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Vážení čtenáři, milí jezerničtí
občané, příznivci obce,
letošní první číslo obecního zpravodaje přináší přehled
o životě v obci od posledního, listopadového čísla a informace o událostech očekávaných v následujících měsících. Uplynulý rok 2014 byl významný z hlediska investic obce. V červenci jsme zahájili největší investiční
akci v historii obce – stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, s předpokládaným ukončením realizace
v srpnu 2015. A není to snadné, s průvodními jevy
stavby se potkáváme každý den. Zvýšený provoz těžkých vozidel, prach, když je sucho, bláto, když prší,
jsou všude.
Smysl stavby asi každý chápe, přesto si dovolím
připomenout, že dosavadní způsob likvidace odpadních vod z domácností v Jezernici není v pořádku ani
z hlediska ochrany zdravého prostředí pro život, ani
v souladu s právními předpisy České republiky. Splaškové vody většinou vypouštíme do žumpy nebo septiku, pouze několik nemovitostí má domovní čistírny
odpadních vod. Odpad ze septiků je z části zástavby

Vodění medvěda 2015
odváděn obecní kanalizací a bez dalšího čištění je vypouštěn do potoka pod obcí (na základě výjimky vodoprávního úřadu, která platí do konce r. 2015), ze
zbývající části zástavby vytéká splašková voda starými kanály přímo mezi domy do potoka, který obzvlášť
v obdobích nižších průtoků silně zapáchá, zarůstá řasami a na jeho dně leží vrstva humózního kalu. Takto
znečištěný potok, který protéká celou obcí a tvoří její tepnu, snižuje svým stavem kvalitu života v obci.

Priority obce v roce 2015

Obecní úřad
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Adresa: Jezernice 206
751 31 Lipník nad Bečvou
Spojení: Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
E-mail: podatelna@jezernice.cz
Úřední hodiny:
PO 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ÚT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
ST 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ČT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
PÁ pro veřejnost zavřeno

dokončení stavby kanalizace, napojení domácností a provozoven
položení chrániček optických kabelů v trase kanalizace
opravy cest po stavbě kanalizace
zasíťování obytného souboru s pěti rodinnými domy
oprava kříže z roku 1914 na parc. č. 93 v k.ú. Jezernice
rekonstrukce skladu, kiosků, případně podia ve sportovním areálu
likvidace bioodpadu kompostováním v obci
snížení spotřeby energií v Domě kultury a sportu
dokončení věcných břemen na plynovodní zařízení

www.jezernice.cz
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Žumpy, jako bezodtoková zařízení, by měly být pravidelně vyváženy na čistírnu odpadních vod. Většinou
jsou však děravé a splašky prosakují do podzemní vody. A pokud jsou vyváženy, tak velmi často opět v rozporu s hygienickými předpisy i se zdravým selským rozumem, na louky v okolí obce!
Nová kanalizace a čistírna odpadních vod tyto
problémy z velké části řeší. Na čistírnu budou odvedeny splaškové vody z nově budované trasy a rovněž
odpadní vody ze stávající kanalizace, na kterou jsou
napojeny domácnosti, které už nyní platí stočné. Provozovatelem kanalizace bude minimálně následujících 10 let obec. Předpokládaná výše stočného se bude odvíjet od stávající ceny, 8 Kč/m3, s každoročním
navýšením maximálně o 10 %. Cena stočného bude
tedy ve srovnání s okolními obcemi velmi příznivá.
Celkové náklady projektu Jezernice – kanalizace a ČOV jsou 44 160 478 Kč bez DPH, dotace EU
je 27 148 052 Kč, dotace Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) 1 596 944,23 Kč, půjčka SFŽP
3 193 888,00 Kč, vlastní zdroje obce 12 221 594 Kč.
Stavební náklady představují 40 mil. Kč, zbývající část
připadá na projekční a inženýrskou činnost a na administraci projektu. Od zahájení stavby do konce ledna
2015 bylo prostavěno 20 807 502 Kč. Ukončení realizace akce je stanoveno na 7. 8. 2015.
Domovní přípojky bude možné připojit na kanalizaci teprve po kolaudaci stavby ČOV a hlavních řadů kanalizace, předpokládáme od srpna 2015. Napojení musí být provedeno přímo, mimo septiky či žumpy. Do nové splaškové kanalizace je možné zaústit
pouze splaškové odpadní vody, nikoliv vody dešťové.
O možnosti připojit nemovitost na kanalizaci budeme
včas informovat.
Děkuji vám všem, kteří jste pochopili, že přes všechny těžkosti a finanční náročnost akce jde o smysluplný
počin a prosím o vaši trpělivost až do skončení stavby
a především o spolupráci a vstřícnost při napojování
vašich nemovitostí na kanalizační řad.
Udělejme společně vše pro to, aby výsledkem byla
dobře sloužící kanalizace s moderní čistírnou odpadních vod, čistá a upravená obec. Odměnou navíc nám
pak bude technické zhodnocení našich nemovitostí
a zdravý potok uprostřed obce, kde si děcko rukama
chytí pstruha schovaného pod břehem nebo s úlekem
pozná, jaké to je, když se mu na prst pověsí rak.
Pavla Jochcová, starostka

Obecní úřad

Statistika
Na konci roku 2014 žilo v obci 658 obyvatel.
Mateřskou školu navštěvovalo 27 dětí.
V základní škole studovalo 28 žáků.

Vítání občánků
Vyzýváme rodiče, kteří chtějí, aby jejich miminko (narozené po 15. 4. 2013) bylo slavnostně přivítáno paní starostkou mezi novorozené občany
obce Jezernice, aby se přihlásili na obecním úřadě. Můžete se ohlásit také e-mailem na adrese
podatelna@jezernice.cz nebo telefonicky na čísle
581 771 750.
Vítání občánků se uskuteční 12. 4. 2015
v Domě kultury a sportu v Jezernici.

Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané:
Koryčánek Pavel, Špalda Jiří, Zemánková
Marie, Ráczová Jarmila, Gazdová Eva, Mašková Marie, Žáková Františka, Bořecký Vladimír, Helebrandová Hedvika, Žůrková Alexandra, Vilímec Miroslav, Rašková Vladimíra, Pospíšilová Helena, Hvolková Vlasta,
Kellner Luděk, Navrátilová Světluše, Dvořák
Jaroslav, Fešarová Maria, Chytilová Marie,
Králová Zdenka, Král Pavel, Chlivényi Vladimír, Lauber Radoslav, Králová Marie, Vítek Luděk, Bagar Karel, Vítek Jaromír, Vika
Jan, Panák Zdeněk, Fegler Emil, Gogolín Vítězslav, Navrátilová Maria, Robová Ludmila,
Hradilová Zdenka, Švébišová Eva, Zdražilová Ludmila, Fešar Stanislav, Poppová Hana,
Špačková Jana, Voldán Radomír, Šebestová
Marie.
Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají:
Lukášová Cecilie (93), Škrobalová Anna (90),
Ježková Marie (94).

Všem jubilantům blahopřejeme,
přejeme pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.

Obecní úřad

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
V sobotu 2. května 2015 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný
odpad, a to v době:
8.45 – 9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích,
9.15 – 10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici.
Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů a to jen v určenou hodinu a den
svozu a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet.
NEUKLÁDEJTE ODPAD
NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM!!!

Dosadba stromů
Ve čtvrtek 13. listopadu vysadila firma Ing. Petra Pěty spolu s pracovníky obce 9 nových stromů ve stromořadí hlohů a 3 olše lepkavé na březích potoka, jako náhradu za uschlé kusy, v souladu se záručními podmínkami projektu Regenerace zeleně v obci Jezernice 2012.
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Koše na psí exkrementy
Koše s igelitovými sáčky v zelenožluté barevné kombinaci, které byly v lednu instalovány na 6 místech v obci, jsou nepřehlédnutelné a mají přispět k čistšímu a kultivovanějšímu prostředí v obci. Zvláště po zimě, když
roztaje sněhová pokrývka, narážíme po celé obci na
velké množství psích výkalů podél chodníků a cest anebo přímo na nich. Nikdo z nás o ně nestojí!
Majitelé psů, uvědomte si, prosím, že tyto „stopy“
nejsou vizitkou vašeho psa, ten se chová zcela přirozeně, ale je to váš podpis na našem prostředí a často
na našich podrážkách. Obavy o zápach linoucí se z košů není na místě, koše budeme pravidelně vyprazdňovat a čistit.
Děkuji těm chovatelům, kteří už dnes považují za
samozřejmé, že po svém psovi uklízí a uklízeli i před
instalací košů. Jsou zde tací. Hurá!!!
Pavla Jochcová, starostka

Senátorka Jitka Seitlová je občanům k dispozici i v Lipníku n. B.
Senátorka RNDr. Jitka Seitlová úřaduje pravidelně také v Lipníku nad Bečvou. Kancelář navštěvuje každé
druhé pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin. Budete-li mít zájem o setkání, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. E-mailem na asistentka@seitlova.cz, nebo telefonicky na čísle 773 299 817. Kancelář najdete
v galerii Domeček při městské knihovně na nám. TGM.
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Vánoce 2014

Obecní úřad
Zatímco pracovníci obce zdobili v pátek 19. 12. vánoční stromy u pošty
a před kulturním domem, děti z MŠ Jezernice navštívily náš obecní úřad, aby
nám koledou popřály k Vánocům. Zazpívaly, vybalily si dárky, vyrobily sníh
a pak ho zase, jako sluníčko, uklidily. Byla to moc milá návštěva. Děkujeme.

Obecní úřad

Kluziště u školy
Jezerničtí hasiči s pomocí pracovníků obce vyrobili v prosinci
v proluce u Malíčků kluziště. Školáci i další nadšenci si mohli zabruslit na perfektně upraveném ledě.
A kdo nebruslil, stavěl sněhuláky.
K lítosti všech trvaly zimní radovánky jen krátce, protože se oteplilo
a led v polovině ledna roztál. Jo
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SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice) – OZV 1/2014
•	Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt, nebo zde vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.
•	Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
•	Dle OZV 1/2014 je možno uplatnit osvobození pro osoby, které zde nebydlí, a pro majitele neobývaných
staveb v obci, nebo slevu pro studenty denního studia, kteří jsou převážnou část roku ubytovaní mimo
obec (viz OZV 1/2014, k nahlédnutí na OÚ Jezernice a na www.jezernice.cz).
•	Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. kalendářního roku.
•	Občané, kteří mají od Obce Jezernice zapůjčené popelnice, hradí za tuto službu roční poplatek současně
s poplatkem za komunální odpad.
Rok Roční poplatek pro osoby
Roční poplatek za nemovitost,
s trvalým pobytem v obci v níž není hlášena žádná osoba k TP
2015
500 Kč/osoba
500 Kč/nemovitost

Roční poplatek za zapůjčení
popelnice
160 Kč/nádoba

Místní poplatek ze psů – OZV 1/2011
• Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíce.
• Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jezernice.
•	Držitel psa je povinen OÚ Jezernice ohlásit vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne
jejího vzniku.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Rok
2015
2015

Roční poplatek – první pes
200 Kč/osoba
100 Kč/důchodce

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

Poplatek za stočné – Usnesení 3. zasedání ZO ze dne 17. 12. 2014
•	Poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý rok – počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu
úřadu poskytují VaK Přerov.
Rok
Stočné
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
2015
8
Kč/m3
• Sazba poplatku je každoročně schvalovaná zastupitelstvem obce Jezernice.
Způsob úhrady místních poplatků
•	Převodem na účet Obce Jezernice – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna, č. ú. 164392178/0300, celkovou částku za všechny osoby hlášené na nemovitosti k trvalému pobytu, variabilní symbol = číslo popisné nemovitosti. Místní poplatky lze sčítat (komunální odpad + nájem popelnice + psi), aby byla platba kompletní.
Pokud nebude úhrada zahrnovat plný počet osob hlášených k TP na čísle popisném, bude půlena, nebo zahrnovat jen určitý typ poplatků, je nutné informovat OÚ o identifikaci platby na e-mail: podatelna@jezernice.cz,
případně ji nahlásit telefonicky na čísle 581 771 750 (počet a jména osob, za které byla platba hrazena, případně typ poplatků).
Stočné je hrazeno samostatně na základě údajů o množství vypuštěné odpadní vody v m3,
které má OÚ každoročně od měsíce března k dispozici.
• V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice.

Obecní úřad

CENÍK ZA VYUŽÍVÁNÍ DOMU
KULTURY A SPORTU V JEZERNICI
Obec Jezernice se stala od 1. 5. 2014 plátcem DPH, z toho důvodu byly od 1. 1. 2015
mírně navýšeny některé ceny za využívání
domu kultury a sportu.
Akce společenského charakteru:
a) sazba za 1 hodinu akce – sál 350 Kč/hod.
b) celodenní akce – sál
(svatby, plesy, zábavy)
4 000 Kč/den
c) občané obce Jezernice – sál	 3 000 Kč/den
Sauna:
220 Kč/hod.
Sportovní aktivity:
ceny se nemění
Bližší informace na Obecním úřadě v Jezernici, na
nástěnce v chodbě domu kultury a sportu nebo
na stránkách www.jezernice.cz.
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Podomní prodej v Jezernici
je zakázaný
Zastupitelstvo schválilo na svém listopadovém jednání nařízení obce č. 1/2014, kterým zakázalo podomní prodej na území obce Jezernice. Cílem opatření je
zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků
obce. Opatření nabylo účinnosti 20. 11. 2014.
Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení
rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování
služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá
nabídka zboží či služeb, které jsou prodejci (fyzickými
osobami či zástupci právnických osob) provozovány obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo objektů
sloužících k rekreaci.
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí zaměstnanci obecního úřadu. Za porušení zákazu lze
uložit sankce podle přestupkového zákona a zákona
o obcích.

Jezernice ve filmovém muzeu
Na webové stránce www.filmovemuzeum.cz můžete již nyní shlédnout dvanáct filmů z Jezernice
z 50. až 80. let minulého století. Filmy do muzea laskavě poskytl prostřednictvím obce Jezernice pan
Václav Kellner ze své autorské dílny a manželé Plívovi, kteří zapůjčili filmy pořízené jezernickým farářem
p. Janem Porubským.
Portál filmovemuzeum.cz vznikl v rámci projektu dvou sousedních místních akčních skupin MAS Hranicko
a MAS Moravská brána s cílem přispět k zachování historické paměti regionu v oblasti hudby a filmu.
Jedna z aktivit zahrnovala plošný sběr historických filmových záznamů na filmech 8 a 16 mm a VHS, které se ve zdigitalizované podobě umístily na tento portál v podobě streamovaných videosekvencí přístupných
přes internet. Každý zájemce má tak zcela svobodný přístup ke zhlédnutí obsahu celé databáze digitálního archivu filmových záznamů z obou regionů. Filmy lze vyhledávat podle klíčových slov, obcí, roku vzniku,
diváci mohou vkládáním komentářů upřesňovat informace o obsahu (jména osob, místa, datace, obsah).
Databáze je neustále doplňována dalšími nalezenými a dodanými záznamy.
Těžištěm projektu je vybudování 3 stálých muzejních expozic, a to Pamětní síně Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou, Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko na zámku v Hustopečích nad Bečvou a Filmového muzea v Dolních Nětčicích. Obě filmová muzea pak mimo výstavu starých promítaček či fotoaparátů nabízí možnost prohlížení filmové databáze přímo na místě pomocí dotykových monitorů s možností
promítnutí záznamů na velkoplošnou projekci.
Projekt Hudební a filmová muzea našich regionů byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova ČR,
Osa IV. LEADER, opatření IV.2.1, projekty Spolupráce s celkovou výší dotace téměř 4.313.200 Kč.
Dalšími aktivitami byl historický průzkum hudební historie včetně konference a sborníku, vzdělávací
seminář, exkurze Po stopách Bedřicha Smetany, propagace muzeí a společná nahrávka dvou dechových
Jo
orchestrů.
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Fotografická kniha Lipensko romantické obsahuje 93 hnědobílých fotografií Lipenska včetně
Jezernice, je vázaná, vytištěná na křídě, s českými a anglickými popisky. Prodává se v Turistickém informačním centru v Lipníku za 175 Kč.

Obecní úřad
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Výběr ze zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Jezernice
2. zasedání konané dne 19. listopadu 2014
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 32. zasedání ZO a 1. ustavujícího zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 8 provedené k 30. 9. 2014
a v rozpočtovém opatření č. 9 provedené k 31. 10. 2014.
ZO schválilo Smlouvu č. 14212924 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí – na
akci „Svozový vůz BRKO v obci Jezernice“.
ZO vzalo na vědomí termíny zasedání ZO:
r. 2014: 17. 12.
r. 2015: 21. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.,
30. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12.
ZO schválilo přípravu nového Programu rozvoje
venkova pro Obec Jezernice.
ZO vzalo na vědomí stav výstavby kanalizace ke
dni 6. 11. 2014.
ZO souhlasilo s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2014 mezi Obcí Jezernice a D.I.S., spol.
s r. o. a pověřilo starostku jeho podpisem do 30. 11. 2014.
ZO vzalo na vědomí přípravu aktualizace obecně
závazných vyhlášek a ostatních předpisů obce.
ZO vydalo Nařízení obce Jezernice č. 1/2014 Tržní
řád.
ZO souhlasilo s provedením opravy a podáním žádosti o dotaci na restaurování kamenného kříže v Jezernici umístěného na parc. č. 93/3.
ZO vzalo na vědomí informace OÚ.
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
na plyn č. sml. SNM 01/042/2014/VB uzavřenou mezi smluvními stranami SJM G. V., G. J. (povinný) a RWE
GasNet, s.r.o. (oprávněný) a Obec Jezernice (investor).
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
na plyn č. sml. SNM 01/044/2014/VB uzavřenou mezi smluvními stranami G. J., G. J., G. O., SJM G. J. a G.
O. (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) a Obec
Jezernice (investor).

3. zasedání konané dne 17. prosince 2014
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 2. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí informace kontrolního a finančního výboru.

ZO schválilo rozpočet obce Jezernice
pro rok 2015 jako vyrovnaný.
ZO schválilo rozpočet sociálního fondu obce na rok 2015 ve výši 53 000 Kč.
ZO ukončilo hospodářskou činnost Obce Jezernice
ke dni 17. 12. 2014 z důvodu pronájmu obecní hospůdky spolku TJ Sokol Jezernice.
ZO zrušilo pokladnu hospodářské činnosti a nařídilo její odvod na BÚ obce č. 164 392 178/0300 do
31. 12. 2014.
ZO zrušilo ke dni 17. 12. 2014 Směrnici k hospodářské činnosti Obce Jezernice ze dne 1. 11. 2006.
ZO schválilo OZV č. 1/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO schválilo cenu stočného na rok 2014 stanovenou na základě kalkulace skutečných nákladů roku
2013, která činí 8 Kč/m3.
ZO stanovilo termín splatnosti stočného na rok
2014 do 31. 5. 2015.
ZO vzalo na vědomí přípravu cyklostezky do Hranic a do Týna n. B. s lávkou přes Bečvu.
ZO schválilo pronájem pozemků parc. č. 2710/1
ost. plocha, parc. č. 2559/177 zahrada, části pozemku parc. č. 2559/90 ost. plocha a části pozemku parc.
č. 2568 ost. plocha, vše v k.ú. a obci Jezernice, o celkové výměře asi 2 500 m2, panu M. Š., ml., bytem ...
Doba nájmu 1 rok. Cena nájmu 500 Kč za rok.
ZO schválilo nájemní smlouvu a pověřilo starostku jejím podpisem do 31. 12. 2014.
ZO vzalo na vědomí podmínky využívání DKS v Jezernici platné od 1. 1. 2015.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené v rozpočtovém opatření č. 10 provedené k 30. 11. 2014.
ZO si vyhradilo pravomoc schvalovat odměny ředitelce příspěvkové organizace.
ZO schválilo ředitelce příspěvkové organizace odměnu za rok 2014 dle důvodové zprávy.
ZO schválilo starostce obce finanční dar za mimořádné úsilí a snahu dle důvodové zprávy.
ZO vzalo na vědomí informace OÚ.
ZO vzalo na vědomí informace o záměrech obce
2015.
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Návštěva muzea
V Jezernickém muzeu jsme byli 6. 11. 2014. Byli
jsme tam se školou.
Muzeem nás provedl místní rodák pan Jemelka. Šli
jsme tam proto, abychom se dozvěděli, jak žili naši
předkové. U vchodu nás přivítala děvčata v krojích.
Dále jsme prošli kuchyní, kde byla kredenc na uchování potravin a nádobí. Dříve součástí kuchyní byla kachlová kamna, na nichž se vařilo, peklo a spalo. Prohlídka pokračuje světnicí, kde stávaly skříně, postele, na
kterých spávalo více dětí najednou. Součástí každé
obce byli řemeslníci, kteří své zkušenosti a dovednosti předávali dále svým potomkům. Patřili mezi ně: koláři, tesaři, stolaři, pekaři, krejčí, kováři, obchodníci
a mlynáři. V Jezernici byly tři mlýny a první mlynář je
známý již z první poloviny 18. století. Prohlídka pokračuje u jednoho z 23 legionářů z Jezernice. Jsou tam jeho osobní předměty například: bajonet, ruské bankov-

Návštěva muzea
Dne 6. listopadu jsme byli se školou v muzeu, abychom se dozvěděli, jak se zde žilo. Pan Jemelka byl
náš průvodce. Dole na chodbě byly obrazy Jezernice.
Pak jsme šli nahoru, kde byly kroje, kuchyně a světnice. V Jezernici byly 3 mlýny a další řemesla. Například
řezník, švec, švadlena, mlynář. Legionáři byli vojáci,
kteří válčili v jiných zemích. Viděli jsme nářadí na pole. Například cep a kosu.
V muzeu se mi moc líbila kuchyně a všechno to byDominik Anlauf
lo moc hezké.

Mikulášská besídka
Letošní advent v Jezernici byl
opravdu bohatý a tak v seznamu
kulturních předvánočních akcí nemohla chybět ani mikulášská besídka našich dětí z mateřské a základní školy. Děti z mateřské školky
si připravily pod vedením paní učitelky Miroslavy Vykoupilové a Markéty Novákové pásmo pěkných zimních a vánočních písniček a básniček. Na ně pak svým vystoupením
navázaly děti ze základní školy. Ka-

ky, pitítko, dalekohled. Téměř všichni obyvatelé obce
se zabývali zemědělstvím. Jsou zde vidět: srp, kosa, vidle, kopáč, koňské sedlo, ohlávka nebo bič.
Výstava byla pro mě velmi poučná a zajímavá. Byly tam moc hezké a zajímavé věci, a proto jsem si v neděli s rodiči návštěvu muzea zopakovala.
Ivana Psotová

ŠKOLA
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ždá třída měla připravené svoje vystoupení, letos nově vystoupila se
svým programem také školní družina a také školní sbor. Program
pěkně doplnila Adélka Ryšánková
hrou na flétničku. Všichni školáci
pak závěrem předvedli moderní
taneček v santovských kostýmech.
Po vystoupení dětí následovala mikulášská nadílka. Mikuláš s andílkem nadělili všem dětem podle jejich zásluh, čertík jen mírně postrašil pro výstrahu. Nemohl chybět ani
tradiční předvánoční jarmark. Svoje zastoupení na jarmarku měly i děti z mateřské i základní školy, které nabízely k prodeji své výrobky.
Doslova v obležení byl od začátku
až do konce besídky stánek s krásnými vánočními vazbami paní Světnické. Prodávaly se i pletené čepičky paní Kristýny Anlaufové a tácky
s vánočním cukrovím, které připravily maminky a babičky. Sálem voněl svařák, hrály vánoční koledy.
Věříme, že pěkně strávené odpoledne přispělo k dobré předvánoční atmosféře v naší obci. KRPŠ
tímto děkuje všem rodičům, kteří
pomohli při organizaci a přípravě
tohoto svátečního odpoledne.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
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Mikulášská besídka
V sobotu 6. 12. 2014 proběhla v odpoledních hodinách mikulášská besídka mateřské a základní školy
v kulturním domě v Jezernici. Paní ředitelka přivítala
všechny zúčastněné. Besídku zahájily děti z mateřské
školy, které měly připravené pásmo básniček a písniček
se zimní tématikou. Vystoupily také nejmenší děti, které byly velmi šikovné, přednášely nahlas a neměly před
diváky ostych. Pásmo básniček zakončila Natálka Skálová básní Kapr.
NA VÁNOCE KAPR ZPÍVÁ,
KAPR ZPÍVÁ V POTOCE,
PŘEJE RYBÁM ŠŤASTNÉ SVÁTKY
A VESELÉ VÁNOCE.
ZPÍVÁ ŽÁBÁM, ČOLKŮM, KRABŮM,
ABY BYLI VESELÍ,
TI, CO BYLI NEJHODNĚJŠÍ,
JEŽÍŠEK JIM NADĚLÍ.
NADĚLÍ JIM ČISTOU VODU
V RYBNÍKU I V POTOCE.
ABY MĚLI I TI KAPŘI
LETOS PĚKNÉ VÁNOCE.

ŠKOLA
Následovalo vystoupení žáků ze základní školy.
Děvčata a chlapci vystoupili s pásmem vánočních koled a mile nás překvapili nacvičeným tanečkem.
Nezapomněl nás navštívit Mikuláš se svou družinou, který dětem naděloval balíčky s dobrotami. Tradičně se také konal vánoční jarmark, kde bylo plno překrásných věcí k zakoupení. Ať už to byly vánoční věnce,
ozdoby na stromeček, přáníčka, kouzelní sněhuláci na
lyžích, nápadité čepice pro chlapce a děvčata.
V mikulášské atmosféře jsme pokračovali s dětmi
i ve školce. Děti se proměnily v čertíky, Mikuláše, andílky a podle fotografií jde vidět, jak si to užily!
P. učitelka Markéta Nováková

ŠKOLA
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Ohlédnutí za Vánocemi v mateřské škole
Vánoce – nejkrásnější svátky v roce – byly přede dveřmi. S dětmi jsme
si zpívali, povídali o tom, co nás napadne, když se řekne slovo Vánoce,
a také o tom, co všechno souvisí s vánočními svátky.
Společně jsme si užívali krásný předvánoční týden, vytvářeli si krásnou předvánoční atmosféru a jako každý rok jsme se na Vánoce pečlivě
připravovali. Nejvíce se dětem líbilo pečení vánočního cukroví. S nadšením se do něj zapojili všichni, pomáhali i ti nejmenší. Vánočním cukrovím se krásně rozvoněla celá naše školička.
U betlému pod nazdobeným stromečkem jsme si zazpívali koledy,
společně poseděli u nazdobených stolečků a samozřejmě, nechyběly ani
dárečky pro děti.
(Vyk)

Zimní radovánky na školní zahradě
Na začátku ledna konečně napadlo trochu sněhu.
Na tolik očekávané bobování to ale stále ještě nestačilo. S velkou radostí jsme se pustili alespoň do sněhového tvoření. Pracovali všichni, vzájemně si radili,
pomáhali a za chvíli stáli na školní zahradě čtyři sněhuláčci. Dlouho jsme se z nich ale netěšili, do druhého dne nám všichni roztáli.

A tak jsme zimními písničkami a básničkami přivolávali pořádnou sněhovou nadílku, která by nám vydržela delší dobu. Na konci ledna se to konečně povedlo – napadlo více sněhu a nastala pro děti tolik očekávaná chvíle, kdy jsme konečně mohli vytáhnout boby
a začít si užívat pořádné „bobovačky“ a zimního dová(Vyk)
dění. Prohlédněte si, jak si to děti užívaly.
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Zápis do 1. ročníku na ZŠ pro šk. rok 2015/2016
Ve středu 21. 1. 2015 proběhl na Základní škole
v Jezernici zápis do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo
šest dětí se svými rodiči. Tři chlapci a tři děvčata.
Děti si popovídaly s paní učitelkou, která zjišťovala, zda jsou děti zralé na školní docházku, zda již mají dobrou výslovnost, uvolněnou ruku, jsou-li samostatné, umí se plynule vyjadřovat a odpovídat na
otázky. Pro to, aby bylo dítě ve škole úspěšné, není
důležitá jen rozumová zralost, ale také oblast sociální – vztahová. Je důležité, aby se dítě do školy těšilo,
doma si rádo „hrálo na školu“, bylo zvídavé, chtělo
se učit novým věcem.
Musíme pochválit většinu budoucích prvňáčků, jejich rodiče i paní učitelky v mateřské škole, neboť budoucí školáci jsou snaživí, v „přípravce“ se učí správně držet tužku ve dvou prstech a se správným skloVšichni ve škole se těšíme až v pondělí 1. září 2015
nem, poznají barvy, učí se soustředit na splnění
daného úkolu. Většinou jsou děti komunikativní, ne- zasednou noví žáčci do svých školních lavic.
Mgr. Hradilová B.
bály se popovídat si s někým „cizím“ ve škole.

ŠKOLA
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Lyžařský kurz
V týdnu od pondělí 26. 1. 2015
se konal lyžařský kurz pro děti ze ZŠ.
Kurz byl ve Ski areálu Hlubočky.
Tam si ti, co neměli lyže nebo snowboardy, půjčili vybavení (boty, lyže
a snowboardy). Potom všichni, co
měli vybavení, šli na sjezdovku.
Udělali jsme rozcvičku a rozdělili si
nás instruktoři. Já jsem byla na
snowboardu spolu se spolužákem
Jakubem. Naše instruktorka Lucka
nás učila obloučky a padací list. Po
vydatném tréninku a mučení naučit
se jezdit na kotvě (naučili jsme se
to), jsme konečně jeli závod. Přijelo
spoustu rodičů a fandili svým lyžařům a snowbordistům. Dočkali jsme
se. Jel se slalom. Všichni ho sjeli. Jako cenu dostal každý diplom a lopaty na bobování. Sabina Palková

Lyžařský výcvik

Pololetní prázdniny

Některé děti základní školy Jezernice se zúčastnily lyžařského výcviku na sjezdovce v obci Hlubočky. Při výcviku se učily jezdit na lyžích. Výcvik trval
čtyři dny.
Děti se normálně učily, ale o půl dvanácté si pro ně
přijel autobus, který je odvezl na sjezdovku a ze sjezdovky se vracely o půl páté. Během lekcí měly i krátké
přestávky, při kterých se děti mohly najíst. Měly svoje
svačiny a svačinu tam také dostaly. Většinou konzumovaly oplatek a čaj na zahřátí.
Ve čtvrtek se uskutečnila poslední hodina plná her
a soutěží a ten den lyžaři byli celý den na sjezdovce.
Pro děti to byla dobrá zkušenost a moc se jim to líbilo. A může si tam klidně zajet zalyžovat každý.
Jakub Ludík

29. 1. v pátek jsme měli pololetní prázdniny.
Vstala jsem v osm hodin, posnídala a jela s rodiči
do obchodu. Přijeli jsme domů. Začala jsem s mamkou
vařit oběd. Poobědvala jsem a šla ven bobovat. Byla
jsem bobovat na místním kopci. Jezdilo to rychle a byla velká sranda, protože jsem padala. Byla jsem hodně mokrá. Přišla jsem domů o půl šesté, dívala jsem se
s mamkou a babičkou na „Prostřeno“, povečeřela
jsem a šla jsem se dívat chvilku na televizi a potom
spát. A v sobotu jsem taky byla na kopci, koulovali
jsme se mezi sebou. A v neděli jsme jeli do Rakova za
sestřenicí Lenkou a vzali jsme si boby a šli se bobovat
s Lenkou. Potom jsme šli domů k Lence, uvařili jsme si
čaj a hráli hry. A pak jsme jeli domů. A v pondělí jsem
šla zase do školy.
Tereza Pírková
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Kouzelný karneval s pirátem Hopsalínem
Stejně jako každý rok, také letos nemohl chybět
v programu školních akcí dětský karneval, který se konal v sobotu 7. 2. 2015. Letos se klaun Hopsalín prezentoval jako hodný pirát. Pro děti měl zajištěný plně
nabitý program, soutěže, do kterých se zapojili nejen
rodiče dětí, ale také prarodiče, tety, strejdové…
K vidění bylo spoustu zajímavých a kreativních masek
– ROZTOMILÍ ANDÍLCI, KOUZELNÉ BERUŠKY, KLAUNI,
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA, SNĚHURKA, KARKULKA,
ČARODĚJNICE, DUHOVÁ VÍLA, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA,
TYGŘÍK, NINJA, BATMAN, VOJÁCI A PLNO PIRÁTŮ.
Před závěrečnou tombolou proběhl směnný obchod. Děti si za vyhrané žetony ze soutěží mohly koupit, co chtěly – lízátko, bonbon, balonek, pendrek.
Díky darům sponzorů a rodičů byla tombola letos velmi bohatá. Dárků bylo opravdu mnoho a dětem ve tvářích vytvořily kouzelný úsměv! Třetí cenu – pirátský dort
vyhrála krásná slečna pirátka. Druhou cenu – nádhernou sladkou housenku vyhrál Tobiáš Richtr s rodinou.

První cenou letošního karnevalu byl obrovský plyšový
medvěd, kterého si vyzvedl Michálek Raška s tatínkem.
Velké poděkování patří obětavým maminkám z KRPŠ,
bez jejichž podpory a pomoci by se akce neobešla. Těšíme se na další karneval s klaunem Hopsalínem a v tom
dalším roce bude v duchu ZOO.
P. učitelka Nováková Markéta

ŠKOLA

Pirátský karneval
Pořádání dětského karnevalu je už v Jezernici tradicí.
Proto jsme nemohli na děti zapomenout ani letos. Společně s mateřskou školou v Jezernici jsme pro děti připravili další – tentokrát pirátský karneval s klaunem Hopsalínem. Klaun Hopsalín si pro děti nachystal pirátskou
výzdobu s pirátským tématem. Zabavil všechny děti, jejich rodiče ale i prarodiče veselými soutěžemi, tanečky
a skvělou originální zábavou. Mezi dětmi nebyli jen piráti, DKS byl plný i jiných zajímavých masek berušek, princezen, víl, klaunů, pohádkových i filmových postaviček.
Letošní tombola byla i díky darům sponzorů neobvykle
bohatá a rozmanitá a udělala radost mnoha dětem.
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Hlavní cenou byl krásný velký plyšový medvěd, kterého si v doprovodu tatínka odnesl Michálek Raška
z Jezernice. Se sladkou housenkou se potýkal Tobiášek
Richtr z Podhoří a pirátský dort přinesl štěstí malé pirátce. Chtěli bychom proto poděkovat paní Romaně
Bočánové, Agrochovu Jezernice a.s. a paní Evě Zamazalové – cukrářství Osek nad Bečvou za pěkné a originální ceny věnované do tomboly.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci celého odpoledne. Věříme, že jste
se s námi všichni dobře bavili a budeme se společně těšit na další dětský karneval v příštím roce opět ve společnosti klauna Hopsalína.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
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Únorové divadélko
Již po čtvrté do naší mateřské školy zavítal pan Taraba, člen divadla
Valašská studna, s pohádkou Šípková Růženka.
Vždycky jsme byli nadšení z jeho netradičního a humorného vystoupení. Ani tentokrát nás provedení pohádky nezklamalo. Kromě hezkého zážitku ze ztvárnění děje jsme se i pořádně zasmáli, poslechli si pěkné písničky i zadováděli u veselých písní provázených legračními pohyby. V pohádce si zahrála i naše paní školnice – teta Libosvárová, kterou si princ
– za velkých ovací všech přítomných – zvolil za Růženku.
A jak už to v pohádkách bývá, díky statečnosti a lásce všechno dobře dopadlo. A právě také přáním, aby se děti a jejich maminky i tatínci
(Vyk)
měli rádi, se s námi pohádkové postavy rozloučily.

ŠKOLA

Společenský život

Kulturní komise obce
S účinností od 1. 12. 2014 do konce volebního období 2014 – 2018 jmenovala starostka kulturní komisi
obce Jezernice ve složení: předsedkyně: Mgr. Bronislava Hradilová, členové: Marie Zemánková, Radek Raška, Kateřina Ludíková, Ema Pořízková, Jaromír Novák
a Petr Lollek.
Kulturní komise obce Jezernice je poradním a iniciativním orgánem starostky, vyjadřuje se k problematice kulturního života v obci, plánuje kalendář kulturních akcí, předkládá návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu pro kulturní akce. Starostka
obce má právo pověřit kulturní komisi úkoly, které vyplývají z této problematiky.
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Plán připravovaných akcí v obci
14. 3. 2015 Šibřinky – DKS
27. 3. 2015 Jarní dílny pro veřejnost – DKS
4. 4. 2015 Turnaj ve stolním tenise – DKS
12. 4. 2015 Vítání občánků – DKS
19. 4. 2015 Setkání seniorů – DKS
25. 4. 2015	Velikonoční volejbalový turnaj
– DKS
30. 4. 2015 Pálení čarodějnic – DKS
10. 5. 2015 Svátek matek – DKS
6. 6. 2015	Sportovní hry mikroregionu
Lipensko – Lipník n. B.
20. 6. 2015 Dětský den – hřiště

Hody sv. Martina 8. a 9. listopadu v Jezernici
Po hojně navštívené sobotní taneční zábavě, kterou uspořádali jezerničtí Sokoli, vyrazili hodovníci v neděli na
dětské atrakce, mnozí si prohlídli výstavu leteckých fotografií a velké množství občanů i hostů navštívilo naše
Jo
obecní muzeum. Počasí v neděli přálo vycházkám, vysvitlo sluníčko, hody se vydařily.

strana 22 • číslo 1 / 2015

Advent jsme přivítali výstavou
V neděli 30. 11. 2014 byla uspořádána v Domě
kultury a sportu výstava s názvem „Od podzimu k Vánocům“.
A opět se bylo na co dívat. Vánoční výzdoba tradiční
i netradiční, výrobky z různých materiálů – dřeva, kůry,
šišek, keramiky, papíru a patchworku. Krásné drobnosti háčkované, paličkované, z papíru, vyšívané, drátěné
ozdůbky, svícny a vánoční aranže. Milá byla i výstavka
výrobků žáků naší školy. Nechybělo také různé cukroví
pečlivě nazdobené a srovnané na podnosech – jen si
nabídnout. Návštěvníky určitě zaujaly i kresby koní, vyřezávané skulptury a lehounké háčkované deštníčky nebo pohádkový les se skřítky a pidižlíčky, kteří se chystali na štědrovečerní večeři pod ozdobeným stromečkem.
Kdo chtěl, mohl si koupit adventní věnce, svíčky všeho
druhu nebo vánoční aranže u prodejních expozic. Děti si
vyráběly svícny, z nichž mnohé určitě ozdobí i vánoční
stůl. Posezení u kávy či svařáku připomínalo svou vůní
blížící se vánoční svátky, které tu budou „cobydup“.
Hodně zdraví a štěstí v roce 2015 přeje výbor ČČK.
H. Jemelková

Česko zpívá koledy
Adventní čas v prosinci 2013 zpestřil v celé naší republice projekt Česko zpívá koledy a zaznamenal velký
zájem všech občanů i médií. I v Jezernici se tehdy sešlo
u vánočního stromku velké množství malých i velkých
zpěváků. V prosinci 2014 jsme proto mohli v tomto pěkném předvánočním projektu v naší obci pokračovat. Ve
středu 10. 12. 2014 proto i přes výrazně mrazivé počasí před 18 hodinou ožil střed obce před poštou u vánočního stromečku a vánočního betlému. Po projevu paní
starostky Ing. Pavly Jochcové byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom obce. Všichni jsme si společně zazpívali
vánoční koledy vybrané z projektu. Celý večer bylo otevřeno také muzeum obce, kde manželé Jemelkovi připravili společně s paní Kotíkovou ke stálé expozici také
velice pěknou vánoční výstavu, která přibližovala vánoční zvyky a tradice v minulosti. Velké množství návštěvníků muzea v tento předvánoční večer svědčí o úspěchu
výstavy a jejích autorů. Na zahřátí těla byly pro všechny
malé i velké zpěváky připraveny teplé nápoje, dušičky
všech snad zahřálo další milé společné setkání.
Kateřina Ludíková, pomocná obecní kronikářka

Společenský život

Společenský život
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Tradiční adventní koncert vážné hudby
V období čtyř týdnů před Štědrým dnem se mluví o adventu, anebo jej připomínají alespoň čtyři svíce, které se postupně každou neděli rozsvěcují. Ale co to advent
vůbec je? Podobně jako Velikonocům předchází v křesťanském kalendáři období půstu, také Vánocům předchází období adventu
(advent je latinsky „příchod“). Lidová zbožnost a zvyky, které se už
soustředily na vánoční svátky, přidělily ve vědomí křesťanů zvláštní
postavení také adventu.
Vyvrcholením adventních akcí,
které proběhly v naší obci, se stal
již 4. vánoční koncert paní Jany Šelleové a jejich hostů v neděli 21. 12. 2014 v kostele sv. Martina.
Od vánoc už je sice blíže k prvnímu skřivančímu
vrznutí, ale připomeňme si letmou vzpomínkou ještě
několik z jejich momentů.
Vánoční koncert v Jezernickém kostele byl jako již
tradičně milou příležitostí k sousedskému setkání.
Pravé kouzlo Vánoc se skutečně naplní chvílemi,
kdy mají lidé k sobě blíž. A tak ani mrazivo neodradilo místní i přespolní a doslova natěsno přisedli vedle
sebe do lavic lidé z Jezernice, Lipníka, Loučky i Podhoří. Mohli se tak již tradičně zaposlouchat do programu pro harfu a zpěv, který připravuje se svými kolegy paní Jana Šelleová (Bočánová). Interpretkám se
podařilo diváky potěšit nejen dávkou koled, vánočních písní, českých písní, ale také pobavit lehkým hu-

morem průvodního slova. Co bylo na letošním koncertu ale mimořádné, to bylo velké překvapení!
Slyšet totiž spojení harfy a hoboje je velice originální a zvláštní.
V premiéře se tak mohli posluchači nechat unášet
jemností a něhou nejoblíbenějšího koncertu d moll
Alessandra Marcella, hudební novinkou Jose Miramountese z roku 2008 pro tyto dva nástroje a populární Miriconeho melodií z filmu Mise.
Vznešenost samostatných sólových skladeb harfy
umocnilo sváteční prožitek vánoční atmosféry, která
vlastně započala již dávno předtím, a to v kuchyních
provoněných vanilkou.
Hudbě se podařilo prohřát lidem duše a o jejich
prokřehlá těla se přívětivě postarali po krásném koncertě v místní hospůdce grogem, punčem, kávou.
S milým slovem a krásným zpěvem vystoupila
členka operního souboru MD Olomouc – sopranistka
Jana Šelleová. Na harfu doprovázela harfistka Moravské filharmonie – Anastasia Stambolidu Tomečková.
Na hoboj hrála hobojistka Moravského divadla Olomouc – Julie Glosová.
Odměnou pro umělkyně byl dlouhotrvající potlesk
a krásné květiny.
Jezernice může být na svou rodačku, která zde tak
ráda a ochotně vystupuje, opravdu hrdá.
Patří jí velký dík a těšíme se na další vystoupení.
Jemelka Antonín, kronikář

strana 24 • číslo 1 / 2015

Společenský život

Předsilvestrovský výšlap Ochotníci v Jezernici
Dne 27.12. 2014 jsme se tentokrát vydali k osamělé hrušce nad biocentrem Zlomy, protože okolí Hulince, kam jsme vyrazili o rok dříve, bylo rozježděné po
svozu cukrovky. Chtěli jsme se projít, vyvětrat a nechat
vzlétnout symbolické lampiony štěstí před příchodem
nového roku. Mrazivý vítr komplikoval start lampionů,
ale dobrá polovina jich nakonec vzlétla. Popřáli jsme
všem Jezerákům a návštěvníkům obce i sobě navzájem HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU!

Tříkrálová sbírka

Vánoční svátky jsou období hojnosti a pohody.
Ne všichni však mají možnost si je prožít bez starostí a nedostatku.
O svátku Tří králů pořádá Charita sbírku pro potřebné. I naši občané jsou štědří a rádi přispějí. V letošním roce se v Jezernici vybralo 15 983 Kč na Charitu. Na údržbu a provoz budovy našeho kostela se
vybralo 5 800 Kč.
Všem dárcům i koledníkům děkujeme.
Zemánková Marie

„...vždyť přece hubička jen srdce sblíží...“ zní mi
v uších operetní melodie Mamzelle Nitouche... Byl to
na dlouhou dobu poslední závan ochotnických časů.
Časů voňavých pudrů, krepáku a rudých rtěnek
v zákulisí staré sokolovny, taky lehkého napětí, podpadků a nervozity, jestli první milovník zazpívá své vrcholné ‚c‘.
Časů, kdy pan ředitel Plíva téměř po dvaceti letech,
zhruba na tak dlouhou dobu se ochotnický spolek od
roku 1961 odmlčel, rozevřel futrál svých milovaných
houslí a s paní Bedřiškou dokázali zangažovat celou
obec k velkému představení...
A bylo to fajn.
Pak se v běhu starostí vytratil zápal pro věc a naštěstí už tradičně a velmi odhodlaně nám zpestřovaly sváteční neděle děti.
Mile a zábavně předváděly svou snahu na mnoha
pěkných školních představeních.
A vypadá to velmi slibně. Téměř po 30 letech snad
tradice ochotníků v Jezernici ožívá!!!
Kolem Ivy Kubešové-Kotíkové se sešla partička nadšenců, kteří po večerech s opravdovým zápalem něco
„pečou“ v ‚kulturáku‘.
Ale velmi přísně a utajeně. Za zavřenými dveřmi.
A chystají překvapení. Muzikálové představení brněnského divadla inspirované pohádkovým příběhem. Lehce o krutosti, lehce o pomíjivosti ženské krásy, lehce o... o Sněhurce... :-)
Je prima, že máme na co se těšit a to je dobrá
zpráva. Držíme palce... Tfuj tfuj tfuj... :-) pro štěstí.
Termín premiéry bude včas zveřejněn.
Jana Šelleová

Společenský život

Sokolský ples
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se uskutečnil v sobotu 17. 1. 2014. Sokoli a jejich příznivci se tentokrát
naladili do stylu retro-diskotéky 70. – 80. let. Hojná návštěva a skvělá
zábava byly dokladem toho, že to byl dobrý nápad.

Zahrádkářský ples
Plesová sezóna je v plném proudu a také zahrádkáři z Podhoří, Milenova a Jezernice uspořádali v sobotu 31. ledna v Domě kultury a sportu svůj tradiční
– letos již 43. ples.
Svátečně ustrojené hosty přivezl z okolních vesnic
„plně naložený autobus“. Přivítala je „štamprlička“
na zahřátí a krásně vyzdobený sál. Celý večer hrála
taneční skupina GRIFIS a sálem zněly známé taneční
melodie a písničky různého žánru. Na plese byly zastoupeny skoro všechny věkové kategorie a tak si každý mohl přijít na své. K dobré náladě určitě přispěla
i bohatá tombola a občerstvení – jako kuřízky, guláš,
jednohubky, koláčky a něco sladkého ke kávě. Večer
rychle uběhl a kolem třetí hodiny ranní odvážel autobus (doufejme, že spokojené hosty) domů. Moc děkujeme za hojnou účast, sponzorům a členům za dary
do tomboly a velký díl patří také pořadatelům.
Budeme se opět těšit napřesrok.
Helena Jemelková
Za zahrádkáře
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Vodění medvěda
V sobotu 14. 2. 2015 v 8 hodin
ráno se sešli hasiči a jejich příznivci
v hasičské zbrojnici, aby stejně jako
každý rok obešli obec při tradičním
masopustním průvodu s medvědem. Bylo veselo, přesto že letošní
průvod nedoprovázeli živí muzikanti ale reprodukovaná hudba z doprovodného hasičského auta. Nápadité masky pestrých barev, úsměvy na tvářích účastníků průvodu
i jejich hostitelů a slunečné počasí
projasnily den. A plánovaná účast
na večerním obecním plese motivovala aktéry k udržení správné míry konzumace, aby v dobré kondici prošli celou obec a aby pak vydrželi „plesat“ až do rána.

XV. ples obce Jezernice, 14. 2. 2015 se vydařil
Při slavnostním zahájení plesu převzali manželé vystoupili nadšenci ochotníci a v krátkém představeHelena a Antonín Jemelkovi a paní Milada Kotíková ní rozesmáli všechny přítomné. Těšíme se na jejich
ocenění a poděkování starostky za vytvoření a ve- další počiny a za rok na další ples obce!
dení obecního muzea a za laskavou péči
o exponáty i o historické povědomí obyvatel obce. Řádem velkého medvěda byl pak
vyznamenán pan Jaromír Novák. Řád obdržel za dlouholeté působení v roli masopustního medvěda a za podíl na udržení
tradice, kterou každoročně pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Jezernice. Po nich
nastoupil Duckbeat Přerov se svým energickým tanečním vystoupením a pak už
všichni vířili v tanečních rytmech hudební
skupiny Syrinx. S půlnočním překvapením

Společenský život 
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SPORT

Turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2014
Dne 22. listopadu se konal v domě kultury a sportu turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2014 za účasti
42 hráčů. Další z těchto kvalitních turnajů opět přinesl hodně zápasů a zábavy. A hlavně nás těší, že si lidé na
náš turnaj najdou čas a přijdou se pobavit. I letos přijely děti z dětského domova z Lipníku.
Soutěže se zúčastnilo 21 registrovaných a 12 neregistrovaných mužů, 3 ženy a 6 dětí do 15 let. Hlavní rozhodčí pan Zona rozdělil hráče do skupin, z kterých postupovali první tři hráči do vyřazovacích bojů. Krásné ceny
včetně zájezdů od sponzora CK Bon Ton Hranice vyburcovaly hráče a hráčky vydat ze sebe všechno umění. Vyhrát ale mohli jen ti nejlepší a poháry si rozdělili tito hráči a hráčky: Registrovaní muži: 1. Král Michal, 2. Venclů
Lukáš, 3. Háva Miloš. Neregistrovaní muži: 1. Kádě Petr, 2. Kaďourek Lukáš, 3. Erla Josef. Ženy: 1. Gadasová Eva,
2. Palková Barbora, 3. Kasparová Michaela. Děti do 15 let: 1. Kaspar Michal, 2. Dreiseitl Jiří, 3. Pohanka David.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům za krásné ceny, rozhodčím, pořadatelům a všem zúčastněným za
příjemně strávený den.
Za oddíl stolního tenisu Miloslav Zapletal

Vánoční turnaj ve volejbale
Tradiční Vánoční turnaj ve volejbale se konal dne
29. 11. 2014, sešlo se zde opět mnoho výborných hráčů. Turnaj byl losovaný a vyrovnaný ve hře od začátku
až do konce. Naši skvělí Sokolníci si pro nás připravili
maso vařené v kotle, které vonělo po celé obci a zvalo tak k návštěvě další a další jedlíky, kteří se s námi
bavili až do večerních hodin. Hry se účastnilo celkem
6 smíšených družstev, a tak o výborné výkony nebylo
nouze. Pořadí volejbalistů bylo velmi zamíchané až do
samého konce, výkony hodny televizních záznamů, ale
nakonec se na první příčku dostali překvapivě: Novák
Martin, Podařil Petr, Mannová Zdena a Lysáková Klára. Celý tým volejbalistů děkuje návštěvníkům a hráčům za skvělou atmosféru a těší se na další turnaje.
Za volejbal Novák Martin, Sokol Jezernice
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