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Vážení Jezeráci, vážení přátelé Jezernice,
v tomto podzimním čase si dovolím malé zamyšlení
nad drobnou taškařicí okolo kontejnerů na tříděný
odpad, kterou jsme si v naší obci zpestřili letošní léto.
Na horním konci se uskutečnily přesuny kontejnerů
ve stylu „škatule, škatule, hejbejte se!“
Ve snaze o zlepšení vzhledu veřejných prostranství
před hodnocením soutěže Vesnice roku, na začátku
června, jsem kontejnery umístěné na horním konci
obce, u Kellnerového, nechala přemístit za potok,
neboť na původním pohledově exponovaném místě vytvářely estetickou závadu a současně bránily
rozhledu při výjezdu z vedlejší cesty na hlavní. Tato
změna vyvolala u některých mladších občanů takovou nevoli, že povstali a pod rouškou tmy odvezli
kontejnery na konec obce, před Pliskovu stodolu. Naši
technici je s údivem a s úsměvem převezli druhý den
zpět. Leč nespokojené mručení bylo možno dále tu
a tam zaslechnout… Občané žijící v blízkosti nově
umístěných kontejnerů změnu nesli nelibě.
Ani zářijové zastupitelstvo se o změně místa kontejnerového hnízda neusneslo s odůvodněním, že
někteří zastupitelé situaci podrobně neznají, že je to
lokální záležitost, a že tedy bude lepší poptat se na
názor občanů z horního konce obce.

Napsala jsem proto jednoduchou anketu, v níž 45 obeslaných rodin mohlo hlasovat
pro to či ono místo. Výsledek:
23 vyplněných anketních lístků,
z toho jednomu účastníkovi to
bylo jedno, 14 hlasovalo pro místo u Kellnerového a 8 pro místo
u Janáčkového.
Poslechli jsme tedy hlas lidu a umístili kontejnery
zpět na původní místo.
A jaké z toho plyne poučení? Za prvé: nemusí být vše
podle vkusu jednoho člověka, byť starostky, může se
mýlit, nebo mít názor odlišný od většiny. A za druhé:
když se komukoliv jakékoliv opatření či rozhodnutí
nelíbí, má právo se ohradit, říct svůj názor, navrhnout
jiné řešení, nejlépe osobně, mailem, nebo telefonicky
a nemusí tak činit coby noční desperát.
PS: S některými z účastníků „noční jízdy“ jsme se dohodli, že pomohou při výsadbách v obci a tak věřím,
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že se spolu při sázení potkáme. Když ne letos, tak určitě napřesrok! Díky za spolupráci a pochopení, milí
povstalci.
A protože další číslo zpravodaje vyjde až v únoru
příštího roku, přeji Vám všem krásný podzim, advent
a Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce a věřím, že se spolu budeme nadále v dobrém potkávat
nejen při řešení věcí obecních, ale i při společenských

a sportovních akcích, které pro Vás obec, škola a spolky připravují.
Přeji si, abychom všechny „obecní“ záležitosti spolu
dokázali otevřeně řešit, místo toho, abychom na sebe
nevraživě shlíželi a za zády se pomlouvali. Vytvořme
si v obci otevřenou a pohodovou atmosféru. A ty, kteří
umí jen nadávat a nechtějí se o problémech domluvit,
ignorujme.
Pavla Jochcová, starostka

ZPRÁVY Z OBCE

Vesnice roku Olomouckého kraje 2016
1. místo Hněvotín
2. místo Paseka
3. místo Majetín

ZLATÁ CIHLA PRO JEZERNICI

V letošní soutěži Vesnice roku získala naše obec Zlatou cihlu za opravu „Gogelova“ mostu s reliéfem.
Měla jsem tu čest převzít ocenění společně s Pavlem
Navrátilem, autorem reliéfu. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže v Olomouckém kraji se uskutečnilo
v pátek 19. 8. 2016 ve vítězné obci Hněvotín, která po
loňském druhém místě letos obsadila příčku nejvyšší.
Místní děti zpestřily program tanečními vystoupeními a na závěr všechny návštěvníky pobavil soubor
místních zralých dam Babinec tancem inspirovaným
filmem Slunce, seno, jahody.
Celostátním vítězem letošní soutěže Vesnice roku je
obec Kašava ze Zlínského kraje.
Pavla Jochcová, starostka

Modrá stuha – za společenský život – Skalka
Bílá stuha – za činnost mládeže – Troubky
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí –
Dub nad Moravou
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského
subjektu – Bělá pod Pradědem
Cena za moderní knihovnické informační služby –
Rapotín
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích – Vrbátky
Cena za vytváření harmonické atmosféry v obci pro
všechny generace – Radvanice
Cena za prezentaci obce prostřednictvím tradičních
venkovských řemesel – Čelechovice na Hané
Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/krajskou-vesnici-roku-se-stal-hnevotin-20160620.html

OBECNÍ ÚŘAD

3

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se uskuteční v základní a v mateřské škole a v prostorách obecního úřadu o hodové neděli 13. 11. 2016
od 14 do 16 hodin. V tělocvičně ZŠ bude instalována
výstavka fotografií z cest tří z dlouhé řady absolventů naší „základky“ s cílem ukázat, že absolventi naší
školy se ve světě neztratí . Autoři výstavy by rádi
inspirovali další Jezeráky - cestovatele, aby se podělili
s ostatními o „obrázky“ ze všech možných koutů světa, které mohli navštívit a poznat.
Návštěvníci, kteří do otevřených dveří vstoupí, si mohou prohlédnout obě budovy odshora dolů a kromě
ostatních prostor zhodnotit, jak se podařila letošní
rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole ve
srovnání s opraveným sociálním zázemím z roku
2012 v mateřské škole.
Děkuji zaměstnancům školy a školky, že pochopili

VÝZNAMNÉ STROMY OBCE

Víte, že máme na území naší obce pět označených
významných stromů? Jsou to: KRYPTOMERIE JAPONSKÁ (Cryptomeria japonica), zasazená v r. 1993
u Pořízkového, PLATAN JAVOROLISTÝ (Platanus ×
acerifolia, zasazený 15. 11. 2003, rostoucí u památníku 10. výročí samostatnosti obce, dvě LÍPY
OBECNÉ (Tilia x vulgaris), u fotbalového hřiště zasazená v r. 2008 a u dolního mostu zasazená v r. 2009.
V biocentru Zlomy byl v r. 2010 zasazen DUB LETNÍ (Quercus robur), významný strom Mikroregionu
Lipensko.
Stromy jsou opatřeny okrasnou kovovou mříží. Na
konci tohoto léta jsme obnovili jejich označení novými cedulkami v jednotném tvaru s uvedením druhu
stromu, protože stávající cedulky byly více či méně
poškozené zubem času a protože mě pan Jiří Hořínek,
všímavý učitel, upozornil, že na cedulce na platanu
vedle naší Husopasky není uvedený druh stromu.
Společně jsme zapátrali a zjistili, že se jedná o platan
javorolistý. Krátce na to pan Hořínek vážně onemocněl a 1. 10. 2016 bohužel zemřel. Nestačila jsem mu
poděkovat, tak aspoň dodatečně: díky pane Hořínku.
Pavla Jochcová, starostka

potřebu ukázat zase po delším čase všem zájemcům
prostory, kam se jinak nemají příležitost podívat a že
jsou ochotni v době hodů, kdy ve svých domácnostech
hostí příbuzné, obětovat svůj čas pro věci veřejné!
Všichni jste srdečně zváni.
Pavla Jochcová, starostka
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VÝSADBY RŮŽÍ
Začátkem listopadu vysadili
zahradníci ze společnosti Petr
Plesník - Zahradnictví, za pomoci našich techniků pokryvné
růže v zelených pásech mezi
chodníkem a cestou, od školy po
zastávku autobusu. Kvetoucí keře
zkrášlí a zatraktivní tuto centrální část obce.

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU JEZERNICE
V pondělí 28. 11. 2016 bude zahájena stavba „Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce“. Zchátralé
objekty, srub a zelenou boudu, odstraníme a nahradíme je
novými dřevěnými stavbami, které budou sloužit především jako sklad sportovního nářadí, šatny a v případě
potřeby, při akcích s větší návštěvností, jako další místo
občerstvení.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla z pěti účastníků jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti STAVO – Karel Černoch s.r.o., Suchdol nad Odrou. Cena zakázky

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V JEZERNICI
V rámci stavby dálnice Olomouc - Ostrava byla provedena
pozemková úprava na přilehlé části katastru Jezernice.
Letos pozemkový úřad zrealizoval první etapu společných
zařízení – polní cesty a protierozní průleh. Aby byla dokončena realizace zbývajících navržených společných zařízení, vedlejších polních cest a biocentra nad sportovním
areálem, podala obec žádost o dokončení jejich realizace
a současně druhou žádost o zahájení komplexních pozemkových úprav na zbývající části katastrálního území. Načež
Státní pozemkový úřad vyzval obec, aby doložila žádosti
vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy
v dotčeném katastrálním území. Žádosti vlastníků jsou
předpokladem pro zahájení a především úspěšné dokončení komplexní pozemkové úpravy.

je 726 907 Kč, termín dokončení stavby je stanoven do
17. 2. 2017.
Na začátku nové sportovní sezóny 2017 se tak sportovci
i návštěvníci v našem sportovním areálu dočkají důstojnějšího prostředí a zázemí.

Podle platných předpisů se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva
a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti
a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní
hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
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Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich
uživatele – pachtýře (nájemce):
•
upřesnění vlastnictví pozemků (jejich výměra i poloha)
•
možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení
v terénu
•
úprava tvaru pozemků
•
možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
•
zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
•
možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)
•
ukončení zatímního užívání cizích pozemků
•
uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou
výměru jednotlivých parcel
•
lustrování pozemků (dohledání neznámých či zemřelých osob)
Význam pozemkových úprav pro obce:
•
zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům
•
vymezení původního církevního majetku ze státní půdy
•
převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce + zjednodušení jejich
budoucí realizace
•
realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků nebo evropských zdrojů,
včetně jejich převedení do majetku obce
•
snížení pohybu zemědělské techniky v zastavěném
území obce díky realizaci mnohostranně využitelných
polních cest v rámci schválených pozemkových úprav
•
vyřešení neškodného odvedení povrchových vod
a přispění k ochraně území před povodněmi prostřednictvím realizace protierozních a vodohospodářských
opatření
•
zvýšení ekologické stability a biodiverzity krajinného
prostoru v důsledku výsadby skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES)
•
zjednodušení a zlevnění zpracování územního plánu
obce
•
konkretizace některých prvků dle platného územního
plánu až na úroveň jednotlivých parcel
•
nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné
a zemědělský využitelné i po realizaci
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Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí:
•
obnova katastrálního operátu
•
vznik digitální katastrální mapy
•
promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí
a odstranění nesouladů
•
přesné výměry jednotlivých parcel
•
zahuštění polohového bodového pole
•
vyřešení duplicitních vlastnictví
•
dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků
•
oprava případných nesprávných údajů o vlastnících
nemovitostí
Na úvodním jednání jsou vlastníci pozemků seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkové úpravy. Dále bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, aktualizace BPEJ (bonitovaných půdně ekologických
jednotek), bude zvolen sbor zástupců vlastníků a přítomným
účastníkům budou podány informace o podstatných skutečnostech zjištěných při přípravě řízení o pozemkové úpravě,
popřípadě budou projednány další otázky významné pro
řízení o pozemkových úpravách.
Veškeré náklady spojené s pozemkovou úpravou hradí stát.
Řízení o pozemkových úpravách je ukončeno vydáním rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy (zákon ukládá
souhlas vlastníků alespoň ¾ řešené výměry pozemků) s možností odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Po nabytí právní
moci a případném vyřízení odvolání je vydáno druhé – prováděcí rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
k pozemkům, které je nabývací listinou k novým pozemkům
a na jehož základě je proveden zápis do katastru nemovitostí.
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Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že většina vyjmenovaných přínosů je velmi žádoucí i pro naši obec. Chci,
abychom je měli na paměti při následujících jednáních
o přípravě KPÚ v Jezernici a abychom se chovali zodpovědně
a umožnili uspořádat poměry v území tak, aby se za nás
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naši potomci nemuseli stydět. Anebo se nedohodneme,
neuděláme nic a voda z polí (Úzké nad Jezernicí, Na kopcích, Záplotí) čas od času vyplaví naše domy a zahrady.
O poškozování orné půdy erozí nemluvě.

Pavla Jochcová, starostka

SMLOUVA O ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ VE SBĚRNÉM DVOŘE V LIPNÍKU NAD BEČVOU
V říjnu 2016 uzavřela obec Jezernice s Technickými službami v Lipníku nad Bečvou smlouvu o převzetí a odstraňování
odpadů. Občané Jezernice tak mohou celoročně využívat
služby Sběrného střediska odpadů v Lipníku nad Bečvou
v ulici Svatopluka Čecha 1422 a zdarma zde ukládat především nebezpečný a velkoobjemný odpad. V případě potřeby
zde lze uložit i vytříděný odpad: papír, plasty, sklo a kovy.
Náklady za odpad převzatý od občanů hradí obec. Ceník za
odběr odpadů je k nahlédnutí na Obecním úřadě Jezernice.
Každý, kdo služby využije je povinen dodržovat pokyny
obsluhy SSO směřující k řádnému ukládání odpadů, jakož
i provozní řád.
Tato nová služba představuje zvýšení standardu pro občany, umožňuje při větším objemu nashromážděného odpadu zlikvidovat odpad v souladu s platnou legislativou kdykoliv během roku. Měla by tak předcházet vzniku černých
skládek v okolí obce.
Obec bude i nadále zajišťovat na svém území sběr velkoobjemného a nebezpečného odpadu 2x ročně, na jaře a na
podzim, a celoročně sběr tříděného odpad do kontejnerů
umístěných v obci.

Provozní doba:
pondělí – pátek
9:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
sobota, sudý týden
8:00 – 12:00
Kontakt na pracovníka střediska: 603 509 313
Sběrný dvůr je přístupný fyzickým osobám v provozní době
a za podmínek stanovených v provozním řádu tohoto zařízení.
Druh odebíraných odpadů:
Nebezpečné odpady: odpadní barvy a laky, plastové obaly
nerecyklovatelné, plastové obaly obsahující nebezpečné
látky, kovové obaly, kovové obaly obsahující nebezpečné
látky, kompozitní obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny, pneumatiky osobní, vyřazené anorganické chemikálie,
olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy,
jedlý olej a tuk, olej a tuk, barvy, lepidla a pryskyřice, vyřazené elektrické zařízení obsahující nebezpečné látky.
Vytříděné odpady: papír, plasty, sklo, kovy.
Věříme, že nová služba přispěje ke kvalitnějšímu třídění
odpadu v obci a předejde vzniku černých skládek.

Pavla Jochcová, starostka

MÁTE DOMA KOTEL NA PEVNÁ PALIVA?
VÍTE, JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI?
Kotel na pevná paliva se podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší řadí do skupiny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva. A jako vše co je nějakou měrou
spojeno se zákonem, jsou i zde povinnosti, které musí vlastníci dodržovat při provozování tohoto zdroje.
Jedna z těchto povinností je, že každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně (toto kritérium,

byste měli nalézt v technických parametrech, jež jste
dostali při koupi kotle), který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou,
přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději
do 31. prosince 2016. Tato povinnost je uvedena v § 17
odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

OBECNÍ ÚŘAD
Tato povinnost se nevztahuje na:
- plynové kondenzační kotle
- plynové kotle
- krbová kamna - krbové vložky (pokud nejsou použity jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění)
Jak bylo uvedeno v textu kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto
zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě. Proškolování odborně způsobilých
osob se provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
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a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace
podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Seznam a informace o příslušné odborné osobě naleznete
na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Ing. Veronika Kopčilová
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
Tel. 581 722 224
kopcilova@mesto-lipnik.cz

Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
16. zasedání konané dne 21. září 2016
ZO určilo ověřovateli zápisu Mgr. Marcelu Richterovou a Marii Zemánkovou.
ZO schválilo program 16. zasedání zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny obsažené v rozpočtovém opatření č. 6, 7 a 8.
ZO schválilo dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ uzavřený se společností TRAWEKO
96, s.r.o. ZO pověřilo starostku podpisem dodatku smlouvy do 30. 9. 2016.
ZO souhlasilo s podáním žádosti na SPÚ o dokončení realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Jezernice.
ZO pověřilo starostku podáním žádosti do 31. 10. 2016.
ZO schválilo smlouvu s Technickými službami Lipník nad Bečvou o převzetí a odstraňování odpadů. ZO pověřilo
starostku podpisem smlouvy do 31. 10. 2016.
ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč pro VIDA - sociální služby, s.r.o., Loučka 23, 751 31,
Lipník nad Bečvou, IČ 03331300. ZO uložilo starostce zajistit vyplacení daru do 30. 11. 2016.
ZO vzalo na vědomí poskytnutí jednorázového příspěvku na „Sociální automobil“ pro VIDA-sociální služby,
s.r.o., Loučka 23 prostřednictvím DSO mikroregion Lipensko.
ZO souhlasilo s umístěním zemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2724/9 a 2655/1 v k.ú. Jezernice, společností Distribuce, a.s. v rámci stavby „Jezernice, Novák, p.č. 57/2, NNv, NNk“ dle přiložené situace.
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8012215/VB001 Jezernice, Novák, p.č. 57/2, NNv, NNk uzavřenou mezi Obcí Jezernice
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do 31. 10. 2016.
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ZO souhlasilo s umístěním zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 2652/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jezernice, společností Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v rámci stavby „Jezernice, Macourek, p.č. 229/39“ dle předložené situace.
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012725/SOBS1 Jezernice, Macourek, p.č. 229/39 uzavřenou mezi Obcí Jezernice
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do 31. 10. 2016.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014C1652 uzavřenou mezi Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, zastoupeným JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
a Obcí Jezernice, k pozemku parc. č. 3101, v obci a k.ú. Jezernice. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do
31. 10. 2016.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti PM041023/2016-ZHMMaj/717/635-10/Ru uzavřenou mezi Povodím Moravy, s.p.,Dřevařská 932/11, 602 00 Brno a Obcí Jezernice k části pozemku p. č. 2716/1 v k.ú. Jezernice.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do 31. 10. 2016.

ODBORNÁ EXKURZE ZÁSTUPCŮ
MIKROREGIONU LIPENSKO
DO MIKROREGIONU BUCHLOV
Ve čtvrtek 8. září se vydali představitelé obcí, příspěvkových organizací a spolků mikrorgionu Lipensko na tradiční
studijní exkurzi, při které každoročně navštěvují zajímavá
místa a obce.
V letošním roce zamířili do mikroregionu Buchlov, který
sdružuje celkem 14 obcí – mimo jiných také malé vesnice
Modrá a Velehrad.

Obec Modrá leží v malebném údolí Modranského potoka
a těsně sousedí s obcí Velehrad. Obec vznikla legislativně na místě malé osady s původním názvem Neudorf až
v roce 1786, ale četné nálezy dosvědčují, že její historie
sahá mnohem dál. Velmi významný byl v roce 1911 objev
pozůstatku slovanského kostelíka, pocházejícího z přelomu
8. a 9. století.
Nedaleko pod kostelíkem je vybudován Archeoskanzen
Modrá, největší raně středověký archeologický skanzen
v ČR. Je tu k vidění například sídliště s palisádovým opevněním, repliky soudobých staveb polozemnicových chat
a domů představujících sídlo místního velmože. Všechny
stavby byly postaveny na základě archeologických nálezů
z oblasti středního Pomoraví, takže žádná improvizace.
V archeoskanzenu je zastoupena také živočišná říše. V sousedství archeoskanzenu je botanická a sladkovodní expozice Živá voda s unikátním podvodním tunelem délky 8 metrů, umístěným pod hladinou rybníka. Obcí prochází lokální
cyklostezka a modrá turistická značka, která vás dovede
k nedaleké, 12 m vysoké rozhledně a dále pověstmi opředenému, v pravěku otesanému kameni zvaném Králův stůl.
Obec Modrá získala řadu ocenění. Mezi nejvýznamnější patří regionální vítězství v roce 1995 a krajské vítězství v roce
2005 v soutěži Vesnice roku. Dále celorepublikové vítězství
v soutěži Vesnice roku 2014 v kategorii Zelená stuha. Obec-

OBECNÍ ÚŘAD
ní knihovna získala titul Knihovna roku 2014 Zlínského kraje. Areály Archeoskanzen a Živá voda byly oceněny titulem
Zlatá cihla v programu obnovy venkova ve Zlínském kraji.
Další zastávkou byla obec Velehrad, která leží mezi výběžky
Chřibů v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Významnou událostí pro Velehrad byla návštěva hlavy katolické církve Jana Pavla II. v roce 1990.
Nejvýznamnější památkou obce je rozsáhlý komplex kláštera vybudovaný v románsko-gotickém slohu s pozdějšími
barokními úpravami. V současné době náleží klášter jezuitům, kteří spravují celou farnost Velehrad. V bezprostřední
blízkosti kláštera nalezneme několik sakrálních památek.
Katastr protíná řada turistických tras a cyklotras.
Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst
u nás.
Poslední zastávkou byla návštěva KOVOZOO ve Starém Městě. Jedinečná kovová ZOO v Evropě! Výjimečná, ojedinělá
a nezapomenutelná. To je KOVOZOO ve Starém Městě.
Zvířata jsou netradiční, originální a nekoušou. Ale především jsou vyrobeny z odpadních materiálů. Cílem této ZOO
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je ukázat malým i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě
nepotřebného materiálu mohou vznikat věci, které jsou
nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. K vidění
a pohlazení vybízel gepard, vyrobený ze součástek osobního vozidla, dvoutunový nosorožec, nebo žirafí rodinka,
území krokodýlů, pštrosí farma, lví výběh, rodina tučňáků
a více jak 220 dalších kovových zvířat.
Program dne byl zakončen (jak jinak) příjemným posezením ve sklípku a ochutnávkou vína.

Antonín Jemelka

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Na dny 7. – 8. 10. 2016 vyhlásil prezident republiky volby
do zastupitelstev krajů. Před vlastními volbami bylo nutné
splnit některé administrativní úkoly jako je např. informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva
kraje, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební
komise, doručení obálek s volebními lístky do všech domácností atd.
A voliči měli z čeho vybírat. O místo v 55 členném zastupitelstvu Olomouckého kraje se ucházelo 21 politických stran,
politických hnutí a koalic a na jejich kandidátkách bylo zapsáno celkem 962 kandidátů.
První den voleb (pátek), se volební místnost otevřela ve
14.00 hod. a občané mohli přijít volit až do 22.00 hod. Jako
první přišla odvolit pí. Špaldová Jitka a počet voličů, kteří
přišli tento den volit byl 84. Druhý den (sobota) se volební
místnost otevřela v 8.00 hod. a uzavřena byla ve 14.00 hod.
Jako první přišel přesně v 8.00 hod. volit P. Petr Utíkal.
Po uzavření volební místnosti začalo počítání hlasů pro jednotlivé kandidující subjekty. Jaké byly výsledky?

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů – 555.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 162.
Počet platných hlasů – 161.
Volební účast byla 29,19 %.

Jezeráček
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Jaké byly výsledky jednotlivých stran, hnutí a koalic?
•
ANO 2011 – 36 hlasů, tj. 22,36 %, ČSSD – 31 hlasů,
tj. 19,25 %, STAN+ProOl – 22 hlasů, tj. 13,66 %,
Koalice pro OLK – 19 hlasů, tj. 11,80%, SPD+SPO –
17 hlasů, tj. 10,55 %, KSČM – 15 hlasů, tj. 9,31 %,
ODS – 9 hlasů, tj. 5,59 %. (Ostatní kandidující subjekty získaly 1 – 3 hlasy).
Jasným vítězem nejen v Jezernici, ale také na Přerovsku
a Olomoucku se stalo hnutí ANO 2011.
V kraji usednou vedle jiných zvolených politiků také politici
z Přerova i Lipníku.
Z Přerovska byli zvoleni za:
•
ANO – Petr Vrána, Hana Mazochová, Rostislav Hrdiborský,
•
Koalice – Marian Jurečka (ministr zemědělství), Jitka
Seitlová (senátorka),
•
ČSSD – Pavel Šoltys (náměstek hejtmana), Radovan

Rašťák (náměstek hejtmana),
•
KSČM – Michal Symerský (náměstek hejtmana),
•
Starostové – Radek Brázda (starosta obce Trubky),
•
ODS – Martin Kučera.
Volby do kraje ovládlo hnutí ANO, které také bude usilovat
o místo hejtmana. Celkem získalo 23,77 %, což představuje
16 mandátů, ČSSD 13,88 % - 9 mandátů, KSČM 11,56 % –
7 mandátů, Koalice pro Olomoucký kraj 11,39 % - 7 mandátů, Starostové ProOlomoucký kraj 9,68 % - 6 mandátů,
ODS 7,54 % - 5 mandátů, SPD+SPO 7,33 % - 5 mandátů.
Volební účast celostátně byla 34,57 %, Olomoucký kraj –
33,19 %, Přerovsko – 31,5 %, Jezernice – 29,19 %.
V příštím roce nás čekají další volby, a to do PS PČR.

RSDr. Antonín Jemelka
předseda okrskové volební komise

PESTRÝ PODZIM VE ŠKOLCE V JEZERNICI
Letošní podzim nám nabídl spoustu námětů
pro hry a tvoření s dětmi. Hezké dny jsme
trávili venku na procházkách po okolí, kde
jsme pozorovali změny v přírodě a sbírali
jsme dary přírody pro pozdější tvoření. Na
školní zahradě jsme otrhali vypěstované
okrasné i jedlé dýně. Z „našeho“ záhonku
jsme postupně sklízeli mrkev a pažitku, kterou jsme si zpestřovali svačinku či oběd.
Děti do školky nosily kaštany a žaludy, které
jsme využili při hrách a v zimě je darujeme
zvířátkům v lese.
Ve voňavém „jablíčkovém“ týdnu jsme otiskovali jablka a hrušky na papír, ochutnávali
jsme různě zpracovaná jablka a společně
jsme si upekli jablečné štrůdly. Děti byly moc
šikovné, samy si jablka oloupaly, nastrouhaly, ochutily, těsto vyválely, naplnily. A po
upečení jsme si všichni pochutnali.
Podzim se nám vydařil.

Lenka Hradilová

ŠKOLA
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ŠÍPKOVÝ KEŘ
Jedním z podzimních týdenních témat „Plody podzimu“ byl
šípek. Šípky jsme si společně natrhali, usušili a prostřednictvím básní se seznámili s jejich významem pro zdraví člověka: Nejlepší lék na rýmu? Šípky - plody podzimu… Nebo:
Kdo má chřipku, ať jde k červenému šípku. Šípek dává zdravé plody, nejlepší jsou pro marody…

Také se nám velmi podařilo jednoduchou hrou s barvou
a tuší, kterou zvládly i ty nejmenší děti, výtvarné znázornění šípkového keře v podzimním slunci. A když se řekne šípek
nebo šípková, nemůže chybět pohádka O šípkové Růžence.
Ztvárněním její hudební verze jsme toto téma zakončili.

(vyk)
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VZPOMÍNKA
Ve čtvrtek 3. listopadu jsme se rozloučili s naší dlouholetou kolegyní – paní učitelkou Zdenkou Královou.
V jezernické mateřské škole se věnovala dětem 24 let
(1976 - 2000). Děkujeme jí za její celoživotní obětavost
a srdečnost ve vztahu k dětem i spolupracovnicím.
Nikdy nezapomeneme
kolegyně z MŠ

ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Každoročně se scházíme 1. září v 1. třídě základní školy, abychom zahájili nový školní rok. Nebylo tomu jinak
ani v letošním roce. Po dlouhých dvou měsících prázdnin zasedli opět do lavic naši žáci, kteří školu dobře
znají, ale také noví prvňáčci. Novými prvňáčky pro letošní rok jsou: Matyáš Pospíšil, Marek Psota a Vojtěch
Zubík. Zvláště Vojtěcha srdečně mezi námi vítáme,
neboť je v Jezernici zcela nový – v letošním roce se přistěhoval a dosud tady nikoho neznal. Věřím, že si hoši
na sebe brzy zvyknou a budou dobrými kamarády. Je
jen škoda, že k zápisu na naši školu přišly i děti, které
k nám nakonec nenastoupily. Pro letošní rok jsme opět
školou dvojtřídní s tím, že na hlavní předměty se dále
dělíme na tři třídy, ale všechny výchovy musíme učit
společně 1.-5. ročník, což je pro paní učitelky docela
náročné.
Pro nadcházející rok máme pro děti přichystáno opět
velké množství aktivit, projektů a exkurzí. Školní družina bude vyjíždět za krásami okolí i poznáním v odpoledních hodinách a tak se může stát, že se vrátíme
někdy později. Již absolvovali exkurzi do lázní Teplice
nad Bečvou, kde si také zahráli minigolf. Nabídka
mimoškolních kroužků je také na místní poměry více
než bohatá: v rámci školní družiny funguje kroužek
sportovní, keramika, dramatický a přírodovědný. Dále
se žáci měli možnost přihlásit do kroužku rybářského,
hry na kytaru, náboženství, matematických chvilek,
florbalu, ručních prací, reedukace, řečového kroužku
a sborového zpěvu.
Mimo tyto pravidelné akce škola dále připravuje ná-

vštěvu divadelních představení pro děti v divadle ve
Zlíně, nebo Olomouci, vystoupení na školních besídkách – vánoční a svátek matek. V plánu máme také
školu v přírodě v měsíci dubnu. Ze sportovních aktivit
zajišťujeme pro žáky výcvik na in-line bruslích, na lyžích a plavecký výcvik. K těmto plánovaným akcím přibydou určitě ještě další dle aktuální nabídky, lidových
tradic a především možností školy.
Základním úkolem školy je vzdělávací oblast, ve které
se řídíme Školním vzdělávacím programem. V loňském roce jsme měli kontrolu z České školní inspekce,
která jej také zkontrolovala a konstatovala, že je v souladu s RVP.
Přejeme všem našim žákům, aby se jim v novém
školním roce dařilo a byli se svým školním výkonem
spokojeni.
Bronislava Hradilová

ŠKOLA
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EXKURZE DO TEPLIC NAD BEČVOU
V pondělí 12. 9. 2016 se v rámci školní družiny konala
exkurze do Teplic nad Bečvou. Už podruhé si žáci mohli
zahrát minigolf. Žáci se seznámili s pravidly této sportovní aktivity a také si minigolf ve dvojicích vyzkoušeli.
Všichni se přesvědčili, že dopravit míček do jamky za
co nejméně úderů a navíc překonat různé překážky
není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled
zdát. Po minigolfu jsme navštívili také nedaleké lázně

Teplice nad Bečvou, kde jsme se byli mimo jiné podívat na dětskou lázeňskou léčebnu Radost a ochutnali
minerální vodu z Gallašova pramene. A protože nám
počasí přálo – celou dobu krásně svítilo sluníčko, koupili jsme si nanuky a někteří i lázeňské oplatky. Všem
se výlet líbil a určitě jsme na minigolf do Teplic nad
Bečvou nezavítali naposledy.
Irena Maierová

VYBÍJENÁ S ÚSMĚVEM
Každoroční turnaj ve vybíjené se tentokrát konal za
příznivého slunečného počasí ve čtvrtek 22. 9. 2016
na ZŠ Drahotuše. Vše proběhlo pod záštitou starosty
Hranic pana Jiřího Kudláčka. Na celý průběh bedlivě
dohlížel Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství
a sociálních věcí.
Turnaje se zúčastnili žáci z pěti okolních škol (ZŠ Střítež, ZŠ Potštát, ZŠ Jezernice, ZŠ Hustopeče a domácí
ZŠ Drahotuše). Naši žáci se již za 4 roky společného trénování vybíjené a stálého ujasňování pravidel sehráli,
na vítězný tým to však nestačilo. Vzhledem k tomu, že
za jiné školy hráli také žáci 6. ročníku, spokojili jsme se
s pátým místem a úsměvem na tváři z příjemně pro-

DRAKIÁDA
K tradičním podzimním aktivitám
rozhodně patří pouštění draka. Proto jsme ani ve školní družině nebyli
pozadu. V pátek 14. října 2016 se
uskutečnila Drakiáda. Žáci si přinesli
své draky a potom už jsme se jen přesunuli na kopec, kde fouká, aby draci
dobře létali. I přesto, že se vyskytly
nějaké „technické“ problémy, draci
vzlétli do oblak. Přišli se na nás dokonce podívat i někteří rodiče.
Irena Maierová

žitého sportovního dopoledne. V příštím roce dojde
k upřesnění věkové hranice žáků, čímž získáme větší
šance na lepší umístění.

Jezeráček
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PODZIMNÍ VYCHÁZKA DO BOŘÍ
V pondělí 17. října jsme se všichni žáci základní školy
vydali v rámci vyučování na krásnou, podzimní, přírodovědnou, sportovní, poznávací a orientační vycházku do Boří, kterou pro nás zorganizoval pan Vladimír
Pacák s manželkou. Cestou jsme si opakovali prvouku - žáci poznávali stromy a keře, orientovali jsme se
v terénu bez mapy, kde se rozkládají Hostýnské vrchy
a Oderské vrchy. V lese na nás čekala trasa označená
fáborkami s různými stanovišti, jako např.: určování
světových stran v přírodě bez navigace a buzoly, po-

znávání stromů v lese, poznávání zvířat. Závěr byl
okořeněn sportovními disciplínami (hod plastovým
granátem na cíl a na dálku, přespolní běh). Na závěr
se děti pokochaly meandrami zdejšího potoka. Procházka byla poučná, zábavná a touto formou ještě
jednou manželům Pacákovým děkujeme za organizaci. Zde se skloubil pozitivní a vstřícný přístup rodičů
a školy :-).
Mgr. Kateřina Tandlerová (ZŠ Jezernice)

ŠKOLA
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BESEDA S DĚTSKOU PSYCHOLOŽKOU
Pro letošní rok jsme na základní škole připravili cyklus
besed s dětskou psycholožkou paní Mgr. Ivanou Zlatou Matysovou, která pracuje v pedagogicko-psychologické poradně v Hranicích.
Cyklus je určen především rodičům dětí, ale také široké veřejnosti – babičkám, dědečkům, příbuzným.
Témata besed jsou: Dítě ve věku 0-3 roky, Dítě ve věku
3-6 let, Školní zralost, Dítě ve věku 6 -11 let.
Na první besedu o nejmenších dětech přišla pouze
jedna maminka s tatínkem a dále zaměstnanci ZŠ.
Bylo to škoda, protože beseda byla velice zajímavá.
Na druhou stranu tito rodiče mohli neformálně hovořit o svých problémech, starostech, nebo obavách.
Druhá beseda, která se týkala dětí ve věku 3-6 let byla

již navštívena hojněji. Rodiče se dověděli o úskalích
tohoto období, o tom, co by mělo dítě zvládat, co by
mělo umět, o tom, že nic není pevně dané a každý
z nás je jiný. I po této besedě se našli rodiče, kteří si
chtěli o svých problémech s paní psycholožkou pohovořit.
Další beseda se bude týkat školní zralosti. Určitě jsou
zváni rodiče předškoláků, ale i menších dětí, protože
v příštím roce se již tyto besedy nemusí opakovat.
Pokud bude zájem, můžeme se domluvit i na jiných
tématech, které se týkají této oblasti.
Věřím, že naše besedy navštívíte, neboť je to příležitost získat další povědomí o vývoji dítěte přímo u nás
v obci.
Bronislava Hradilová

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE ANEB VÝCHOVA SLOVEM
Pomocí slovního vyjadřování se učitel i rodič podílí
na formování osobnosti dítěte. Během konverzace
s dítětem se dítě učí nejen vyjadřovat své myšlenky,
ale učí se také společenskému vystupování a vzájemné úctě ke komunikačnímu partnerovi. Každý využívá
při komunikaci i neverbální prostředky, jako je hlasitost, rychlost, intonace. Podle toho poznáte, zda
dítě téma baví, nebo nikoliv. V případě, že se jedná
o neoblíbenou věc, dítě ji pojmenuje a víc pozornosti ji nevěnuje. Dítě udrží pozornost 10 až 20 minut.
Stejně jako dospělí rozšiřují děti svou slovní zásobu
o pojmy z oblasti, která je baví. Pro děti předškolního
věku je charakteristická častá změna témat. Také mají
větší představivost a fantazii. Rády ubíhají do svého
snového světa, ale ne vždy si vymýšlejí. Je důležité je
poslouchat a jejich komunikační prostředky rozvíjet,

neustále s nimi mluvit, poslouchat je. Důležitá je také
pochvala, zpětná vazba, povzbuzení. Při nedostatku
pochvaly a odměny dítě ztrácí motivaci. Důležité je
ocenění práce dětí, nikoliv jich samotných. Přináší
dítěti kontakt, jaké doopravdy je a jaké chce být. Díky
pozitivní zpětné vazbě mohou děti získávat vědomí
toho, oč se snažit, za co bojovat. Příklad vhodného
oceňování: „To nevadí, že se ti to nepovedlo, všem se
nám něco občas nepovede“. Poděkování jako projev
vděčnosti učíme děti od nejútlejšího věku. Když pro
nás něco udělá dospělý, obvykle mu poděkujeme.
Když pro nás ale udělá něco dítě, řekneme mu, že
je šikovné. Je důležité si uvědomit, že pravdivá, povzbudivá slova vytvářejí vnitřní motivaci a podporují
chování dítěte v budoucnu.
Zdroj Informatorium

AUTORSKÉ ČTENÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
O tom, že děti málo čtou není třeba diskutovat. Různé výzkumy čtenářství nás o tom přesvědčují nejen
v odborném tisku, ale i ve všech masmédiích. My,

učitelé na základních školách, vidíme problémy, které
vznikají pokud dítě málo čte. Děti si přečtou text, ale
nevědí, co četly. Neumí vybrat podstatnou myšlenku
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z textu a tím vznikají problémy při řešení slovních
úloh i v matematice. Nerozumí zadání textu, protože
jim čtou oči, ale myšlenky se neukládají. Další problém je ve vyjadřování – mají malou slovní zásobu,
neznají synonyma, neznají pojmy jako lůžko, kůl,…
Tento problém je celorepublikový a proto existuje
spousta projektů, které mají napomoci čtenářství.
My jsme se v loňském roce rozhodli pro pravidelnou
návštěvu místní knihovny v rámci hodin čtení. Pravidelně 1x měsíčně jsme navštěvovali knihovnu, žáci
si zapůjčili knihu, kterou měli během měsíce přečíst
a při příští návštěvě vrátit. Jestli se zvýšila návštěvnost místní knihovny musí posoudit paní knihovnice
M. Navrátilová.

Jezeráček
V letošním roce jsme pro žáky připravili autorské čtení. Přijel za námi pan Jan Opatřil, který zde představil
své knihy o kapříku Metlíkovi. Povídal si s nimi o tom
jak se k psaní dostal, jak vznikla jeho první kniha atd.
Součástí besedy bylo i samotné autorovo čtení z jeho
knihy.
Děti poslouchaly a besedovaly se zájmem. U interaktivní tabule si o jednotlivých rybách povídaly.
V závěru besedy měly možnost si zakoupit knihu
i s věnováním přímo od autora.
Myslím, že se beseda všem líbila a určitě se budeme
snažit přilákat do Jezernice i další současné autory
dětské literatury.
Bronislava Hradilová

DÝŇOVÁNÍ 2016
Úvodem mi, prosím, dovolte, abych jménem KRPŠ,
potažmo dětí ze ZŠ a MŠ, poděkovala všem, kteří se
zúčastnili letošního Dýňování a strávili tak snad příjemné odpoledne.
Pro některé započala tato účast mnohem dříve, kon-

krétně našim šikovným kuchařkám a těm, kteří akci
připravovali. Neboť se vše točí okolo dýní, byla opět
vyhlášena soutěž o nejlepší výrobek. Letos se přihlásili následující zájemci: paní Čížecká se sladkým dýňovým koláčem, dále paní Vlasta Hvolková se svým
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dýňovým řezem, se dvěma výtvory, a to džusem
a kandovanou dýní, Ivana Pacáková, slaný koláč
upekla Tereza Panáková, s dýňovým dortíkem se
soutěže zúčastnila Monika Pročková, Alena Robová
předložila dýňový dort a sušenky, a paní Eszter Žůrek upekla dýňové trojhránky. Předložené pochoutky
hodnotila nezávislá porota sestavená ze zástupců ZŠ,
MŠ, hasičů, obce, Agrochovu a rodičů, jmenovitě: Irena Maierová, Lenka Hradilová, Iva Robová, Pavla Marková, Pavla Smékalová a Martina Navrátilová.
Každým rokem jsme velice vděční za obětavou pomoc
hasičů, tentokrát Zdeňkovi Panákovi, za převoz dýňových strašidýlek ze ZŠ ke kulturnímu domu.
Jakmile děti ve škole dokončily svoji tvorbu, dýně se
naložily do hasičského auta a mohl vyjít lampionový
průvod za hudebního doprovodu obecního rozhlasu.
Tímto děkujeme obci za ochotu. Zároveň se omlouváme některým občanům, kteří se řídili časem v letáčku
a přišli v době, kdy byl již průvod pryč. Není snadné
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určit přesný čas, nevíme, jak budou děti šikovné
a v jakém čase se vše zvládne. Děkujeme za pochopení!
Na schodišti před kulturním domem na průvod čekala
vystavená dýňová strašidla a byly vyhlášeny nejlepší
kuchařské výtvory. Porota svým hlasováním udělila
nejvíce bodů, dokonce stejný počet 48 bodů, dvěma
dobrotám – džusu paní Pacákové a slanému koláči
paní Panákové. Výherkyně byly odměněny kuchařskou knihou. Pro všechny, kteří zůstali, bylo připraveno občerstvení, opékání špekáčků a stezka odvahy.
Velké díky dále patří všem, kteří přidali ruku k dílu
a starali se o přítomné – panu Zapletalovi za přípravu
ohně, maminkám za barem a na stezce odvahy, tady
pomohl i student Jan Kellner, děkujeme paní Zedkové
za fotodokumentaci a panu Žůrkovi, který věnoval
dětem svítící náramky jako odměnu za zdolání strašidelné stezky.
KRPŠ

Jezeráček
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Děti si ve škole vypěstovaly dýně, které nyní
zdobí školu a prostranství před školou

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Základní škola a mateřská škola Jezernice s Klubem
rodičů a přátel školy vás srdečně zve na Vánoční besídku spojenou s mikulášskou nadílkou a jarmarkem,

která se bude konat v neděli 4. 12. 2016 od 15.00 hodin v Domě kultury a sportu.

Doc. Ing. Václav Suchánek, CSc.
Rodák z Jezernice, významný odborník v odvětví hutnictví železa, ale také patriot obce Jezernice. Takový
byl Doc. Ing. Václav Suchánek, CSc.
Václav Suchánek se narodil 17.3.1921 v Jezernici
č. 138. Jeho otec, Josef Suchánek, matka Marie Suchánková. Měl ještě dvě sestry – Miladu provdanou
Gogelovou a Marii provdanou Koryčánkovou.
Do trojtřídní obecné školy chodil v Jezernici, a to až do
páté třídy. Již od počátků školní docházky si přál studovat. Jeho otec tomu však nebyl nakloněn a chtěl,
aby jako jediný syn zůstal doma na hospodářství.
Jeho maminka otce uprosila a tak si Václav začal plnit svůj sen. Ve školním roce 1932/33 nastoupil ještě
s dalšími třemi chlapci (Suchánek Břeťa, Bajgar
Vlastik a Horák Antonín) a jedním děvčetem (Čočková Marie č. 60) do prvního ročníku reálky v Lipníku
n/B. A od počátku byl výborným studentem. O tom
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svědčí přípis Ředitelství státní Československé reálky
v Lipníku n/B. č. 357 ze dne 30. června 1933. Ředitelství zaslalo seznam žáků a žákyň přijatých ze školy
v Jezernici do I. třídy reálky s celkovým prospěchem
na střední škole. Vedle posudku ze školy obecné tam
byl uveden celkový prospěch na střední škole. A Václav Suchánek byl ze všech studentů hodnocen jako
nejlepší (posudek ze školy obecné – velmi způsobilý,
celkový prospěch na střední škole – výborný).
Po reálce šel studovat Vysokou školu báňskou, obor
hutnictví železa, do Prahy. Studium musel přerušit z důvodu zavření vysokých škol. V mezidobí
(1939-1945) ještě vystudoval Střední průmyslovou
školu. Po znovuotevření vysokých škol dokončil inženýrská studia v Příbrami. Protože jeho rodiče neměli
mnoho finančních prostředků, vydělával si na studia
kondicemi. Doučoval děti bohatých rodičů (lékařů,
lékárníků, atd.)
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Po skončení studia a získání titulu inženýr začal pracovat jako technik v rourovně (závod 4) Vítkovických
železáren. Zde začínal od „píky“. Byl však velmi chytrý
a nadaný. Vypracoval mnoho nových metod výroby,
podílel se na výzkumu rozvoje trubek v rourovně. Přes
různá pracovní zařazení byl počátkem šedesátých let
jako poměrně mladý, ale vysoce erudovaný odborník, jmenován generálním ředitelem NHKG (Nová
huť - druhý největší hutní podnik na Ostravsku).
Stále se vzdělával, publikoval, přednášel. A to nejen
doma. Pro své vynikající odborné znalosti němčiny
a výjimečné pracovní výsledky ve svém oboru byl
často vysílán na služební cesty do celého světa. Získal
vědeckou hodnost kandidát věd a za svou práci (vynálezy, publikační a přednáškovou činnost) byl oceněn prezidentem republiky „Řádem práce“. Koncem
šedesátých let byl z funkce GŘ NHKG odvolán a stal
se obchodním ředitelem Vítkovických železáren (Vítkovice v té době měly cca 42 000 pracovníků). Z této
pozice odešel do důchodu. Ani ve svém důchodovém
věku nezahálel, stále pokračoval ve své publikační
a přednáškové činnosti a své bohaté teoretické znalosti a praktické zkušenosti předával studentům
na VŠB. Sám se ale také dále vzdělával a počátkem
osmdesátých let se habilitoval na Hutnické fakultě
VŠB v Ostravě jako docent.
Jeho život nebyl jednoduchý, musel překonávat mnoho překážek. Ale byl svým srdcem bojovník a tím zůstal až do konce života.
Zemřel 15.7.2001 v Ostravě ve věku 80 let.
A že na svou rodnou obec nezapomněl, o tom svědčí
následující:
Když se v Jezernici začal v roce 1962 budovat vodovod, byl velký problém se zajištěním ocelových trubek pro hlavní vodovodní řad. Zástupci obce (Jožka
Popp a Zdeněk Hradil) osobně navštívili Ing. Václava
Suchánka a požádali ho o pomoc při zajišťování těchto ocelových trubek. Tyto trubky byly na základě jeho
příkazu ihned dodány do Jezernice a výstavba vodovodu tak mohla úspěšně pokračovat.
Antonín Jemelka, kronikář
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OBECNÍ SLAVNOSTI 2016
V sobotu 27. srpna 2016 se konaly ve sportovním areálu Jezernice OBECNÍ SLAVNOSTI k ukončení prázdnin.
Krásné, slunné (i když trochu větrné) počasí, kdy
teplota dosahovala až téměř k třiceti stupňům, přímo zvalo k návštěvě sportovního areálu, kde byl
připraven bohatý program. Pro děti to byly atrakce
jako např. skákací žirafa, malování na obličej, cukrová
vata a jiné sladkosti, balonky, ukázka výcviku psů atd.
Návštěvníci si mohli poslechnout hity Michala Davida
(Michal David revival - sólo Jan Bartoš).
V 16.00 hod. začala soutěž zručnosti, dovednosti
a odvahy s názvem TOPHASIČ. Soutěž vychází ze
silového pětiboje, kterého se účastní hlavně profesionální hasiči. Naši hasiči jednotlivé disciplíny zjednodušili tak, aby to zvládl každý. Soutěží dospělí, ale
i děti, a to ve čtyřčlenných družstvech nebo jako jednotlivci. A co musí soutěžící překonat? Vyběhnout
z „hasičárny“ na lešení, následoval skluz po tyči na
zem, prolezení 3m trubkou, projití klikaté kladiny,
slalom s kbelíkem vody a hašení hořícího domu, oživování figuríny, projítí nestabilní kladiny, podlezení
a přeskočení hrazdy a konečně cíl. Letošní soutěžní
dráha byla postavena pouze pro děti. Zúčastnilo se
cca 30 dětí ve věku 3-13 let. Kdo zvítězil? Každý kdo
se zúčastnil.
Dalším bodem programu oslav byly ukázky leteckých
modelů, které si připravil letecký modelář p. Martin
Svatoň. Ukázky leteckých modelů začaly kolem páté
hodiny, kdy začal oslabovat jinak silný jižní vítr, kdy
se na překážkové dráze pro TOPHASIČE proháněli poslední závodníci. Jako první odstartoval do vzduchu
těžší z akrobatických modelů Trinity o rozpětí 1 m poháněný elektrickým motorem, a to s ukázkou klasických i silových prvků akrobacie, nízkých průletů, kdy
se děti honily za modelem ve snaze jej dostihnout. Do
čtvrtého startu toho odpoledne a díky již slábnoucímu větru následoval halový soutěžní 3D akrobatický
speciál Velus 3D PRO, účinný pro zálet té nejtěžší akrobacie a sestav létaných na hudbu. Opět elektrifikovaný model o rozpětí necelého metru a váze pouhých
250-ti gramů děti zaujal díky svým „schopnostem“
asi nejvíce. Po několika „vynucených“ opakovaných

startech na přání byla předvedena ukázka modelu
polomakety německého motorizovaného kluzáku
DG-1000 o rozpětí přesahující dvoumetrovou hranici.
Děti si také mohly pod odborným dohledem instruktora vyzkoušet, jak se s takovým modelem pracuje.
Děti (ale i tatínkové) v průběhu ukázek kladly spoustu otázek, na které se snažil pan Svatoň odpovědět
k jejich spokojenosti.
Kolem sedmé hodiny ukázky skončily a děti se ještě
předháněly v tom, kdo že odnese modely k automobilu. Aby se dostalo na každého zájemce, muselo se
přistoupit k „rozmontování“ letadel na jednotlivé díly.
Ukázkami leteckých modelů skončila odpolední část
slavností.
Od 20.00 hod. se konala DISKOTÉKA PRO VŠECHNY,
DJ Mádr Vladimír.
Letošní OBECNÍ SLAVNOSTI se vydařily (také díky pěknému počasí) a návštěvníci, jak odpolední části, tak
diskotéky odcházeli spokojeni domů.
Antonín Jemelka
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBCE JEZERNICE 18. ZÁŘÍ 2016
V naší obci je milou, každoroční tradicí, přivítat mezi
námi, již občany, naše nové občánky, další novou
generaci, která, až přijde její čas, se připojí k nám
a přidá čerstvý vítr do plachet rozvoje naší obce a jejich aktivit.
Souhrou náhod, jsem byl a přiznám se, že naprosto
nečekaně, postaven před úkol zhostit se role ceremoniáře a osobně přivítat naše nové spoluobčánky mezi
nás. Jak jsem se s tímto úkolem popral, nechám na
vás. Rozhodně musím přiznat, že ve mně tato aktivní
účast zanechala hluboké pocity a přinutila mě se zamyslet a i vrátit se v duchu zpět, do vlastní minulosti.
Před několika lety jsem i já a ne poprvé, společně
s dalšími rodiči seděl na židlích rodičů a prožíval
pocity rodiče, jehož ratolest se vlastně stává občánkem. Občánkem naší obce, členem společenství lidí,
příbuzných a sousedů, se kterými se bude denně
zdravit, potkávat a kdoví co ještě.
Co je vlastně čeká v budoucnosti? Jaký odkaz pro ně
připravujeme my, kteří si teď říkáme dospělí? Jaké
bude to dědictví, které budou muset po nás nést na
svých bedrech? Čím a kým budou v budoucnosti? Zůstanou věrni své domovině? Nebo je osud zavane někam daleko… To byly otázky, které mi letěly hlavou,
když jsem naší paní starostce pomáhal s předáváním
upomínkových darů. To byly myšlenky, které mi prolétly hlavou, když jsem blahopřál jejich šťastným
rodičům.

Po celý jejich život je bude provázet plno otázek,
mnohokrát budou stát před možností zvolit si svůj
směr a tím si naprosto změnit svůj život a my, rodiče,
můžeme jenom věřit a doufat, že naše výchova povede k tomu, že i přes jejich případné omyly a případné
dílčí neúspěchy bude životní cesta našich ratolestí
cestou správnou a šťastnou a úspěšnou.
„Naši noví spoluobčánci, věřím, že s pomocí rodičů

Jezeráček

22
z vás vyrostou lidé rozumní a silní nejenom svaly, že
se z vás stanou poctivé a čestné osobnosti, spravedliví
lidé, kteří stojí neochvějně a pevně za svými názory
a nebojí se je říct. Lidé, pro které slova jako rodina,
čest, domovina a vlast nejsou jenom prázdná slova ve
vzduchu nebo na papíře.“
Přeji vám, za sebe i za nás všechny: chápající rodiče, ryby
a raky v potoce, fotbal na hřišti, třešně na stromech…

zkrátka šťastné, krásné a bezstarostné dětství.
Hynek Bočán
Slavnostně bylo přivítáno do života 9 nových občánků: Lilly Matulová, Karolína Hejtmanová, Jiří Dudík,
Valentýna Ludíková, Simona Fišárková, Štěpán Hrbáček, Kateřina Rašková, Štěpán Šubrt a Dominik Navrátil. Desátý, Samuel František Žůrek, byl omluven.

Základní organizace ČČK Jezernice pořádá,
v neděli 27. listopadu 2016 od 1300-1700 hodin,
v domě kultury a sportu v Jezernici

Čeká na Vás:
Bohaté občerstvení, sladkosti z jablíček
Možnost zakoupení výrobků určených k prodeji:
•
•
•
•

svícnů
adventních věnců
různých dekorací
a další…
Příprava výstavy:
• sobota od 1800 hodin
• neděle od 9 00 hodin

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

POZVÁNKA
na hody sv. Martina
v Jezernici
Sobota 12. 11. 2016:
14:00 fotbalový zápas okresní soutěže B Jezernice Černotín ve sportovním areálu Jezernice
20:00 hodová zábava, hraje DJ Pavel Humplík,
kulturní dům

Neděle 13. 11. 2016
8:00
mše svatá v kostele
13 – 16:00 otevřené Muzeum s výstavou
historických liturgických předmětů
14 – 16:00 den otevřených dveří v základní škole,
v mateřské škole a na obecním úřadě.
V základní škole proběhne výstava
fotografií na téma Absolventi jezernické
školy se ve světě neztratí.
19:00
večerní modlitba za mír v kostele
Po celou neděli atrakce pro děti před kulturním domem.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE ROKU 2016 V JEZERNICI
Připravované akce roku 2016 v Jezernici
• 12. 11.
Hodová zábava – DKS
• 19. 11.
Turnaj ve stolním tenise – DKS
• 27. 11.
Vánoční výstava – DKS
• 4. 12.
Vánoční besídka, Mikuláš – DKS
• 4. 12.
Adventní koncert HARMONIE v kostele sv. Martina v 18.00 hod.
• 14. 12.
Rozsvícení vánočního stromu a koledy u pošty
• 17. 12.
Vánoční volejbalový turnaj – DKS
• 27. 12.
Zimní sokolský výšlap
Připravované akce roku 2017
• 21. 1.
Sokolský ples – DKS
• 28. 1.
Myslivecký ples – DKS
• 4. 2.		
Farní ples – DKS
• 11. 2.
Obecní ples – DKS
• 18. 2.
Zahrádkářský ples – DKS
• 25. 2.
Dětský karneval – DKS
• 4. 3.		
Šibřinky – DKS

JEZERNICKÉ VIADUKTY UZAVŘELY MTB SEZONU
NA MORAVĚ ZA REKORDNÍ ÚČASTI
Počasí jako na objednávku. Závody horských kol Jezer- vrchů se zúčastnilo rekordních 323 jezdců z Česka
nické viadukty uzavřely v sobotu 15. října závodní se- a Slovenska. „Na trať hlavního závodu na 47 kilozonu MTB na Moravě za teplého prosluněného počasí.
Z celkového vítězství se radoval Milan Damek z Nilfisk
Alto Cycling Teamu, mezi ženami pak dominovala
Markéta Giergielová z Hukvald.
„Uspořádat cyklistické závody v polovině října je vždy
loterie s vývojem počasí, nejinak tomu bylo letos. Velmi chladné počasí posledních dnů vystřídaly dva teplé
dny, jasná obloha a teplota 17 stupňů,“ pochvaloval si
Aleš Procházka z pořadatelského týmu.
Čtvrtého ročníku závodů v krajině Oderských
Jezernické viadukty 2016. Foto: archiv Šela Sport

SPORT

25

metrů se vydalo 190 dospělých a juniorů, celkem
133 dětí odstartovalo na tratích dětských maratonů
na 11 a 18 kilometrů,“ upřesnil Procházka.
Nejstarším účastníkem byl třiasedmdesátiletý Josef
Vařecha z Želechovic nad Dřevnicí, naopak nejmladší závodnicí se stala Ella Trochánová z Nové Dubnice
(ročník 2013).
Zdroj: http://prerovsky.denik.cz/
„Velký dík patří pořadatelské partě TJ Sokol Jezernice, SDH Jezernice a SDH Týn nad Bečvou, SK ŠELA
SPORT a všem lidem, kteří pomohli a bez kterých by
to nešlo…“ napsal na Facebooku Aleš Procházka,
šéf pořadatelů.

VÝROČNÍ SCHŮZE SOKOLA
V pátek 7. 10. 2016 se v hospůdce na hřišti konala výroční členská schůze TJ Sokol Jezernice. Výroční schůze
se konají jednou za 5 let s tím, že dochází k volbě nových orgánů spolku. Na schůzi byli členové seznámeni
s dosavadní činností spolku a jeho hospodařením: volejbal - Martina Dreiseitlová a Eva Gazdová, nohejbal Petr Lollek, stolní tenis - Jaroslav Frankovič, fotbal - Jan
Vika, hokej - Jan Novák, hospodaření - Milan Šelle. Ze
zprávy o hospodaření vyplynulo, že finanční situace spolku je dobrá a výnosy z provozování hospůdky
na hřišti a v DKS jsou schopny plně pokrýt dosavadní
finanční potřeby našich sportovních oddílů. Kromě
výnosů z provozování vedlejší hospodářské činnosti
dostal spolek v minulých letech a v roce 2016 příspěvek
z Olomouckého kraje ve výši 10 tis. Kč na materiálovou
dovybavenost a v roce 2016, na základě žádosti sekretáře fotbalového oddílu Honzy Viky, dar ve výši 50 tis.
Kč na přestupy nových hráčů, které jsou od roku 2016
povinně hrazeny, převážně dle tabulkových cen FAČR
- viz zpráva oddílu fotbalu. Za tento dar ještě jednou
děkuji vstřícnosti obce a jejich zastupitelů.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem, platným
od 1. 1. 2014, byly veškeré spolky povinny přizpůsobit
své stanovy donucovacím ustanovením tohoto zákona,
a proto byly upraveny stanovy našeho spolku a na této
výroční schůzi schváleny.
Volby do orgánů spolku dopadly následovně:
Kontrolní komise: Andrea Lollková, Martina Dreiseitlová, Hynek Bočán.
Výbor spolku: Zdeněk Bůžek - fotbal, Barbora Palková
- volejbal, Jan Novák - hokej, Miloslav Zapletal - stolní
tenis, Petr Lollek - nohejbal, Marie Zemánková - cvičení
a ZRTV a členové výboru Milan Šelle, Pavel Lollek, Františka Nováková.
Předsedou spolku se stal Milan Šelle, místopředsedou
Pavel Lollek, hospodářem Františka Nováková.
Děkuji členské základně za projevenou důvěru a členům spolku a veškerým příznivcům za jejich podporu
a činnost. Sportovní činnost v obci Jezernice je nedílnou
součástí společenského života v obci a dělejme vše pro
to, aby zde byla zachována.
Za výbor TJ Sokol Jezernice z.s. Ing. Milan Šelle

NOHEJBALOVÁ SEZONA 2016
Tato sezona byla, co se týče úspěchů, velmi dobrá.
Začalo to jarním turnajem v Jezernici, kde mezi regis-

trovanými hráči jsme měli na 1 místě svého zástupce
Jiřího Dreiseitla ml. Na mikroregionech jezernické
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družstvo dokonce zvítězilo. Za tuto sezonu jsme získali celkem 5 prvních míst, 5 druhých míst a 1 třetí
místo. Díky naší omladině se jezerský nohejbal v přerovském okrese dostal opět mezi špičku.
10. 9. se konal v Jezernici turnaj o pohár starostky
obce Jezernice, kde jsme obsadili první dvě místa mezi
11 družstvy. I když se turnaj vydařil skvěle a i počasí nám přálo, přesto jsme měli 2 zranění. Vymknutý
kotník a poškozené vazy v rameni. Přeju těmto hráčům, aby se co nejdřív uzdravili.
Jako poslední úspěch jsme obhájili 1 místo na Veselíčku z loňského roku. Pokud se nám to podaří zopakovat
i příští rok, získáme putovní pohár do naší sbírky na
stálo.
Úspěchy jsou, jen nás mrzí, že nám nevyrůstá větší počet mladých hráčů. I když tento problém řeší všechny
sportovní organizace v naší obci. Já děkuji všem našim hráčům za skvělou sezonu. Jmenovitě Jiřímu Dreiseitlovi st. i ml., Petrovi Lollkovi ml., Davidu Hvolkovi, Jiřímu Raškovi, Pavlu Kulhánkovi, Pavlu Hrbáčkovi
a Honzovi Hejtmanovi.
Za jezernický nohejbal Petr Lollek st.

Z ČINNOSTI FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL
JEZERNICE V SEZONĚ 2016/17

Na začátku této sezony se nám po dosti dlouhé době
podařilo (za velkého přispění obce Jezernice a TJ Sokola, které poskytly finanční prostředky) sehnat pro
náš fotbalový tým 7 nových (Jakub Simon, Lukáš Lasík, Laďa Dvořák, Danek Bosák, Štěpán Bureš, Honza
Šanta, Filip Klepík) a 2 staronové tváře (Michael Doležel a Marcel Velešík) do našeho fotbalového týmu.
Tento nákup znamenal prakticky revoluci v našem
fotbale, protože co si vzpomínám, takový velký obchod s hráči se u nás neudál. A jak mi doufám všichni
potvrdí, byl tento počin třeba, nechtěli-li jsme skončit
jako týmy Žákovic a Lazník, které se kvůli nedostatku
hráčů ze soutěže musely odhlásit.
Sezona pro nás začala pohárovým utkáním s týmem
Hustopeč „A“, které jsme po rozpačitém prvním poločase (nutno podotknout, že kluci spolu hráli poprvé,

bez přípravného utkání) porazili 4:2. Radost byla velká na straně hráčů i fanoušků. Ale hned další utkání
nás čekal soupeř z jiného soudku, a to Ústí „A“, který
má v letošním roce ambice postoupit z Krajského
přeboru, který nám po výsledku 0:14 vystavil stopku
do dalších bojů v poháru. Tyto dva zápasy jsme měli
plánované jako přípravu před sezonou.
Sezona nám začala 21.8 2016, kdy jsme k prvnímu
utkání zajížděli na hřiště Drahotuš s velkými ambicemi na výhru i přesto, že jsme ještě nebyli úplně
kompletní (dovolené a pracovní povinnosti). Ale byli
jsme bohužel zklamaní, možná i proto, že se tým teprve sehrával a odjeli jsme bez bodu po prohře 3:2.
Další zápas, už konečně pro naše fanoušky probíhal
na našem hřišti, a to s celkem Potštátu, který byl před
sezonou taky posílen o nové mladé tváře. Po mlha-
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vém výkonu a jedné penaltě si hosté odvezli všechny
3 body. Samozřejmě už se ozývaly hlasy, zdali finanční prostředky vynaložené na nákup hráčů nepřišly
nazmar. Až v třetím utkání se konečně ukázala síla,
kterou náš nový tým disponuje a zápas s Černotínem
skončil 8:0 v náš prospěch. Poté následovaly další tři
výhry, a to s týmy:
Jezernice-H. Nětčice 3:2, Dukla Hranice-Jezernice
2:8, Jezernice-Skalička 4:1. Po těchto 4 výhrách se
s počtem 12 bodů pohybujeme na 3 místě tabulky
se ztrátou pouhého bodu na první 2 týmy, jimiž jsou
Potštát a Skalička.
Nutno podotknout, že už před sezonou mělo hodně
hráčů postupové ambice, které nyní dostávají jasnější
obrysy. Já osobně konečně po 5 letech ve funkci sekretáře cítím, že by to opravdu letos mohlo vyjít a náš
tým by se dostal do Okresního přeboru.
Samozřejmě nejde opomenout fanoušky, kteří jsou
velkým hnacím motorem, a pro zajímavost zatím
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v Jezernici máme největší návštěvnost nejen
v naší soutěži.
Oddíl kopané se mimo hraní utkání podílí na kulturním životě v obci tj. Letní turnaj v malé kopané,
diskotéky, výpomoc při různých akcích, sběr železa,
brigády ve sportovním areálu.
Abych to vše shrnul. V letošním roce si klademe jako
nejdůležitější postup do vyšší soutěže, spolupráci
s obcí, sehnání co nejvíce sponzorů (bez kterých, jak
víte, dnes nefunguje žádný sport).
Závěrem bych rád poděkoval obci Jezernice, TJ Sokolu
Jezernice, firmě Zena, firmě Stroje a Stavby, firmě Potraviny paní Bočánové za poskytnutí finančních prostředků na chod klubu. Díky také paní Novákové za
úklid šaten a praní dresů a všem co mají co dočinění
s naším fotbalem. A taky všem hráčům, bez kterých
by to asi nešlo.
Jan Vika, sekretář TJ Sokol Jezernice

ZPRÁVA O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL JEZERNICE
Oddíl má 15 členů: Andrea Lollková, Martina Dreiseitlová, Barbora Palková, Dana Hrbáčková, Dana
Machová, Lucie Navrátilová, Mirka Zachová, Adéla
Dreiseitlová, Eva Gazdová, Milan Šelle, Hynek Bočán,
Dobroš Bočán, Josef Zemánek, Martin Novák, Zdeněk
Suchánek.
Chodíme hrát 2 krát týdně po 2 hodinách a to: středa
18 - 20 hod., neděle 16 - 18 hod., od října do května. Přes léto hrajeme venku na hřišti, a to ve čtvrtek
a v neděli. 2 krát ročně pořádáme volejbalový turnaj
v DKS, a to: Vánoční turnaj: družstva se losují, aby-

chom si všichni zahráli a družstva byla vyrovnána,
Velikonoční turnaj: družstva se skládají, jak se volejbalisté dohodnou a zvou se hráči z okolí, tak aby bylo
složeno maximálně 6 družstev. V létě turnaj nepořádáme, jelikož na betonovém povrchu nechce nikdo
hrát. Proto jsme rádi, když nás pozvou na turnaje do
okolních obcí, kterých se rádi účastníme.
Co nás trápí? Že nemáme mladé hráče a hřiště s takovým povrchem, kde bychom mohli pořádat letní
turnaje.
Gazdová Eva

Od roku 2011 je část hráčů zapojena do Přerovské amatérské ligy smíšených družstev, která probíhá v období
vždy od října do dubna následujícího roku. V této soutěži se angažují hráči: Novák Martin, Zemánek Josef,
Lollková Andrea a Dreiseitlová Martina. Účast bývá velmi úspěšná a naše družstvo, doplněné hráči s okolních
měst, bývá velmi úspěšné, zpravidla se pohybuje mezi
1.-3. místem celkového pořadí.
Dále se volejbalový oddíl pravidelně účastní okolních

amatérských turnajů, např. turnaj ve Velké, v Milenově,
v Hranicích (několikrát ročně), ve Slavíči, v Miloticích,
Hustopečích nad Bečvou atd. Turnajů se účastní i naše
zasloužilé hráčky a roky nás podporují ve výkonech
a pravidelnosti našich tréninků. Do oddílu se postupně
zapojují i děti našich stálých hráčů a celoročně probíhá
nábor na nové posily z řad mladší generace.
V neposlední řadě již léta volejbalový oddíl velmi
úspěšně reprezentuje obec na sportovních hrách mik-
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roregionu Lipensko a umisťuje se na prvních příčkách.
Místní volejbalistky velmi úzce spolupracují s oddílem Sokola Týn nad Bečvou a účastní se každoročních
župních zápasů.

Jezeráček
V dalších letech bychom chtěli aktivně posílit a omladit naše řady a také se zapojovat do dalších soutěží.
Dreiseitlová Martina

HOKEJOVÝ ODDÍL TJ SOKOL JEZERNICE - SEZONA 2015-2016
Sezonu jsme odstartovali jako vždy v září. Čekal nás
nový herní model za účasti 11 mužstev. Po odehrání prvního kola (každý s každým 10 kol) nás čekala
nadstavba. Tabulka se rozdělila na 1-6 - Zlatá divize
a 7-11 - Stříbrná divize. Druhé kolo se hrálo opět každý s každým, ale jen v rámci každé divize, přičemž
mužstva Zlaté divize měla postup do play-off jistý
už po prvním kole. Ze Stříbrné divize posupovaly do
play-off jen mužstva ze 7. a 8. místa. Našim cílem
před sezonou bylo skončit po 1. kole do 6 místa a pojistit si předem účast v play-off a tím se zároveň vyhnout v 1. kole nejsilnějším mužstvům. To se nám ale
nepodařilo hlavně kvůli prohrám s mužstvy Vítkova
a Všechovic, které skončily v tabulce až za námi.

V obou zápasech jsme neproměňovali šance a nechali
vyniknout soupeřovy gólmany. Po prvním kole jsme
byli na 7. místě a museli dál bojovat o play-off. Nadstavba se nám, ale nadmíru vydařila a po 4 výhrách
jsme udrželi 7. místo a postoupili do play-off. Základní část jsme ukončili s výsledkem 8 výher, 1 výhra na
samostatné nájezdy a 5 proher. V play- off jsme narazili na velmi silný Elmarex, který postoupil z druhého
místa. Po dvou prohrách 0:6 a 1:5 jsme vypadli v prvním kole. Vzhledem ke stále se zkvalitňující soutěži je
to solidní výsledek. Pro další sezonu musíme mužstvo
doplnit, protože několik zápasů jsme odehráli jen na
2 nekompletní pětky.
Za hokejový oddíl Jan Novák

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU TJ SOKOL JEZERNICE
V současné době má oddíl stolního tenisu 13 členů.
12 registrovaných hráčů, jednoho neregistrovaného
člena a dvě družstva v soutěžích.
Družstvo A hrálo minulou sezónu divizi a obsadilo 11 místo. Tuto soutěž se nám nepodařilo udržet
a sestoupili jsme do krajského přeboru 1. třídy.
V současné době jsme bez porážky na čele tabulky.
Družstvo B - hrálo minulou sezónu okresní přebor
a obsadilo 12 místo. V současné době jsme na pátém
místě tabulky okresního přeboru.
Družstvo A složené z těchto hráčů: Górecki Pavel, Raška
Jiří, Rytíř Pavel, Venclů Lukáš, Král Michal, odehrálo v minulé sezóně 22 zápasů a zúčastnilo se několika turnajů.

Družstvo B ve složení: Král Michal, Kubáč Jaroslav,
Frankovič Jaroslav, Bočán Bohuslav, Dohnal Radovan
a Zapletal Miloslav odehrálo 24 zápasů a zúčastnilo
se několika turnajů.
Oddíl uspořádal dva tradiční turnaje „O POHÁR STAROSTKY“ a „SOKOL CUP“, které měly tradičně hojnou
účast a dobrou úroveň v kategoriích: registrovaní,
neregistrovaní, ženy a mládež do 15 let. Také se zúčastnil brigády na hřišti a pomohl se zajištěním občerstvení na obecním plese.
I přes drobné problémy lze minulou sezónu hodnotit
velmi kladně a věříme, že ta příští bude zase lepší.
Za oddíl: Jarda Frankovič
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