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Vážení čtenáři, milí jezerničtí občané, příznivci obce,
ve druhém letošním čísle obecního zpravodaje přinášíme opět zprávy o dění v obci, o přípravě stavby kanalizace a ČOV, o nespokojenosti s fungováním České
pošty či o podpoře transparentnosti hospodaření obcí, rovněž o školních, společenských a sportovních akcích (fotky z akcí jsou k dispozici na webu obce, mnohem více fotek najdete na Facebooku Jezernice). S jarem realizujeme nápady, které se narodily v zimě u kávy:
připravujeme prostory pro expozici z historie obce
v místnosti nad poštou, uklízíme a zkrášlujeme obec,
přemýšlíme o změnách v nakládání s biologickým odpadem, o kompostování v obci, požádali jsme o dotaci na pořízení kompostérů do domácností, štěpkovače
a auta s kontejnerem na svoz bioodpadu z veřejných
prostranství i od občanů, připravujeme další společenské události. Čtěte, ale hlavně se nezapomeňte radovat z jarních dnů, ze všeho toho rašení a pučení. Ve
stromořadí podél hlavní cesty v obci nám, bohužel, nevyrašilo 9 hlohů. Protože však mírná zima a časný ná-

stup jara představuje riziko pro jarní výsadbu vzrostlých stromů, které mají nahradit uschlé jedince, byl
s dodavatelem stromů dohodnut přesun náhradní výsadby na podzim tohoto roku. Záruka na dílo trvá
a dodavatel garantuje úplnost stromořadí.
Nutno připomenout, že letos končí volební období
komunálních politiků a v říjnu proběhnou volby do zastupitelstev obcí. A tak je na čase začít i v Jezernici přemýšlet o možných kandidátech. Pojďte se podílet na řízení obce! Je to tvůrčí práce, která vyžaduje nadšence,
lidi s nadhledem a s dobrým úsudkem a hlavně s chutí do práce. Je zde stále co zlepšovat.
Vězme, že každý problém má své řešení, když je
vůle řešení hledat. Všem se zavděčit nelze a žádná
událost není sama o sobě dobrá nebo špatná, jde především o to, jak se na ni kdo dívá. Ono vlastně v celém našem životě platí, jaké si to uděláš, takové to
máš, a velmi často taky, jak se to díváš, takové to máš.
Pavla Jochcová, starostka

Obecní úřad

www.jezernice.cz
Adresa: Jezernice 206
751 31 Lipník nad Bečvou
Spojení: Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
E-mail: podatelna@jezernice.cz
Úřední hodiny:
PO 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
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Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Jezernice – kanalizace a ČOV
Výběrové řízení bylo zahájeno 30. 12. 2013, jako užší podlimitní řízení. Je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, rovněž na portálu zadavatele Vhodné uveřejnění (viz odkaz na www.jezernice.cz) a na úřední desce Obce Jezernice.
Zadavatelem veřejné zakázky je Obec Jezernice. Zástupcem zadavatele, který je pověřen výkonem zadavatelských činností, je společnost Allowance, s.r.o., Korunní 810/104, Praha 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 47 479 650 Kč bez DPH (21 %) a bez rezervy (9,97 %). Předpokládaná realizace díla:
1. 5. 2014 až 30. 9. 2015.
V prvním kole uchazeči prokazovali splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ve stanoveném termínu se přihlásilo 24 uchazečů. K posouzení nabídek byla ustanovena pětičlenná komise (Ing. Gazda Karel, Jana Mikulová, Zdeněk
Kotík, Mgr. Bronislava Hradilová a Ing. Jindřiška Moudrá). V první fázi komise posuzovala splnění kvalifikačních předpokladů. Z předložených 24 nabídek bylo 11 neúplných. Zájemcům s neúplnou nabídkou byla zaslána výzva k doplnění či objasnění náležitostí podání. Ve stanoveném termínu 10 uchazečů z 11 vyzvaných
dokumentaci doplnilo. Uchazeč „Sdružení Jezernice“ (PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
VHS plus, spol. s r.o.) podání nedoplnil a byl z účasti v dalším zadávacím řízení vyloučen. Ostatní uchazeči
splňující kvalifikační předpoklady (celkem 23), byli vyzváni, aby v termínu do 15. 4. 2014 do 10 hodin předložili nabídky na zhotovení stavby.
Vyzvaní uchazeči: 1. STRABAG a.s., 2. EUROVIA CS, a.s., 3. GASCO spol. s r.o., 4. Rovina, a.s., 5. STROJE
ASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o., 6. COMMODUM spol. s r.o., 7. D.I.S., spol. s r.o., 8. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 9. HABAU CZ s.r.o., 10. Hakov a.s., 11. INSTA CZ s.r.o., 12. LB 2000, s.r.o., 13. OHL ŽS, a.s.,
14. „Sdružení Jezernice: PROLES-VHZ-DIS“ (PROLES s.r.o., VHZ-DIS, spol. s r.o.), 15. SYNER VHS Vysočina, a.s., 16. SWIETELSKY stavební s.r.o. – o.z. Dopravní stavby MORAVA, 17. VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., 18. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 19. AQUASYS spol. s r.o.,
20. ZEPRIS s.r.o., 21. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., 22. Metrostav, a.s. – Divize 1, 23. Skanska a.s.
Dne 15. 4. 2014 v 10 hod. proběhlo na Obecním úřadě v Jezernici otevírání obálek s nabídkami doručenými ve stanoveném termínu (doručeno celkem 8 nabídek). Následovalo jednání komise pro hodnocení nabídek, která posuzovala podané nabídky, následně své jednání přerušila za účelem detailního posouzení nabídek. Jednání komise bude pokračovat ve středu 23. 4. 2014 a téhož dne by mělo zastupitelstvo obce na
základě doporučení komise rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky.
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH a bez rezervy dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a bez rezervy, ostatní pořadí bude stanoveno tak, že se nabídky seřadí podle nabídkových cen.
Dne 16. 4. 2014 bylo zahájeno výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Jedná se o zakázku malého rozsahu s celkovou cenou služby do 2 mil. Kč.
Autorský dozor stavby vykoná na základě smlouvy s obcí společnost PROJEKTY VODAM, s.r.o., Hranice
(cena práce do 196 600 Kč bez DPH).
O všech fázích realizace stavby Vás budeme předem informovat.
Pavla Jochcová, starostka
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Starostka obce se připojila k prohlášení starostů:

Podporujeme návrh zákona o zveřejňování smluv
Poslanecká sněmovna ČR projednává návrh zákona, podle kterého by měly všechny veřejné instituce
automaticky zveřejňovat nově uzavřené smlouvy v internetovém Registru smluv.
Bude-li takový zákon přijat, získá každý občan
snadný přístup k nejdůležitějším informacím o činnosti veřejné správy. Díky této veřejné kontrole se
pak začne vracet důvěra v demokratické fungování
státu.
Podobné opatření funguje například na Slovensku, kde spolu s dalšími kroky pomohlo snížit náklady státní správy podle některých odhadů až o 30 %.
Fakticky přitom dojde ke zveřejnění jen toho, co již
nyní umožňuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Proti návrhu zákona o Registru smluv vystoupily
různé organizace a sdružení, které jménem starostů
prohlašují, že otevírání radnic veřejné kontrole je útok
na nezávislost a také přílišná administrativní zátěž.

Budí tak zdání, že starostové jsou obecně proti zvyšování transparentnosti.
My, podepsaní starostové, jsme však přesvědčeni,
že zveřejňování smluv je prospěšné i pro nás. Jednou
zveřejnit smlouvu je pro nás jednodušší než ji poskytovat na individuální žádosti. Ale především získáme
větší důvěru občanů, protože budou vidět, že před nimi nic neskrýváme a že hospodaříme v jejich nejlepším zájmu.
Veřejnost by měla vědět, že u nás existuje mnoho
starostů, kteří vítají transparentní vládnutí a návrh zákona podporují. Domníváme se, že zveřejňování smluv
není bičem, ale naopak účinným nástrojem, jak podpořit ty představitele, kteří spravují veřejné prostředky
svědomitě a účelně.
Podporujeme proto návrh zákona o zveřejňování
smluv, který odpovídá principům uvedeným v přiloženém informačním materiálu.
V Jezernici 7. 4. 2014

Nesouhlas s uzavřením pošty v Jezernici
zasláno 9. 4. 2014 České poště, s.p.
Vážená paní Vlachová,
v březnu tohoto roku byla z důvodu školení šest dní uzavřena pošta v Jezernici (17. až 21. 3. a 27. 3. 2014).
Ačkoliv nám byla uzavírka pošty předem ohlášena a vysvětlena a poštovní služby byly v nezbytném rozsahu zajištěny, vyvolala tato situace velkou nevoli občanů. K názoru občanů se na svém jednání dne
20. 3. 2014 připojili rovněž zastupitelé obce.
Vzhledem k výše uvedenému si Vám dovoluji sdělit, že Obec Jezernice považuje za nezbytné, aby
i v době provozních překážek na straně provozovatele byl chod pošty zajištěn. Rovněž důrazně požadujeme zachování budoucího provozu pošty v obci Jezernice ve stávajícím rozsahu. Pošta nabízí mimo standardních poštovních služeb i další služby pro občany, představuje nezbytný servis, který musí být snadno dostupný široké veřejnosti, tedy i obyvatelům menších obcí, jako je naše. Zájem o zachování pošty vyjádřili naši občané při podpisu petice na záchranu venkovských pošt (leden 2014),
kterou v Jezernici podepsalo na 90 občanů.
Pošta je v Jezernici provozována nepřetržitě od začátku roku 1958 a je nepostradatelnou součástí
života obce. Zachování venkovských pošt je jedním z významných aspektů kvalitního života na malých
obcích, o jehož udržení při své každodenní práci představitelé obcí usilují.
Děkuji za pochopení. Přeji Vám vše dobré a těším se na další kvalitní spolupráci s Českou poštou, s.p.
Ing. Pavla Jochcová, starostka
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Lipensko v projektu meziobecní spolupráce
Mikroregion Lipensko se ve spolupráci s MAS Moravská brána připojil k projektu Svazu měst a obcí ČR,
jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní
zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro
obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní
spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat
obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.
Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce
obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze

strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za
jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol
nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství,
jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.
Bude jen na zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných
řešení se rozhodnou – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale obce samy.
Základní informace o projektu:
• reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;
• pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ;
• doba trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015;
•	přímá finanční podpora do jednotlivých území je
až 2,5 mil. Kč.
http://www.obcesobe.cz/o-projektu/

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 24/2014 Sb.
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek 23. května 2014
a sobota 24. května 2014. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin, druhý den voleb začíná hlasování v 08:00 hodin a končí ve 14:00 hodin. V Jezernici je jeden
volební okrsek se sídlem volební místnosti v budově obecního úřadu, Jezernice č. 206.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 3. května 2014 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!!!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Svoz bioodpadu
probíhá v Jezernici od 1. 4. do 30. 11. 2014, a to 2x týdně, vždy v pondělí a pátek.

Obecní úřad
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Výběr ze zápisu a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
26. zasedání konané dne 26. února 2014

27. zasedání konané dne 20. března 2014

ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 25. zasedání ZO.
ZO schválilo složení tříčlenné komise pro otevírání
obálek s nabídkami na zhotovení stavby „Jezernice –
kanalizace a ČOV“ podle předloženého materiálu.
ZO schválilo složení pětičlenné hodnotící komise
k veřejné zakázce na stavební práce „Jezernice – kanalizace a ČOV“ a pro posouzení kvalifikace podle
předloženého materiálu.
ZO vzalo na vědomí Rozpočtový výhled obce Jezernice s analýzou financí na roky 2015 až 2018, zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem, CITYFINANCE, 19. 2. 2014.
ZO vzalo na vědomí informaci o provedení autorského dozoru stavby „Jezernice – kanalizace a ČOV“
společností PROJEKTY VODAM.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
s Allowance, s.r.o., ze dne 12. 9. 2011.
ZO revokovalo usnesení z 18. 12. 2013, bod č. 14 –
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu stavby č. IV-12-8008935/
BVB/001 „Jezernice – Obec Jezernice, přip. RD, kNN“.
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8008935/BVB/001 „Jezernice – Obec
Jezernice, přip. RD, kNN“ se společností ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250,
DIČ: CZ28628250.

ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 26. zasedání ZO.
ZO schválilo vyloučení „Sdružení Jezernice“ z další
účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby Jezernice – kanalizace a ČOV.
ZO schválilo poskytnutí finančního daru panu V. P.
na úhradu nákladů spojených s jeho osobní účastí na
GYMNAESTRÁDĚ 2015 v Helsinkách.
ZO uložilo starostce obce zajistit vyplacení finančního daru nejpozději do 31. 5. 2014.
ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 142014 se společností PROJEKTY VODAM o provedení autorského dozoru na stavbě Jezernice – kanalizace a ČOV.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti
(PM052834-2013/ZHMMaj RIII.4) k pozemku parc.
č. 2716/1 v k.ú. Jezernice s Povodím Moravy s.p. na
stavbu „Most přes Jezernický potok“.
ZO po projednání vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené v rozpočtovém opatření č. 1, provedené
k 28. 2. 2014.
ZO souhlasilo se zpracováním a podáním žádosti
o dotace ze SFŽP na nákup svozového prostředku na
bioodpad.

Svatý Valentýn za Jezernicí
Byl večer valentýnský, 14. února, vraceli jsme se po
zavírací hodině domů z obecní hospůdky a na kopci za
Jezernicí se objevila skupina červených světel, která
postupně narůstala, z původní linie vyrůstala zaoblená křivka… Ufouni? Po chvíli to bylo jasné: ufouni zamilovaní!

Zveme občany na následující zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice, které se bude konat 23. dubna 2014 na Obecním úřadě v Jezernici.
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Čtení pro děti

Tonda obal na cestách

Ve čtvrtek 13. 3. 2014 jsme se
s „PEJSKAMA A KOČIČKAMA“ vydali do místní knihovny, kde na nás čekala příjemná změna. Místo zpívání,
plnění úkolů v pracovních sešitech,
grafomotorických cviků, procvičování a opakování anglických slovíček,
si pro nás paní Štěpánka Pospíšilová připravila ČTENÍ PRO DĚTI.
Děti si do knihovny donesly polštářky, na které si v knihovně sedly,
nebo se natáhly a poslouchaly krásné tři pohádky, které měla paní Pospíšilová pro děti přichystané.
2. pohádka: Jak vodní víla chtěla
Pohádky se četly z překrásné iluutancovat Jírovečka
strované knihy PŘÍBĚHY LESNÍCH 3. pohádka: Jak bylo Jírovečkovi
SKŘÍTKŮ.
ouvej
1. pohádka: Jak Jíroveček slavil
Paní Pospíšilové chceme poděnarozeniny
kovat za příjemné chvíle u poslechu

Tonda obal na cestách je program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny
učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití.
Ve středu 26. března se této besedy zúčastnili všichni žáci školy.
Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní
prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.
Žáci se učili rozeznávat základní druhy odpadu,
ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou
pohádek a budeme se s dětmi těšit
na další dobrodružné příběhy, které si pro nás paní Pospíšilová a lesní skřítci přichystají.
Nováková Markéta,
učitelka MŠ

strana 7 • číslo 2 / 2014
běžně na ulicích. Seznámili se s několika recyklovanými výrobky.
Seznámili se se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou, s tříděním všech druhů odpadů. Shlédli video
ukázky ze zpracování odpadů, připomněli si výrobky
z recyklovaných materiálů.
Tato beseda, kterou organizuje EKO-KOM, byla
součástí našeho jarního projektu věnovaného Dni
Země. Nejvíce nás na ní zaujalo zpracování odpadů
a dotřiďovací linky.
V měsíci dubnu dále proběhne na naší škole projektový týden nazvaný „Jak neskončit v koši“. Žáci budou
mapovat černé skládky v obci, budou zjišťovat, kam putuje odpad od nás, budou se snažit zjistit, zda lidé v Jezernici třídí odpad atd. Na závěr celého týdne všechny
informace vyhodnotíme a zpracujeme celkové vyhodnocení, s kterým Vás seznámíme v některém z následuMgr. Hradilová B., ředitelka ZŠ
jících čísel.

Je důležité vědět, jak se v krizové situaci zachovat
To si vyzkoušely děti ze ZŠ a MŠ
při divadelním představení ČČK
o první pomoci. Dvě zkušené zdravotnice se jim snažily pomocí loutek
médi Nešiky a sněhuláka Záchranáře přiblížit situace, které mohou
v běžném životě nastat a je potřeba na ně reagovat.
Děti si vše mohly vyzkoušet a tak
se naučily přivolat první pomoc, uložit raněného do stabilizované polohy, obvázat ránu na hlavě nebo poskytnout umělé dýchání. Za dobře
poskytnutou „záchranu“ přišla odměna v podobě plyšové hračky.
I malé dítě může být schopno
zvládnout situaci lépe než některý
dospělý.
Úryvek z práce Jáchyma Wolfa:
„Celý příběh začal, když méďa Nešika uklouzl na ledu. Spatřil to je-

ho kamarád sněhulák Záchranář, šlo to! Sněhulák méďu otočil na bok,
vyděsil se a začal méďu ošetřovat. kdyby si náhodou ublinkl a potom
Udělal mu umělé dýchání z úst do zavolal nemocnici. Sláva!“
úst. Nevyšlo to. Zkusil to znovu a vyMgr. Chytilová V., učitelka ZŠ

Recitační soutěž

vést se a nasbírat nové zkušenosti kategorii 4. a 5. ročník Tereza Pírv Přerově nakonec dostala za kate- ková, která recitovala báseň Jiřího
Již tradičně se koná na naší ško- gorii 2. a 3. ročník Dorota Wolfová Žáčka „Malá zmoklá slepice“.
le recitační soutěž a nejlepší recitá- s básní Pavla Šruta „Pan Pech“ a za
Mgr. Chytilová V., učitelka ZŠ
toři postupují do Okresního kola recitační soutěže, které se koná v Přerově na Středisku volného času Atlas
a BIOS.
Školního kola se zúčastnili všichni žáci, kteří si vybrali a naučili báseň,
která se jim nejvíc líbila. Moc pěkné
básničky si vybrali žáci prvního ročníku, kterým s výběrem pomáhali i někteří rodiče. U starších dětí jsme ocenili práci s hlasem, přednes i délku.
Všichni si dali opravdu záležet a bylo těžké rozhodnout, kdo postoupí.
Z prvního ročníku se nejvíce líbil přednes Ladíka Pročka, Adámka
Matuly a Adámka Navrátila. Před-
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Báječný karneval s čarodějem Hopsalínem
Stejně jako každý rok, také letos nemohl chybět kolik malých Spidermanů a vojáků. Všechny maskov programu školních akcí dětský karneval, který se ko- vané i nemaskované děti s napětím očekávaly výhry
nal v sobotu 1. 2. 2014. Program
pro děti připravil dětmi velice oblíbený klaun Hopsalín se svými pomocníky. Letos se klaun Hopsalín
prezentoval jako tajemný čaroděj.
Každým rokem stoupá návštěvnost
karnevalu. Těší nás, že se v DKS
sešlo hodně rodičů se svými „maskovanými“ potomky. Některé děti
překvapily zvláště pěknými originálními maskami. Parket byl plný
čarodějů, čarodějnic, z Bradavic zaskočil také Hary Potter. Nechyběli
ani piráti a pirátky, na bezpečnost
všech malých berušek, čmeláčků,
zvířátek a princezen dohlíželo ně-
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v bohaté tombole. Díky darům sponzorů a rodičů byla tombola opět bohatá a výhercům určitě dárečky
udělaly radost. Hlavními cenami byly sladkosti, které
si odnesli Pročkovi a Dreizeitlovi. Hlavní cenu – krásný medovníkový dort – letos získala „přespolní“ princezna. Věříme, že setkání na dětském „kouzelném“
karnevalu bylo doslova kouzelné pro všechny jeho
návštěvníky a těšíme se na další setkání v příštím roce. Klaun Hopsalín předběžně přislíbil, že tématem
příštího karnevalu bude pirátská tématika. Klub rodičů a přátel školy tímto děkuje všem rodičům za přípravu karnevalu, přípravu sladkého občerstvení i za
věnované dárky do tomboly.
Velký dík patří obětavým maminkám z KRPŠ, bez
jejichž podpory a pomoci by se akce neobešla.
Kateřina Ludíková a Miroslava Vykoupilová

Vodění medvěda v Jezernici
Jako každý rok i letos uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů tradiční vodění medvěda. Tentokrát se
v sobotu 15. února 2014 zapojilo do maškarního reje
asi dvacet lidí, a to nejen z Jezernice. K tanci a bujarému veselí vyhrávali harmonikář a dva trumpetisté, a tak
si mohla nejedna hospodyňka zatančit s pravým nefalšovaným medvědem, či pán domu s nějakou pěknou
maskou. Ti samozřejmě dobrovolným hasičům přispěli
nejen dobrými koblížky, koláčky, bramboráčky či slivovičkou, ale i nějakou tou korunou do pokladničky.
Většina účastníků masopustního průvodu zakončila tento dlouhý a náročný den v Domě kultury a sportu, kde právě probíhal už čtrnáctý obecní ples.
Jana Nováková
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Úspěšný 14. ples obce

strana 11 • číslo 2 / 2014

Taneční skupina MARBO vytvořila příjemnou atmosféru k tanci i k poslechu. Na úvod čtyři dámy zaV sobotu 15. 2. 2014 se v našem kulturním domě tančily profesionální ukázky několika tanců ve stylu
flamengo a hned na to se začaly prodávat výherní
uskutečnil již 14. obecní ples.
kupóny o lákavé ceny, které zaplnily celý prostor před
podiem a nalákaly milovníky „hazardu“. Návštěvníků byl plný kulturák, včetně hospůdky, prodaných
vstupenek na dvě sta, k tomu lahodné vínko z vinotéky U Františka, dobrá nálada, květinové dekorace,
strop zaplněný nafukovacími balónky… A když na
parket energicky, v rytmu písničky Twist and Shout od
Beatles, nastoupili barevní tanečníci ve stylu 60. let
z řad jezernických dam a spřízněných pánů, nadšení
v sále nabralo vysoké otáčky. Kdo přišel, nelitoval.
Tancovalo se do ranních hodin.
Jo
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Reprezentační ples Mikroregionu Lipensko
V sobotu 1. 3. 2014 se v sokolovně v Oseku nad
Bečvou uskutečnil První reprezentační ples Mikroregionu Lipensko. Jezernice měla na plese 16 svých zástupců. V hlavním sále hrála taneční skupina Jen Tak
II a v přísálí mladá a svěží cimbálová muzika Kosénka.
V sále nebylo nabito, účastníci rozptýlení ve velkých
prostorách sokolovny se dobře bavili, více či méně využívali možnosti pozdravit se s obyvateli spřízněných
obcí. V tomto ohledu je ples mikroregionu velmi přínosný. Čas ukáže, zda se nápad ujme a i v dalších letech budou mít obyvatelé obcí v mikroregionu zájem
Jo
potkávat se na takové společenské akci.

Šibřinky

K oblíbené a vyhledávané zábavě pro dospělé patří v naší obci už
tradičně Šibřinky pořádané Základní školou v Jezernici a Klubem rodičů a přátel školy. Letošní Šibřinky se
konaly v sobotu 8. 3. 2014 a návštěvníci tak mohli oslavovat nejen
konec masopustu, ale také Mezinárodní den žen. K hudbě a tanci
nám opět vyhrávalo duo pana Karla Cahy a Olinky Novákové. Zábava byla v plném proudu a tak i hudba nad ránem několikrát přidávala
kousky navíc.
I letos se v DKS sešla celá řada
originálních masek. Návštěvníci bez

masky už jsou téměř výjimkou. Stejně jako každý rok vyhlašuje naše
nezávislá hudební dvojice pan Caha
s paní Novákovou tři nejlepší masky.
Letos si velké lahve šampaňského
odneslo černošské trio Andrey Lollkové, Míly Lollkové a Ivy Kubešové,
které se umístilo na prvním místě.
Druhé místo patřilo bezkonkurenční
skupině Kiss a třetí místo obsadila
skupina Harryho Pottera. Obdiv patřil ale všem maskám. Parket patřil
hastrmanům, princeznám, čerticím,
dámám z první republiky, námořníkům, kouzelníkům, ale také mořské
panně, pochodujícímu WC, zombíkům a zombicím, kostrám, ale také
našim oblíbeným postavičkám z te-
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mu. Výtěžek z této akce byl použit na
úhradu příspěvků na dopravu a pobyt dětí ze základní školy na jarním
ekologickém pobytu v Centru ekologických aktivit ve Sluňákově v termínu od 7. do 11. 4. 2014. Klub rodičů
a přátel školy tímto děkuje všem rodičům a dalším nadšencům, kteří
pomáhali s přípravou celého večera, připravili občerstvení, postarali se
o hladký průběh celé akce. Děkujeme také všem sponzorům a rodičům
za krásné dary do tomboly a prosíme o Vaši přízeň i v příštím roce.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková

Zahrádkáři bilancovali

levizní obrazovky – Flinstounovým
a Simpsonovým.
Vyvrcholením večera byla bohatá
tombola, která letos čítala 117 krásných cen. První cenu LCD televizi si
ze Šibřinek odvezla slečna Suchánková z Loučky. Věříme, že jste se
všichni dobře bavili a příští rok dorazíte zase v dalším originálním kostý-
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V neděli 16. března 2014 se v Domě kultury a sportu v Jezernici sešli zahrádkáři z Podhoří, Milenova a Jezernice na své výroční schůzi.
Předseda ve své zprávě vzpomněl všechny akce, které se konaly minulý rok. Ať už to byl zahrádkářský ples,
výroční schůze, zájezd na výstavu Floria do Kroměříže,
exkurze na Dlouhé Stráně, zahrádkářská výstava aj.
V druhé polovině schůze proběhly volby do nového výboru. Příjemně se diskutovalo při kávě a malém
občerstvení. Zahrádkáři se mohou těšit na spoustu
akcí, které jsou naplánovány na rok letošní.
V lednu proběhl tradiční, již 42. zahrádkářský ples.
Vzpomínám na ty dřívější, které se konaly ještě v hostinci pana Libosvára v Podhoří. Na tu neopakovatelnou atmosféru pravé vesnické tancovačky. Hudba řízně hrála a hned s prvními tóny šli všichni tančit. Pod

tanečníky se prohýbala stará prkenná podlaha a vzduchem létal prach z uhlí, které se přikládalo do vysokých kamen. Tančilo se, zpívalo a veselilo až do rána.
Mnozí staří členové již nejsou mezi námi, ale určitě odněkud to dění pozorují v čele s panem Libosvárem a říkají: „Děláte to tam dole dobře“.
Helena Jemelková, zahrádkář
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tičních a společenských akcích připravovaných v letošním roce. Ve druhé části setkání všichni společně
i s dalšími příchozími shlédli svěží představení divadla Ventyl Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wilda.
Hlavním smyslem akce, kterou obec pro své seniory
každoročně pořádá, je setkat se, popovídat si o živo-
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taběhu a o tom, co se nám v obci líbí nebo co by se
mohlo zlepšit. Letos například zazněl návrh na vytvoření klubu aktivních seniorů, který by mohl organizovat zajímavé besedy, či výlety za poznáním a turistikou. Těšíme se a přejeme našim seniorům hodně
Jo
zdraví, zdar a sílu!

Jarní dílny v DKS 28. 3. 2014 pro všechny příchozí uspořádaly pracovnice Základní a mateřské školy v Jezernici.

Setkání seniorů
se zastupiteli obce
V neděli 6. dubna odpoledne se v kulturním domě v Jezernici opět po roce sešli místní senioři se zastupiteli obce. Účastníky přivítaly děti z jezernické základní školy s veselými básničkami a hrou na flétnu
a na klávesy. Zástupci obce pak informovali přítomné o hospodaření obce v uplynulém roce a o inves-

Velikonoční výstava

byla trochu jiná. Taková barevná, plná květin, vajíček,
zajíčků, slepiček a kuřátek. Krásné kraslice, aranže,
Příroda se po zimním spánku probudila do nové- výrobky z papíru, malovaná přáníčka, výšivky, výrobho života a díky velmi teplému předjaří a jaru všech- ky z korálků či quillingu se nám velmi líbily. Návštěvno rychle rozkvetlo. Proto i naše velikonoční výstava níky zaujal i retrokoutek s kočárkem a hospodářským
nářadím, který připomněl doby dávno minulé. Velmi
pěkné bylo posezení u roubené studny. Své malé výrobky vystavovali i žáci základní školy. Škoda, že nebyly prodejné. Přítomné děti si mohly vyzkoušet nové techniky z papíru a vyrobit si malou ozdůbku.
Dospělí tradičně poseděli při kávě, vínečku či zákusku. Letos si přijeli výstavu prohlédnout také hosté
z okolních vesnic. Rádi je i příště přivítáme.
Myslím si, že naše výstava, týden před Velikonocemi, všechny slavnostně naladila.
H. Jemelková
Za výbor ČČK
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Plán připravovaných
akcí v obci v roce 2014
30. dubna 2014
Pálení čarodějnic
10. května 2014
Oslava 120. výročí
SDH Jezernice
11. května 2014
Oslava Dne matek

Dne 15. dubna se sešly děti při vynášení Morany ze vsi.

14. června 2014
Nohejbalový turnaj
21. června 2014
Pohádkový les
23. srpna 2014
Dožínky MAS Moravská brána
18. října 2014
Jezernické viadukty

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
v Jezernici
si Vás dovolují pozvat
u příležitosti oslav
Dne matek

na slavnostní
odpoledne,
které se uskuteční
v neděli 11. května 2014
v 15.00 hodin
v Domě kultury a sportu
v Jezernici.
Program:
– Vystoupení dětí
Mateřské školy v Jezernici
– Divadelní představení
žáků ZŠ v Jezernici

SPORT
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Turnaj ve stolním tenise O pohár starostky obce Jezernice
Dne 29. 3. 2014 se konal turnaj ve stolním tenise O pohár starostky obce Jezernice za účasti 45 soutěžících (9 dětí do 15 let, 7 neregistrovaných žen, 1 registrované ženy, 12 neregistrovaných mužů a 16 registrovaných mužů). Menší účast soutěžících nebyla znát na kvalitě ani na výkonech. Krásné ceny, které jsme připravili díky sponzorům, hnaly soutěžící k vynikajícím výsledkům. Všichni se snažili vyhrát, ale ceny si odnesli opravdu ti nejlepší. Výsledky byly následující:
Poř. Děti do 15 let Neregistrované Registrované
ženy
ženy
1. Kádě Petr
Hejduková Martina Králová Lucie
2. Kaspar Michal Navrátilová Lucie
3. Goriecki Pavel Kuchyňková Radka

Neregistrovaní
muži
Hejduk Petr
Erla Josef
Tomek Radim

Registrovaní
muži
Vaculík Roman
Král Michal
Goriecki Pavel

Spokojenost účastníků turnaje byla velká. Téměř každý přislíbil účast na dalším podzimním turnaji. Rozhodčí se
podíleli na kvalitě turnaje a díky nim proběhlo vše jak má být. Na závěr chci poděkovat všem za účast na turnaji,
dále sponzorům, rozhodčím a organizátorům, že dokážou takový turnaj uspořádat, kde všechno klape a všichni
jsou spokojeni. Těším se na další setkání a za celý oddíl stolního tenisu se loučí jeho předseda Miloslav Zapletal.
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Velikonoční volejbalový turnaj

Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice

V sobotu 5. dubna 2014 se v Domě kultury a sportu uskutečnil tradiční velikonoční turnaj ve volejbale.
Letošního turnaje se zúčastnilo 5 družstev, včetně 2 z Jezernice. Všechny zápasy měly solidní a vyrovnanou
úroveň, hrály se na dva vítězné sety, při způsobu hry každý s každým. Vítězem turnaje se stalo domácí družstvo Jezernice 1 ve složení Andrea Lollková, Martina Dreiseitlová, Martin Novák a Aleš Raška. Druhé místo obsadil tým Maňáci z Lipníka a Týna. Třetí příčka patřila týmu Jezernice 2 ve složení Lucie Navrátilová, Josef Zemánek, Tomáš Hradil, Hynek Bočán. Nepopulární čtvrté místo obsadil tým Zájmový kroužek a na páté příčce
Za volejbalový oddíl Martin Novák
se umístilo družstvo Těžký míč, oba týmy přijely z Hranic.

Zdravím všechny fanoušky fotbalu, zvláště ty co fandí našemu týmu. Přišlo jaro a s ním
samozřejmě pokračování fotbalové sezóny 2013/2014. Zimní příprava podle slov trenéra a asistenta probíhala v domě kultury a sportu s tím, že se chodilo v rámci možností
běhat ven. Před čtrnácti dny bylo odehráno přípravné utkání s týmem Újezdce u Přerova, který hraje o soutěž výš, tj. okresní přebor. Jelikož jsem viděl jen druhý poločas, nemůžu posuzovat celkový herní projev našeho týmu, ale myslím si, že jsme byli víc jak vyrovnaným soupeřem, i když jsme prohráli. Jako již tradičně se náš tým potýká s neproměňováním šancí, což
se potom projevuje v mistrovských utkáních. Protože jak všichni vědí, pokud nedáš gól, nemůžeš vyhrát.
Musím být i trochu kritický, protože nejenom v tomto utkání, ale i v podzimní části sezóny mi u některých
hráčů chybí chuť hrát, dát gól, chybí mi tam to pověstné srdíčko! Nikoho nemá cenu jmenovat, to si musí každý hráč srovnat sám v sobě, jestli na hřišti odevzdává opravdu to maximum, co může. Ale abych jen nekritizoval, u mnoha hráčů je vidět posun vpřed a také sehranost mužstva se mi zdá lepší.
Jak už víme, 30. 3. jsme odehráli první zápas v Černotíně, který bohužel skončil 2:0 ve prospěch domácích, ale doufám, že v dalších utkáních se karta obrátí a budeme se i my radovat z vítězství a bodů. Další
utkání se hraje v neděli 6. 4. na domácí půdě proti Sokolu Potštát. Protože nebudu přítomen, přeji klukům,
ať se jim podaří urvat první jarní body a Vám fanouškům přeji krásný sportovní zážitek. Níže aktuální tabulJan Vika ml., sekretář fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
ka a rozpis utkání jarní části sezóny.
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
24. 5.
1. 6.
8. 6.

Okresní soutěž skupina B, sezóna 2013/2014 – jaro
TJ Sokol Černotín – TJ Sokol Jezernice
TJ Sokol Jezernice – TJ Sokol Potštát
TJ Sokol Jezernice – TJ Sokol Radslavice “B“
TJ Sokol Bělotín „B“ – TJ Sokol Jezernice
TJ Sokol Jezernice – FC Dukla Hranice
TJ Sokol Domaželice „B“ – TJ Sokol Jezernice
TJ Sokol Jezernice – TJ Žákovice
TJ Sokol Drahotuše – TJ Sokol Jezernice
TJ Sokol Skalička – TJ Sokol Jezernice
TJ Sokol Jezernice – Sokol Horní Nětčice
TJ Sokol Jezernice – TJ Sokol Lazníky

Tým
Sokol Skalička
Sokol Lazníky
Žákovice
Sokol Černotín
Sokol Bělotín B
TJ Sokol Radslavice B
Sokol Drahotuše
Sokol Jezernice
Sokol Horní Nětčice
Sokol Domaželice B
Sokol v Potštátě
FC Dukla Hranice

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Z
10
8
7
7
6
6
5
5
3
3
3
2

TABULKA
R
2
1
2
2
2
0
1
0
2
1
0
1

P
0
3
3
3
4
6
6
7
7
8
9
9

Skóre
44:13
48:20
45:20
34:14
42:20
23:28
31:43
20:25
19:33
22:54
20:44
22:56

15:30 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
16:00 hod.
10:00 hod.
16:30 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
16:30 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.

B
32
25
23
23
20
18
16
15
11
10
9
7

+/–
11
4
5
5
5
3
–5
0
– 10
–8
–9
–8
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Mobilní volání bez úvazku, do všech
sítí za 1,49 Kč, ve vlastní síti za 0,49 Kč!
S E SPOLEČNOSTÍ, KTEROU ZNÁTE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
BODY:
 Účtování hovorů po
první minutě po
sekundách (60+1)
 Nová tel. čísla
ZDARMA
 Převod čísel je možný
 Bezplatná změna tarifů
 Uživatelská sekce, Váš
přehled o Vašem volání
 AKCE v dubnu na
přenos čísel

Účtování hovorů je po první minutě
po sekundách a v měsíci dubnu je
převod Vašich čísel (kromě tarifu Poslouchám) zcela ZDARMA!

účtování hovorů, textových zpráv
SMS, využitých dat – v případě, že si je
aktivoval. Tento přehled je dostupný
přes Váš internetový prohlížeč.

Tak to je ve stručnosti nabídka společnosti MITRANET.CZ, která sídlí
v Lipníku nad Bečvou a ve městě Tovačově.
S jistotou mohu říci, že je to v této
chvíli nejzajímavější nabídka pro nás
pro všechny, kteří voláme méně anebo jsme nuceni hlídat si výši své měsíční útraty.
Ne všichni z nás mají potřebu volat
neomezeně za cca 700 Kč měsíčně
s úvazkem na 24 měsíců.
Společnost MITRANET.CZ, která je
partnerem virtuálního operátora
99mobile přináší celkem šest tarifů,
ze kterých si zájemce může vybrat.
(www.mitranet.cz)
Mezi největší výhody u všech tarifů
patří jednoznačně smlouva bez úvazku (výpovědní lhůta je 1 měsíc) a dále možnost si libovolně a hlavně bezplatně moci měnit tarify tak, že můžete přecházet bez poplatku
z vyššího tarifu na nižší a samozřejmě i naopak.
Příjemné a jednoduché je také uživatelské prostředí, které nabízí každému zákazníkovi bezpečný přístup
k podrobnému elektronickému vy-

Jste rodiče a
máte obavy,
aby Vaše dítko
neprovolalo
větší částku?
Můžete pro své
děti nastavit
limit útraty. Ve
chvíli, kdy se
dítě k tomuto
limitu přiblíží,
obdržíte zprávu na Váš mobilní telefon. Navíc můžete průběžně
kontrolovat stav i přes uživatelský účet.
Nemusíte se tak obávat, že by Vás faktura za volání nemile překvapila.

V YZKOUŠEJTE,

UVIDÍTE.

Nemálo důležitá a pozitivní je také komunikace jak s 99mobile, tak i
s MITRANET.CZ, kde člověk jedná přímo s člověkem a nikoliv s telefonní
ústřednou, či anonymními operátory.
V případě, že uvažujete o změně mobilního operátora, stojí za to, všimnout si
této nabídky.
Pokud jste ve své podstatě zdrženliví a
nemáte moc rádi změny, tady se bát
nemusíte.

K

NIČEMU SE

NAZAVAZUJETE
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