, obor chov skotu. Spolupracoval rovněž s VŠZ v Praze, kde zastával funkci
předsedy při závěrečných Státních zkouškách.
Zastupoval naši zemi ve Světové federaci sirshirského
skotu. O výsledcích své práce přednášel díky své znalosti angličtiny na dvou světových kongresech, a to
v roce 1972 ve Finsku a v roce 1977 ve Velké Británii.
Na základě výsledků výzkumných prací byl zpracovatelem ČSN Zkoušky dojitelnosti skotu a ČSN Kontrola
dědičnosti dojitelnosti.
Publikoval více jak 84 příspěvků ve vědeckém tisku,
více jak 190 příspěvků v odborném tisku a zúčastnil
se spoluautorsky na 12 knižních publikacích.
O přiznání starobního důchodu požádal k 1. 1. 1989.
Oficiálně přesluhoval tři roky, následně pak ještě nějakou dobu v podniku pracoval.
Odchodem do důchodu jeho pracovní aktivita neskončila. Od roku 1991 překládal články z oboru staveb
a stájové technologie skotu a prasat z odborných časopisů z Německa (nebo v menším rozsahu i z angličtiny). Ze získaných pramenů překládal vhodné články
a sestavoval je do sborníků překladů šestkrát za rok,
každý o rozsahu 70 až 90 rukopisných stran. Této vědecké práci se věnoval téměř až do konce života.
Zemřel 24. 4. 2008.
Právem ho proto můžeme zařadit mezi významné
rodáky naší obce, do které se rád vracel.
Antonín Jemelka,
kronikář

te obdivovat krásné bohatě vyšívané barokní ornáty
a pluviály v liturgických barvách (bílé, červené, zelené, fialové a zlaté). Dnes se používají ornáty gotické
rovněž v liturgických barvách. Můžete se také seznámit s celou řadou vzácných historických předmětů,
z nichž nejvzácnější je monstrance z roku 1906, která
byla zhotovena přímo pro náš kostel a pro výstavu
byla zapůjčena z depozitáře hranického děkanátu.
Obdiv zaslouží také misál, kancionály, modlitební
knížečky, růžence, harmonium, korouhve, vyšívaný
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prapor a obrazy světců a patronů, které jsou vystaveny v malé galerii na schodišti. Kdo navštívil naše muzeum v neděli 29. 5. 2016 toho přivítala již při vstupu
typická vůně kadidla a sváteční atmosféru doplnila
tichá chrámová hudba. V tento den probíhala v Jezernici SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo), a tak
byla v muzeu i krásná květinová výzdoba.
A že nevíte, co je to kropenka, kánonické tabulky,
ciborium, kadidelnice, svaté oleje, kalich s paténou,
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palla, korporál, purifikatorium, klerika? Tak se přijďte
podívat – rádi vás uvítáme.
Výstava bude opět otevřena poslední neděli měsíce
srpna (28. 8. 2016 v době od 14.00 do 16.00 hodin)
anebo po domluvě s tvůrci muzea kdykoliv.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za muzeum obce Jezernice
H. Jemelková

Slavnost Božího těla 29. 5. 2016 v Jezernici

V našich farnostech v Jezernici, Podhoří a Loučce
byla obnovena slavnost Božího těla. Farníci se scházejí při prosbách a modlitbách. Obcházejí čtyři oltáře
umístněné okolo kostela a modlí se o Boží požehnání
za své blízké, děti, kněze, politiky atd. Život přináší

mnoho trablů a zlého, proto je potřeba vše dorovnat
prosbami modlitbami a pokorou. Děkuji našemu otci,
Petru Utíkalovi, kapele, družičkám, všem co nazdobili květinami oltáře a farníkům z Loučky a Podhoří za
společné požehnané chvíle.
Za farní radu Zemánková Marie
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Pohádkový les - dětský den
Tradičně, jako každý rok, připravilo KRPŠ pro děti,
jejich rodiče a blízké putování pohádkovým lesem.
Dětský den letos připadl na den 25. června 2016. Počasí nám oproti loňsku přálo a děti se mohly radovat.
Ještě před zahájením putování vystoupil hudební
sbor pod vedením pana faráře. Následně se mohlo
vyrazit za zábavou. Na jednotlivých stanovištích byly
připraveny nejen pohádkové postavy, také činnosti
a úkoly, za jejichž splnění dostaly děti drobnou sladkou odměnu. Za splnění všech úkolů si v cíli cesty pochutnaly na zmrzlině z Oseka.
Pro přítomné bylo připraveno občerstvení v podobě
nápojů, tácky s pečenými pochoutkami maminek
a dále dobroty z grilu a udírny. Bohužel vzhledem
k technickým problémům nemohla být zprovozněna
bouda k dalšímu prodeji občerstvení, a proto se tvořila fronta u pultu a panovala chvílemi nespokojenost.
Děti se naštěstí frontami vůbec netrápily a mohly se
věnovat dalším aktivitám. Opět se nám zde předvedly propracované funkční makety vojenské techniky
na dálkové ovládání. Velké díky patří hasičům, kteří
nezklamali a připravili pro děti tolik oblíbenou pěnu.
Úsměvy na tvářích dětí vykouzlila malůvkami na obličej paní Dagmar z Hranic. Bylo jí potěšením malovat
tak krásné děti.

Dětský den je z pohledu organizace a počtu návštěvníků nejnáročnější akcí roku pořádanou KRPŠ. Tato
akce proto vyžaduje pomoc většího počtu rodičů
a dobrovolníků, není v silách hrstky rodičů vše zvládnout k naprosté spokojenosti všech. Jsme si proto vědomi některých nedostatků, ze kterých jsme poučení,
a příští rok bude jistě úspěšnější. KRPŠ vzniklo právě
kvůli našim dětem, ale řada rodičů to nechápe nebo
ani nechce chápat a je to velká škoda. Právě rodiče
by měli jít svým dětem příkladem. Proto děkujeme
všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli s organizací
a průběhem dětského dne. Děkujeme také všem návštěvníkům, dospělým za jejich shovívavost a pochopení a dětem za jejich úsměvy na tváři.
KRPŠ – J. Völklová
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Zahrádkáři na výletě

Že zahrádkáři nenavštěvují pouze tematické zájezdy
typu – výstava ovoce a zeleniny – jsme se mohli přesvědčit v sobotu 2. 7. 2016. Jelo se totiž na divadelní
představení „MRAZÍK“, které se hrálo v přírodním prostředí obce Hlína u Ivančic.
Hned za Brnem autobus odbočil z dálnice D1 na cestu směrem Ivančice, rodiště slavného malíře Alfonse
Muchy a herce Vladimíra Menšíka. Přímo na krásném
historickém náměstí se nachází muzeum, kde jsou instalované expozice věnované těmto umělcům. Jeden
z našich nejproslulejších výtvarných umělců – malíř,
grafik a v neposlední řadě také fotograf – Alfons Mucha je rodák z Ivančic. Zde se dne 24. července roku
1860 narodil. Cesta vedoucí Alfonse Muchu ke světovému uznání byla složitá, vždy však i v době největší
slávy se vracel k rodnému městu. Ivančice se také staly jednou z inspirací jeho významného díla Slovanské
epopeje. Světoznámý umělec zemřel 14. července
roku 1939.
Expozice Vladimíra Menšíka byla otevřena 9. října
1999 k jeho nedožitým 70. narozeninám. Je sestavena z osobních věcí, rodinných fotografií, dokumentů
a fotografií z mnoha filmů, ve kterých známý herec
účinkoval. Po zhlédnutí výstavy jsme se šli také podívat na jeho rodný dům.
Plni krásných zážitků jsme odjeli do velmi příjemné
restaurace na oběd. Řízek byl výborný a kávička na
závěr velmi chutnala. Do obce Hlína to bylo již jen
kousek. Kdo chtěl, mohl ještě navštívit rozhlednu Vla-
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dimíra Menšíka a pokochat se pohledem po krásném
okolí. Ostatní odešli do lesa do přírodního amfiteátru,
kde si na dřevěné lavičky sedne až 700 lidí. Čepovalo se pivo, limo a kdo chtěl, mohl si koupit také něco
z udírny. V chládku lesa se příjemně čekalo na představení.
Pohádkový muzikál MRAZÍK nastudoval divadelní
kroužek při SDH Hlína. Účinkovalo asi 40 herců –
dospělých i dětí. Kulisy byly postavené přímo mezi
stromy. Nechyběla chaloupka, kde žila Nastěnka
s tatínkem, macechou a Marfuškou, chaloupka Baby
Jagy na kuří noze, ani ledový palác „dědy Mrazíka“.
Známý příběh o lásce Ivana a Nastěnky, kteří přemohli hloupé loupežníky i Babu Jagu začal. Nasmáli jsme
se a natleskali. Herci si příběh upravili velmi vtipně
a připravili divákům nejedno překvapení. Baba Jaga
jezdila na čtyřkolce, Ivánek nakonec odjel i s Nastěnkou na motorce. Nechyběly ani sáňky samochodky ve
tvaru prasátka (jely opravdu samy na dálkové ovládání). Když jsme po dlouhotrvajícím potlesku pomalu
odcházeli, začaly padat první kapky. Spokojeni jsme
se vydali na zpáteční cestu.
Přemýšleli jsme, jak by toto představení zahráli naši
ochotníci z Jezernice – určitě dobře.
I přes dlouhé čekání na opravované D1 jsme se ve
zdraví dopravili domů. Velké díky patří Jardovi Váňovi
za dobře připravený zájezd.
Byla to pěkná sobota.
Za zahrádkáře Jemelka Antonín
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Život ve větrem ošlehané Patagonii
Už uplynul rok od doby, kdy jsem vyklepanou rukou
dávala výpověď v práci. Už to byl rok, co jsem sama
nastoupila do letadla směr Jižní Amerika. Už to byl
rok, co mi většina lidí vymlouvala cestovaní po Jižní
Americe. A už to byl rok, co jsem sama po Jižní Americe cestovala a rozhodla se vrátit zpět do jižní Patagonie, kde jsem nakonec zůstala půl roku žít a pracovat.

Patagonsti gaucove, Chile

kondorů a sem tam nějaká ta puma a všude v ulicích
potulující se psi. To vše je doplněno všude přítomným, nikdy nekončícím a ze všech stran foukajícím
větrem. Obloha je často zdobená přenádhernými,
poměrně vzácnými lentikulárními neboli čočkovitými
mraky, které nehybně bez ohledu na to, jak je silný
vítr, stojí na nebi.
Nejbližší město (na chilské straně) je vzdálené 250
Ledovec Grey, Torres del Paine

Jakmile jsem se na delší dobu usadila na jednom místě, z domova se začaly množit dotazy typu, kde se nacházím, zda mám elektřinu, internet a dokonce zda tu
mám co jíst a zda nemám už moc chlupaté nohy (tento
dotaz mě pobavil nejvíc). Kde jsem se to tedy na půl
roku usadila a měla jsem co jíst a čím si holit nohy?

Paine masiv, Torres del Paine

Puerto Natales, Chile

Bylo jednou jedno malé městečko Puerto Natales,
skoro na konci světa (když kouknete na mapu, tak
to tak doopravdy vypadá) ležící v zátoce s příznačným jménem Poslední naděje, v málo osídlené jižní
části chilské Patagonie. Široko daleko jen majestátně
tyčící se hory, dech beroucí ledovce, studená jezera,
divoké rozeklané fjordy a nekončící pampy. Na těchto
pampách stovky pasoucích se ovcí, koní, guanacos
(velbloudovitá lama), malých pštrosíků, plameňáků,

km, 3 hodiny jízdy liduprázdnou pampou. V létě (náš
prosinec až březen) jste obdařeni 17 hodinami denního světla. Připadáte si tu jak ve velké zoo, za tučňáky
to je jen 3 hodiny, na Antarktidu pouze neskutečných
1600 km.
Městečko v dnešní době žije převážně turismem,
i když rybolov a chov ovcí jsou zde stále denní obživou
místních gaučů (jihoameričtí kovbojové) popíjejících
mate. Hlavním důvodem proč sem míří tolik turistů je

Jezeráček

22

Stádo lam guanako, Torres del Paine

150 km vzdálený (na patagonské poměry bych mohla
říct, že je to za humny) národní park Torres del Paine,
jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších národních parků v Chile. V městečku žije 19000 obyvatel,
takže ano, jíst tu je co, i když ovoce a zelenina sem
musí docestovat kamiony až z centrální časti Chile,
takže každé jablko, co se zde schřoupe, procestuje
okolo 3000 km. A to musí ještě přes Argentinu, protože „za humny“ jsou ledovcová pole, kudy cesty nevedou, takže jediná cesta, jak se sem po zemi dostat,
je přes Argentinu.
Co je to vůbec Patagonie a kde se nachází?
Patagonie je území na jihu Jižní Ameriky, o které se
dělí Chile s Argentinou, většina území se však nachází
v Argentině. Obě tyto části mají zcela odlišné podnebí, a to převážně díky vysokým štítům And, které tyto
dvě části rozdělují. Pro argentinskou část Patagonie
je typické sušší a o něco teplejší podnebí, a to právě
díky těmto vysokým štítům And, které zadrží většinu srážek, které zůstávají na západní chilské straně.
Z tohoto důvodu je chilská strana Patagonie mnohem
chladnější a má extrémně vlhké podnebí.
Budete-li projíždět argentinskou části Patagonie,
budete trávit hodiny a hodiny jízdy nekončící stepí
(pampa) a polopouští, které jsou pro tuto část typic-

Žulové věže, které daly název parku Torres del Paine

ké. Patagonie je díky svému podnebí a přírodě pro
lidské osídlení nehostinná, a proto na města či vesničky narazíte po ujetí spousty stovek kilometrů. Místy narazíte na vraky aut opuštěně ležících na okrajích
silnic táhnoucích se dlouhou stepí. Po cestě sem tam
narazíte na estancie, místní název pro farmy. Když už
nějakou uvidíte, povšimnete si, že díky vždy přítomným silným větrům je farma vždy umístěna v „dolíku“ či je chráněna stromy. Co neujde vaší pozornosti,
jsou početná stáda pasoucích se ovcí. Ačkoliv je tato
plochá část Patagonie protínána řekami stékajícími
z And, příroda je zde většinou neúrodná a je převážně
vhodná jen k chovu zvířat.
Pravým opakem je západní chilská strana Patagonie.
Zde stěží naleznete nížiny. Této části Patagonie dominují hory, stoupající přímo z oceánu, a ledovce. Chilská Patagonie je také domovem třetího největšího ledovcového pole na světě – Jihopatagonské ledovcové
pole a Severopatagonské ledovcové pole. Pobřeží zde
je rozdrobené v důsledku silné ledovcové aktivity, kdy
ledovce v minulosti pokrývaly většinu území a vytvořily údolí, která jsou při pobřeží zaplavena, tzv. fjordy.
K Patagonii patří neodmyslitelně všude přítomný
vítr a taktéž nepředvídatelné počasí. Ano, není zde
nezvyklé zažít 4 roční období v jednom jediném dni.
Déšť se promění ve sníh mihnutím oka, ten pak zase
záhy roztaje díky ostrému slunci. To vše je doprovázeno silným větrem. Bezvětrný den v Patagonii je
malou vzácností.
Jak se cestuje samotné na vlastní pěst po Jižní Americe? Co je to mate a chcete jej ochutnat? Přijďte si poslechnout zážitky z mých cest do hospůdky na hřišti,
v neděli 7. 8. 2016, v 18 hod. (Patagonie, Chile a Argentina) a v pátek 12. 8. 2016, v 18 hod. (Bolívie a Peru).
Srdečně vás zve
Jana Rašková
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Táboření s hasiči 2016

Poslední červencový víkend patřil v Jezernici 4. ročníku Táboření s hasiči u řeky Bečvy. V pátek v 16.00
jsme vztyčili vlajku s Rákosníčkem, na kterou si děti
mohly udělat památeční otisk palce. Postavili jsme
stany a začalo tradičně pršet. Bylo by divné, kdyby na
hasičské akci nespadla ani kapka. K večeru přišla ještě
jedna přeháňka a pak už bylo do neděle krásně. V pátek večer, během opékání špekáčků, poblíž tábořiště
spadli z kola dva cyklisté a škaredě se poranili. Celý
tábor se pohotově přesunul k místu nehody a společně jsme cyklisty ošetřili a zavolali první pomoc. Sanitka přijela brzy a zraněné si převzala. Nakonec jsme
dětem objasnili, že nešlo o skutečnou nehodu, ale jen
o poučnou hru. Snad si z toho děti něco odnesly. Před
spaním jsme dětem promítali pohádku v našem stanovém letňáku. V sobotu se děti učily něco z hasičiny,
probrali jsme ještě jednou páteční nehodu cyklistů,
řekli jsme si něco o první pomoci. Odpoledne děti
prošly trasu šipkované, při které v terénu plnily různé
úkoly. V podvečer jsme zahráli fotbálek a samozřejmě
nechybělo koupání v Bečvě s připravenou skluzavkou
a houpačkou. Když se v sobotu setmělo, odvážné děti

mohly projít stezkou odvahy. Stezka byla náročná
a opravdu strašidelná. Ukázalo se, že nám v Jezernici
nevyrůstají žádní zbabělci. Za odvahu dostaly všechny děti praktické dárky.
Nemůžeme zapomenout na perfektní gulášek připravený Jirkou Dreiseitlem a Lubošem Robem, krupicovou kaši uvařenou Michalem Ludíkem, která sklidila
obrovský úspěch. Měli jsme pro děti připravenou
kopečkovou zmrzlinu, melouny, broskve a mnoho
dalších zdravých i méně zdravých věcí. Některé maminky či babičky nás obdarovaly domácími pečenými
dobrotami. Paní starostka naší obce nás také potěšila
svou nedělní návštěvou a taškou plnou zmrzlin.
Děkujeme obci a obecním pracovníkům za příkladnou
přípravu tábořiště, Agrochovu za umožnění postavení
táboru. Martě Hašové, Pepovi Zemánkovi a všem jejich pomocníkům, za sestavení stezky odvahy, šipkované, nazdobení a poskytnutí sanitky. Holkám Lucce
Dohnalové a Ivušce Robové za přípravu stravy a všem
co přiložili ruku k dílu a jakkoliv přispěli k čím dál větší
úspěšnosti této akce.
Bylo to super, těšíme se na další ročník.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák
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POZVÁNKA na obecní slavnosti
UKONČENÍ PRÁZDNIN
v sobotu 27. srpna 2016 ve sportovním areálu Jezernice

PROGRAM

14.00
Atrakce pro děti: skákací žirafa, malování na obličej, cukrová vata, balónky, ukázky výcviku psů.
15.00
MICHAL DAVID revival (sólo Jan Bartoš).
16.00
TOP HASIČ pro dospělé i pro děti.
20.00
Diskotéka pro všechny, DJ Mádr Vladimír.
V průběhu odpoledne proběhnou ukázky leteckých modelů (v závislosti na počasí, především na síle větru).
Po celé odpoledne bude připraveno bohaté občerstvení.
Srdečně zve Obec Jezernice ve spolupráci s místními spolky.

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

27. 8.
10. 9.
18. 9.
30. 9.
15. 10.
28. 10.
31. 10.
13. 11.
19. 11.
27. 11.
3. 12.
11. 12.
14. 12.
17. 12.
27. 12.

Loučení s prázdninami – sportovní areál
Nohejbalový turnaj – sportovní areál
Vítání občánků – DKS
Zájezd zahrádkářů do Moravského divadla Olomouc
MTB Jezernické viadukty – sportovní areál
Výročí vzniku ČSR, Masarykova vatra
Dýňování – ZŠ, DKS
Hody sv. Martina
Turnaj ve stolním tenise – DKS
Vánoční výstava – DKS
Vánoční besídka, Mikuláš – DKS
Adventní koncert v kostele sv. Martina
Rozsvícení vánočního stromu a koledy
Vánoční volejbalový turnaj – DKS
Zimní sokolský výšlap
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VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH HER
MIKROREGIONU LIPENSKO 2016
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko pořádal v sobotu 21. května ve spolupráci s obcí Osek
nad Bečvou 12. ročník Sportovních her mikroregionu
Lipensko. Letos se obce utkaly v malé kopané, volejbale, nohejbale a stolním tenise. Níže jsou uvedeny
výsledky ze zmíněných disciplín. Nejúspěšnější obcí
se stal jako v loňském roce Lipník nad Bečvou, na

Konečné výsledky - st. tenis

druhém místě se umístila obec Jezernice a třetí místo
obsadil pořadatelský Osek nad Bečvou.
Děkujeme všem hráčům za účast v letošních Sportovních hrách mikroregionu Lipensko, za vzornou reprezentaci vysílající obce a za sportovní nadšení, které
hry po celou dobu provázelo.
Jitka Ihraczká

Konečné pořadí - nohejbal

Konečné pořadí - malá kopaná

1

Lipník n. B. A

1

Jezernice

1

Lipník n. B.

2

Jezernice

2

Lipník n. B.

2

Osek n. B.

3

Lipník n. B. B

3

D. Újezd

3

D. Újezd

4

Loučka A

4

Bohuslávky

4

Jezernice

5

Loučka B

5

Osek n. B.

5

Týn n. B.

6

D. Újezd A

6

Veselíčko

6

Podhoří

7

D. Újezd B

7

Oldřichov

8

Osek n. B. A

8

Podhoří

9

Osek n. B. B

10

Lhota

11

Bohuslávky

Konečné pořadí - volejbal
1

Týn n. B.

2

Lipník n. B.

3

Veselíčko

4

Jezernice

5

Osek n. B.

6

Podhoří
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Nejúspěšnější obec
Sportovních her
Pořadí

Obec

Body

1

Lipník n. B.

5

2

Jezernice

9

3

Osek n. B.

12

4

D. Újezd

13

5

Týn n. B.

15

6

Veselíčko

16

7

Bohuslávky

18

8

Podhoří

20

9

Oldřichov

21

Nohejbalový turnaj
V sobotu 11. června 2016 uspořádal TJ SOKOL Jezernice – oddíl nohejbalu – tradiční nohejbalový turnaj
o POHÁR STAROSTY SOKOLA.
Přihlásilo se celkem 17 tříčlenných družstev, které
tvořili jak registrovaní, tak také neregistrovaní hráči (doposud je to nejvíce přihlášených soutěžících).
Takovýto počet přihlášených borců kladl velké nároky na organizátory. Jak se však v průběhu turnaje
ukázalo, pořadatelé zvládli celý turnaj na výbornou.
Soutěžící přijeli nejen z okolních vesnic (Dolní Újezd,
Hrabůvka, Milenov, Posluchov), ale i ze vzdálenějších
měst (Hulín, Olomouc, Přerov).
Počasí bylo poměrně příznivé, a tak si mohli všichni
hráči i diváci vychutnat krásné zápasy, které měly vel-

mi slušnou úroveň. Hráči, kteří k nám přijeli, si velmi
pochvalovali naše hřiště a celé zázemí tohoto areálu
a bezproblémový průběh celého turnaje.
Všechny zápasy byly dramatické až do samého konce. O osudu pořadí rozhodovala buď špatná podání,
nebo zbytečné a nevynucené chyby hráčů. A jaké
bylo konečné pořadí, a kdo se stal vítězem turnaje?
Na prvém místě skončilo družstvo s názvem Můj tata
z Přerova (členem družstva byl Jiří Dreiseitl ml.), na
druhém místě Černí jezdci z Olomouce. Třetí místo
obsadilo družstvo s názvem Dřeva (členem družstva
byl Jiří Dreiseitl st.).
Až na desátém místě skončil místní tým Kaliči (členem družstva byl David Hvolka) a na jedenáctém

SPORT
místě družstvo Punti (Lollek Petr st. a ml. doplněný
o hráče z Veselíčka).
Pořadí družstev nebylo až tak důležité. Důležité bylo to,
že se našlo tolik aktivních sportovců, kteří nesedí jen
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u televize a svých počítačů, ale jdou si zasportovat.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění
celého průběhu turnaje, přípravu hřiště a pohoštění
pro sportovce.
Poděkování patří také všem sponzorům
– obci Jezernice, firmě KOBZ, TJ SOKOL
a všem dalším.
Společně se můžeme těšit na další připravovaný turnaj, který proběhne 10. 9. 2016.
Tento turnaj bude bez účasti registrovaných
hráčů. To však jistě nic neubere na počtu
přihlášených družstev a kvalitě celého turnaje.
Sportu zdar!
A.J.

Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
Zdravím vás, milé fanynky a fanoušci
fotbalu a našeho týmu TJ Sokol Jezernice. Máme za sebou půlku prázdnin
a to znamená, že se nám opět blíží
nová sezona. Někteří z vás už možná vědí, že náš tým
projde velkým omlazením, protože na nadcházející
sezonu se nám podařilo získat 7 nových mladých fotbalistů. Někteří jsou staronoví, protože už měli tu čest
oblékat náš dres, a proto jsme rádi, že se rozhodli vrátit. Jedná se o tyto hráče: Jakub Simon (Hlavně díky
jeho pomoci a agitaci jsme sehnali většinu ostatních.
Nejenom, že oslovil nové hráče, ale v současnosti se
věnuje i vedením tréninků za nepřítomnosti Zdeni
Bůžka. Takových lidí není nikdy dost. Díky Jakube.),
Danek Bosák ze Sokola Bouzov, Lukáš Lasík, Štěpán
Bureš, Jan Šanta, Klepík Filip, Ladislav Dvořák všichni z FK Spartak Lipník. A dva, už u nás déle hrající,
Michael Doležel a Marcel Velešík, rovněž z FK Spartak
Lipník. V letošním roce nastaly změny v přestupním
řádu, kdy bylo zrušeno hostování a byl možný jen
přestup hráčů. Pro nás to znamenalo, že konečně
nebudeme každý rok platit horentní sumy. Zaplatíme
jednou a hráč bude náš. Jenže zase tak jednoduché
to nebylo, protože už po několik let nemáme dobré
zkušenosti v jednáních s FK Spartakem Lipník, jehož

vedení vždy požadovalo za hráče neúměrné ceny. Po
neúspěšném jednání jsme se rozhodli využít možnosti přestupu bez souhlasu mateřského klubu, to znamenalo zaplatit za každého hráče tabulkovou cenu
danou FAČR (Fotbalová asociace České republiky).
Ano, znamenalo to pro náš rozpočet dost velkou ránu,
ale jak už tady píšu několik let, sehnat mladé fotbalisty je čím dál horší. A v dnešní době bohužel platí,
že bez peněz do soutěže nelez. A k tomuto bych rád
podotknul, že se mi vůbec nelíbí, co pan Pelta a jeho
skupina z pražské kanceláře provedli s naším fotbalem a hlavně s naší okresní kopanou. Kde pořád platí,
že lidi to dělají, protože chtějí a mají fotbal rádi, ale
čím dál víc jsou nuceně vtahování do kolotoče peněz.
Dříve se dobrý fotbalista dával za kopačák, hodně
dobrý za bečku piva. A dnes? Nestačí vám desetitisíce, a to prosím hrajeme poslední soutěž v zemi. Kam
to až povede?
Ale zpět k nadcházející sezoně, týmů bude opět 9,
Bělotín „B“ postoupil do okr. přeboru, přihlásily se
nám Hustopeče „B“, spadly Lazníky a Skalička, ovšem
Lazníky se pro nedostatek hráčů před losovacím aktivem odhlásily. Bude se hrát opět jako v min. sezoně
3 kolovým systémem, což znamená více zápasů, to je
dobře hlavně pro vás, pro fanoušky. Doufám, že s no-
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vými hráči přijde oživení a i vám se bude fotbal líbit
a budete rádi chodit nejenom na domácí zápasy, ale
i zápasy hrané venku. V neděli 31. 7. byl domluvený
přípravný zápas s mužstvem Čekyně, který bohužel
počasí nedovolilo odehrát, tak 7. 8. se hraje pohárové
utkání s Hustopečemi, kdy budou mít hráči jen jedinou možnost si společně zahrát a vlastně vyzkoušet
všechny nové, protože 14. 8. už začíná první kolo, kdy
na naše hřiště zavítají hosté ze Žákovic. Kluci budou
muset mančaft ladit až v mistrovských utkáních.
Doufám, že se to podaří k naší a hlavně vaší spokojenosti.
Na závěr bych rád poděkoval zastupitelstvu obce
a paní starostce za schválení finančního příspěvku pro
náš oddíl. Taky sponzorům ZENA - sdružení, Potraviny
Romana Bočánová, Stroje a Stavby Slavíč. Moc si vážíme jak materiální, tak i finanční pomoci.
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice

Rozpis zápasů - podzim 2016, okr. soutěž sk.“B“
Ne 14. 8. 10.00
D
Jezernice - Žákovice
Ne 21. 8. 10.00
V
Drahotuše - Jezernice
Ne 28. 8. 10.00
D
Jezernice - Potštát
Ne 4. 9. 16.00
V
Černotín - Jezernice
Ne 11. 9. 10.00
D
Jezernice - H. Nětčice
So 24. 9. 15.30
V
Hranice - Jezernice
Ne 2. 10. 10.00
D
Jezernice - Skalička
Ne 9. 10. 10.00
D Jezernice - Hustopeče “B“
So 15. 10. 14.30
V
Žákovice - Jezernice
Ne 23. 10. 10.00
D
Jezernice - Drahotuše
So 29. 10. 16.00
V
Potštát - Jezernice
So 5. 11. 14.00
V Hustopeče „B„ - Jezernice
Ne 13. 11. 10.00
D
Jezernice - Černotín

NABÍDKA SLUŽBY – přeprava materiálu dodávkou.
Nákladní prostor: d - 4,5 m, š - 1,7 m, v - 1,8 m, nosnost do 1.500 kg.
Například: Dovoz nábytku – Jezernice – IKEA Ostrava – Jezernice = 130 km x 8,50 Kč = 1.100,-Kč.

Kellner Luděk
Jezernice 227
751 31 Lipník nad Bečvou
mob: 607 145 606
ludek.kellner@centrum.cz
Příspěvky do dalšího čísla posílejte do 30. 10. 2016.
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