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Vážení spoluobčané, přeji
Vám v novém roce hodně štěstí
a zdraví a nám všem přeji, ať se
nám v Jezernici i nadále dobře
žije. Přeji nám, abychom se na
svět okolo sebe dokázali dívat
vlídným pohledem. Situace kolem nás není optimální a ani nikdy v minulosti nebyla. Ale kdo
chce, ten si vždycky najde na
tom žití něco pěkného. Přeji
Vám v následujících letech co
nejvíce radostných postřehů.
Pavla Jochcová, starostka

Bilancování 2012
Společenský život
Rok 2012 byl druhým rokem současného volebního období a byl opět bohatý na společenské, kulturní
i sportovní události v obci. První čtvrtletí bylo především ve znamení společenských událostí. V Domě kultury a sportu v Jezernici (DKS) se uskutečnily čtyři plesy: sokolský, zahrádkářský, myslivecký a obecní, šibřinky a dětský karneval. Konala se jarní dílna, soutěže ve
stolním tenise, volejbalové turnaje, Rockfest, setkání
seniorů, pálení čarodějnic, oslava svátku matek, divadelní představení, hodové oslavy s výstavou k 150. výročí vzniku Sokola a s cimbálovou muzikou Primáš, vánoční besídka s jarmarkem a mikulášskou nadílkou, vánoční výstava a oslava Silvestra. Po celý rok byl DKS
hojně využíván rovněž pro soukromé akce, především
svatby (6x), oslavy narozenin či smuteční hostiny. V DKS
se pořádají výroční schůze spolků, konala se zde poraJezeráček

da pracovníků Městského úřadu Lipník nad Bečvou. Od
podzimu do jara je v provozu hospůdka a sauna.
V březnu uspořádala Římskokatolická farnost v naší obci Lidové misie. Tato významná akce s bohatým
programem byla vstřícným gestem církve s myšlenkou
otevřít se více i těm lidem, kteří si k ní dosud nenašli
cestu. Na počest misií byl na stěnu kostela umístěn pamětní misijní kříž.

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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V červnu uspořádal Klub rodičů a přátel školy velmi
úspěšnou tradiční akci Pohádkový les a závody v cyklokrosu a v září uspořádala obec s pomocí dalších složek
v obci úspěšné, hojně navštívené loučení s prázdninami
s pestrým programem pro všechny věkové kategorie.
Vyvrcholením kulturního života v obci byl krásný
adventní koncert v kostele sv. Martina, který se uskutečnil poslední sobotu před Vánocemi.

Události v obci
Poklidný život v obci narušily v únoru povodňové
události. Při rychlém tání velkého množství sněhu na
zmrzlém podloží voda zaplavila některé zahrady za starým hřištěm a přívaly vody hrozily i z polí od Podhoří a zejména od Loučky. Díky obětavé práci našich hasičů nedošlo ke vzniku škod na majetku občanů. Systematickou
spoluprací se Správou silnic Olomouckého kraje a s Agrochovem Jezernice se konečně v letošním roce podařilo zrealizovat propustek pod silnicí Jezernice – Loučka,
který by měl výše uvedené problémy eliminovat.

Úprava veřejných prostranství
Pokračovali jsme v obnově zeleně v obci, kterou
zahájilo Povodí Moravy razantní probírkou břehového
porostu potoka Jezernice. Na jaře pak podél potoka
vysadili pracovníci Povodí Moravy a děti z naší základní školy 25 stromů. V důsledku velmi teplého a suchého léta některé stromy uschly, ale letos na jaře je nahradíme novými jedinci. Na podzim byla z programu
Ministerstva životního prostředí pro vítěze Zelené stuhy zrealizována akce Regenerace zeleně v obci Jezernice, při které bylo odborně posouzeno 51 vzrostlých
stromů na obecních pozemcích v zastavěném území
obce. Arboristé pak při vlastní realizaci odborně ošetřili 31 vzrostlých stromů, vykáceli 20 přestárlých stromů a vysadili 39 nových stromů. V rámci uvedených
počtů bylo skáceno 17 kulovitých javorů podél hlavní
silnice v obci, které byly nahrazeny 27 hlohy s kulovitou korunou, vysázenými v pravidelné ucelené aleji od
fary po památník T. G. Masaryka.
V listopadu jsme v rámci oslav sametové revoluce
doplnili výsadby stromů podél polních cest v lokalitě
Za vrchovinou o dalších 25 ks švestek.
Vedle nových výsadeb přispívají k pěknému obrazu
obce v létě mobilní nádoby s kvetoucími letničkami
umístěné na veřejném prostranství a v zimě, letos poprstrana 2

vé, bohatě osvětlený vánoční strom v centru obce. K pěknému vzhledu obce však musí přispět i samotní občané
např. tím, že budou svá auta parkovat a popelnice umísťovat výhradně mimo zelené plochy veřejných prostranství, co již mnozí z nás považují za samozřejmost.

S cílem úspory nákladů na energie v obecních nemovitostech jsme se v roce 2012 poprvé zúčastnili
elektronické aukce elektrické energie a plynu, v níž
jsme získali dodávky za nižší ceny, než nám účtovali
stávající dodavatelé. Předpokládaná roční úspora
představuje asi 90 tis. Kč.

Majetek obce
Důležitým počinem uplynulého roku bylo převedení sportovního areálu od Agrochovu Jezernice, a.s.,
do vlastnictví obce Jezernice. Po ročním pronájmu
rozhodlo zastupitelstvo obce dne 16. 11. 2012 o odkoupení areálu za cenu 3,877 mil. Kč. V roce 2012
jsme uhradili první splátku ve výši 877 tis. Kč a následující tři roky zaplatíme každoročně 1 mil. Kč.
Rozšířili jsme strojový park obce o malotraktor, sekačku – mulčovač a radlici na sníh, stroje k zajištění
nezbytné údržby obce.
Do majetku obce jsme převzali 6 kamenných křížů v katastru Jezernice a sochu sv. Jana Nepomuckého, abychom poškozené objekty mohli postupně
opravit a zachovat je tak pro následující generace.
Do obecní knihovny jsme díky dotaci z Ministerstva
kultury pořídili dva počítače, z nichž jeden je určen pro
automatizaci výpůjčního systému a propojení s okolními knihovnami a druhý, moderní počítač s dotykovou

číslo 5 •leden 2013

Přípravné práce na budoucí akce

obrazovkou, je určen pro veřejný přístup na internet.
Věřím, že zaujme i děti, které si díky novému zařízení
najdou cestu do knihovny. V budoucnu plánujeme rozšířit činnost knihovny např. o společné čtení dětem, nebo o výuku práce na počítači pro dospělé začátečníky.
Vedle pořízení nového majetku jsme zvelebovali
stávající majetek obce. Zrekonstruovali jsme plot na
zahradě základní školy, sociální zařízení, kuchyňku
a šatnu v mateřské škole, v místní knihovně jsme zřídili nové místo pro výuku angličtiny pro předškoláky, vybudovali jsme archív ze starého sociálního zařízení původní mateřské školy v přízemí budovy obecního úřadu, opravili jsme zastřešení vstupu do budovy a dřevěné obklady jejich štítů. Na domě kultury a sportu byla
natřena střecha a všechny kovové doplňky včetně laviček. Plot ve dvoře DKS, herní prvky na dětském hřišti,
altán, lavičky a odpadkové koše natřeli studenti v rámci letní brigády.

Získali jsme dotaci ve výši 85 % celkových nákladů na
opravu „Gogelova“ mostu a přilehlého veřejného prostranství s lavičkami, stojanem na kola a informační tabulí. Akce by měla být zrealizována do konce roku 2013.
Naše žádost o podporu z Operačního programu
Životní prostředí na projekt „Jezernice – kanalizace
a ČOV“ byla dne 15. 11. 2012 akceptována, to znamená, že žádost má všechny náležitosti a splňuje
všechny stanovené podmínky. Následně bude předložena k dalšímu řízení a konečnému rozhodnutí ministra životního prostředí. Rozhodnutí lze očekávat
v prvním pololetí roku 2013.
Získali jsme pravomocné povolení k realizaci přeložky veřejně přístupné účelové komunikace za starým hřištěm, která zajistí náhradní přístup k zahradám občanů, mimo soukromý pozemek určený ke
stavbě rodinného domu. Cesta by měla být realizována na podzim letošního roku.
Požádali jsme o dělení pozemků a o územní rozhodnutí na umístění inženýrských sítí v novém obytném souboru na dolním hřišti. Prodej pozemků pro
rodinné domy předpokládáme v první polovině letošního roku a realizaci sítí nejpozději do dvou let.
Pořídili jsme pasport kanalizace na Famíliích pro
účely správních povolení nezbytných ke zpoplatnění
stočného v této části obce.
Spolu s dětmi ze základní školy v Jezernici jsme v loňském roce pořídili maskota obce vodníka Jezerníčka. Tak
ať nám všem přinese štěstí! Přeji Vám vše dobré.
Pavla Jochcová, starostka

Přehled získaných dotací v roce 2012:
Dotační titul
Ministerstvo kultury, automatizace knihovny
Olomoucký kraj, příspěvek hasičům
POV Olomouckého kraje, oprava sociál. zařízení MŠ
POV OK, MR Lipensko, malotraktor a mulčovač
Ministerstvo životního prostředí, regenerace zeleně
Jezeráček

Jezeráček

náklady
52 060
43 900
370 619
552 360
333 433
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dotace
36 000
22 200
183 000
119 700
322 969

podíl obce (Kč)
16 500
21 700
187 619
432 660
10 464
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Statistika
Na konci roku 2012 žilo v obci 663 obyvatel.
Mateřskou školu navštěvovalo 22 dětí.
V základní škole studovalo 22 žáků.

Přistěhovaní:
Fialová Barbora, Sivák Dominik, Sivák Jakub, Sivák Jiří,
Völklová Jana, Völkl David, Hošáková Monika, Hošák
Michal, Hošák Matěj, Horníková Jitka, Bílý Lumír, Orava
Tomáš, Oravová Lenka, Vařeka David, Vařeková Denisa,
Orava Lukáš, Bayerová Nikola, Rašková Hana, Navrátilová Tamara, Navrátil Adam, Navrátil Vratislav, Raška Jiří.

Narozené děti:
Panáková Marie, Matula Damián, Vítek Marek, BieganOdstěhovaní:
ska Emily, Panák Tomáš, Zedková Aneta.
Suchánková Alena, Suchánková Šárka, Opletal Milan,
Raška Tomáš, Tuzar Josef, Voldán Petr, Vítek Petr, JanáZemřelí:
Novák Jan, Čočková Zdeňka, Čoček Vladimír, Hejtma- sek Vladimír, Janásková Jaroslava, Konečka Miroslav,
Raška Jiří.
nová Františka.

Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané: Hrbáček Břetislav, Mansbartová Ivana, Kotík Zdeněk, Hradilová Jiřina, Nespěchalová Vlasta, Schmidtová Marie, Pacák
Václav, Vilímcová Jarmila, Remeš Lubomír, Pavlisková Jana, Kašík Jaromír, Rob Lubomír, Škandera Miroslav, Bednář Pavel, Dřímal Rostislav, Gadas Miroslav, Viková Milada, Navrátil Pavel,
Suchánková Ludmila, Feglerová Ludmila, Šelle Milan, Zapletalová Libuše, Loukota Miloslav,
Libosvárová Věra, Bočánová Romana, Koryčánková Božena, Dřímalová Marta, Vybíralová Věra, Zemánek Josef, Pacák Vladimír, Záboj František, Osinová Ludmila, Bočánová Jana, Zdvořan
Josef, Suchánková Květoslava, Špaldová Jarmila, Popp Josef, Koláčková Dagmar, Gogolínová
Jana, Ludíková Marie, Mansbart Leoš, Hvolka Ondřej, Slezák Zdeněk, Rácz Ladislav, Konečka
Josef, Herjecký Petr, Lukáš Bohumil, Bočanová Anna, Richterová Marie, Gadasová Eva, Koláček Miroslav.
Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají: Lukášová Cecilie (91), Poppová Marie (93), Viková Milada (90), Suchánková Věra (91), Ježková Marie (92).

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

Místní knihovna v Jezernici
Naše knihovna je součástí střediska Lipník nad Bečvou a v rámci tohoto střediska jsou již všechny knihovny automatizovány. Proto jsme i my koncem uplynulého roku přistoupili k realizaci automatizovaného systému půjčování knih a pořídili z dotací Ministerstva kultury potřebné vybavení, dva počítače a příslušné programové vybavení (AKS Clavius). Nové zařízení umožní sjednocení softwaru v rámci spolupracujících knihoven, zavedením automatizovaného výpůjčního protokolu se zvýší kvalita poskytovaných služeb.
Jeden z počítačů je určen pro automatizaci výpůjčního systému a druhý, moderní počítač s dotykovou obrazovkou, pro veřejný přístup na internet. Věříme, že tento zaujme nejen děti, které si díky novému zařízení
najdou cestu do knihovny. V budoucnu plánujeme rozšířit činnost knihovny např. o společné čtení dětem, nebo o výuku práce na počítači pro dospělé začátečníky.
Současně s postupnou modernizací knihovny souvisí i nezbytná revize knižních fondů a následné vyřazení některých starých nečtených knih. Vyřazené knihy nabídneme občanům k bezplatnému odběru, zbytek předáme dětem základní školy do sběru papíru.
(Jo)
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Jezeráček

Regenerace zeleně v obci Jezernice 2012
Již v předchozím Jezeráčku (říjen 2012) byla uvedená podrobná
informace o realizaci projektu Regenerace zeleně v obci Jezernice, financovaném z programu Ministerstva životního prostředí pro vítěze
Zelené stuhy. Akce byla úspěšně
ukončena 10. 11. 2012 předáním
díla zhotovitelem p. Janem Pětou,
bytem Kunštát.
Při realizaci došlo oproti původnímu projektu k některým drobným
změnám ve prospěch celého díla.
V rámci projektu bylo odborně posouzeno 51 vzrostlých stromů rostoucích na obecních pozemcích
v zastavěném území obce. Z nich 31
kusů specialisté – arboristé ošetřili
odborným ořezem, případně doplnili v korunách vazby proti rozlomení a stříšky k zakrytí dutin s cílem
zajistit dlouhodobou perspektivu a provozní bezpečnost těchto
vzrostlých stromů. Dalších 20 stromů, z toho 17 kulovitých javorů,
2 lípy (u kamenného kříže a u dolní
zastávky) a 1 topol (naproti dolní

zastávky), bylo vyhodnoceno jako
přestárlé neperspektivní nebo nebezpečné dřeviny. Tyto stromy byly
skáceny a nahrazeny výsadbou 39
nových stromů, z toho je 27 kulovitých hlohů vysázeno v pravidelné
aleji podél hlavní silnice od fary po
památník T. G. M., 10 olší a lip u potoka, u kamenného kříže a u dolní
zastávky, 2 okrasné třešně u dolní
zastávky a u garáží obce.
Celkové náklady projektu představovaly 333 433 Kč. Díky těmto

Vloupání do obecních objektů
Poslední měsíc v roce se v naší obci neznámý pachatel 4x vloupal do obecních nemovitostí. Vnikl dvakrát do hospůdky v Domě kultury a sportu (z 27. na
28. 11. a z 21. na 22. 12.), do garáže – technického
zázemí obce (v noci z 12. na 13. 12.) a v poledne
28. 12. do hospůdky na hřišti. Do objektů pronikl po
vylomení přístupových dveří nebo vypáčenými okny.

prostředkům bylo možné provést
nadstandardní údržbu a obnovu
vzrostlých stromů v zastavěném území obce, na kterou v následujících letech navážeme další kultivací zeleně
na veřejných prostranstvích v obci.
(Jo)

Okolnosti nasvědčovaly, že jde o stále téhož jedince.
Ačkoliv mnoho neukradl, způsobil velké škody na zařízení obce. Podle odhadů Policie mohl být pachatelem místní občan, znalý poměrů v obci.
Upozorňujeme občany, aby byli pozorní a aby si
své domy dobře zabezpečili. V případě zjištění podezřelé osoby nebo podezřelých okolností, volejte Policii ČR na telefonním čísle 158. Uvítáme jakékoliv informace vedoucí k jeho dopadení.
(Jo)

Ovzduší v obci – ovlivníme, co dýcháme?
Vzhledem k ročnímu období, které právě prožíváme a které s sebou nese časté inverzní počasí, musím všem občanům, kteří topí pevnými palivy, připomenout velkou obezřetnost a potřebu vzít rozum do
hrsti při zatápění a přikládání do kotle!!!
Jezeráček

Jezernice leží v údolí potoka, pod svahem předhůří
Oderských vrchů a je tudíž při bezvětří špatně větrána
a následně silně zatížena spalinami, které si zde sami
vyrobíme. K nepříliš kvalitnímu ovzduší, které díky poloze v Moravské bráně dostáváme podle momentální-
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ho směru větru od Přerova či od Ostravy, si vydatně rý dráždí oči a dýchací cesty, podporuje vznik astmatu,
„zatápíme“ sami. Při inverzi pak vzniká obzvlášť jedo- alergií a celkově otravuje život všem okolo včetně těch,
vatý „koktejl“, plný karcinogenních látek a prachu, kte- kteří takový kouř produkují. Projděte se v podvečer obcí a mrkněte, kde to vydatně čoudí, dost často mají tito původci doma malé děti a zřejmě si neuvědomují, že
tráví i je. Nepochopitelné.
V žádném případě nespalujte doma v kamnech komunální odpad (kromě papíru na podpal). Spalováním
plastů, barev (lakované dřevo), lepidel (dřevotřísky)
apod. vznikají prudce jedovaté dioxiny, fosgen (používal se jako bojový plyn) a další látky. Spolu se sazemi se do ovzduší dostávají i těžké kovy (např. olovo)
z barev.
Nebuďme zabednění a zadušení!
Prosím, přemýšlejte, než přiložíte do kamen!
Pavla Jochcová, starostka

Masarykova vatra k 94. výročí vzniku Československa
V pátek 26. 10. 2012 v 17 hod. se v Jezernici u památníku T.G. Masaryka sešli obyvatelé obce, aby společně oslavili 94. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnost zahájila starostka připomenutím
významu tohoto státního svátku a informacemi o konání slavnostní Masarykovy vatry v historii Československa i v historii obce. Zástupce hasičů položil k památníku květiny se stuhou v národních barvách a děti ze základní školy přednesly krásné básně. Mladí
jezerští hudebníci Pavel Kubeša a Petr Lollek zahráli na
trubku a baskřídlovku českou hymnu a oblíbenou Masarykovu píseň Ach synku, synku ….
Slavnost pokračovala lampiónovým průvodem na
hřiště. Zde na vyvýšeném valu připravili hasiči souměrnou vysokou Masarykovu vatru a dole malé ohniště
a občerstvení. Společně jsme opékali klobásky, popíjeli horký čaj a pozorovali krásně hořící vatru, která díky umístění na vyvýšenině jasně planula a svítila do
dáli. I přes chladné počasí to byly pěkné chvíle strávené v pospolitosti obyvatel obce.
Z kroniky: O Masarykově vatře v Jezernici:
„V Jezernici v neděli 10. března roku 1935 uspořádala místní osvětová komise se všemi spolky a politickými stranami pod protektorátem obecní rady oslavu 85. narozenin prvního prezidenta ČSR Dr. T. G.Masaryka. A večer byla pálena slavnostní Masarykova
vatra.“ Před tím, ve středu 6. 3. zastupitelstvo obce
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jmenovalo T. G. Masaryka při příležitosti jeho 85. narozenin čestným občanem obce Jezernice. O rok později: „V březnu roku 1936 byl ve 20 hodin pálen slavnostní oheň Masarykova vatra na návrší za vesnicí
u hřbitova. Proslov měl řídící učitel Ladislav Zbořil.
Sraz občanstva a spolků, z nichž hasiči byli v uniformě, byl u školy o půl 20.hod., načež byl odchod průvodu s hudbou k vatře.“
Původně byla Masarykova vatra pálena u příležitosti narozenin prezidenta osvoboditele – tatíčka Masaryka a v roce 1937 rovněž v předvečer pohřbu T. G. Masaryka. V současné době se obnovená tradice přesunula
do října – k výročí vzniku samostatného Československa. Rádi bychom tuto tradici, spojenou s lampionovým
průvodem, zachovali do budoucna i v naší obci. (Jo)
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Svatomartinské hody
V neděli 11. 11. 2012, v den sv. Martina, proběhly
v obci tradiční hody. Po svátečním obědě mohli místní,
stejně jako v minulém roce, pozvat své návštěvy do Domu kultury a sportu, tentokrát na výstavu k 150. výročí vzniku Sokola a na koncert cimbálové muziky Primáš.
Hojně navštívená výstava představila historii Sokola
v Jezernici množstvím fotografií z dřívější i pozdější doby, ze sportovních utkání, spartakiád, výletů a společenských akcí pořádaných tradičně po dlouhá léta jezerskými Sokoly. Na instalovaném plátně se promítaly zajímavé filmy, návštěvníci si mohli prohlédnout i historické
prapory, sportovní úbory, sokolské kroje a sportovní náčiní, zapůjčené pro výstavu z Muzea Komenského v Přerově. Od 15 hodin hrála cimbálová muzika Primáš svoje svěží písničky, zahrála i na přání účastníků koncertu.
Na prostranství před DKS bylo živo, pestrá nabídka
atrakcí pro děti a množství stánků s hračkami a sladkostmi. Pěkné počasí přispělo k úspěšnému průběhu
jezerských hodů.
(Jo)

Jezeráček
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Dýňová zahradní slavnost

Sázení stromů a drakiáda

Podzim a tradiční „dýňování“ ve škole už patří neodmyslitelně k sobě. Letos jsme se snažili připravit každoroční dýňování trošku jinak a to v podobě dýňové
zahradní slavnosti. Vlivem nestálosti podzimního počasí, které přineslo i první letošní mrazíky se sněhem
a následné tání, byla školní zahrada pro slavnost nepoužitelná. Z připraveného programu na výzdobu svých
domů tak odpadlo Vámi oblíbené opékání špekáčků
a celý program se uskutečnil pouze ve škole.
Ve třídách se sešli rodiče s dětmi, aby společnými
silami vytvořili dýňová strašidýlka. Hotová dýňová strašidýlka byla následně vystavena na minivernisáži před
školou u pomníku T. G. Masaryka. Paní učitelky ze základní i mateřské školy připravily pro děti tvořivé dílny
a tak si každý mohl vyrobit originální „haloweenský“
výrobek.
Naprostou novinkou bylo vytvoření soutěže o NEJ…
dýňový recept. Do letošního I. ročníku se přihlásilo celkem 11 výrobků, které vytvořily místní, ale také „přespolní“ kuchařky a pekařky. Došlo k vytvoření dvou kategorií a to skupiny pečených a nepečených dýňových
výrobků.
Skupina pečených výtvorů byla zastoupena 7 výrobky – dýňovým koláčem, dýňovými mafinami, dýňovými srdíčky s mandlemi, dýňovým koláčem s rozinkami, dýňovými mafinami s polevou, dýňovými měsíčky
a dýňovým dortem. Skupina nepečených specialit obsahovala 4 výrobky – dýňový džus, dýňovou polévku
a dva druhy dýňového kompotu.
Všechny výrobky hodnotila nezávislá komise, která
kvůli onemocnění jednoho z porotců, zasedala v počtu pěti členů. Za obecní úřad hodnotila paní starostka Ing. Pavla Jochcová, za Sdružení dobrovolných ha-

V sobotu 17. listopadu 2012 se v polní trati Za vrchovinou uskutečnilo další podzimní sázení stromů spojené
s drakiádou. Loňskou akci jsme uskutečnili v říjnu v rámci oslav 93. výročí vzniku samostatného Československa
a nyní jsme podél polních cest dosázeli 25 chybějících
stromů. Vysázeli jsme švestky, které nám laskavě darovala akciová společnost Agrochov Jezernice. Děkujeme.
Akce byla oficiálně svolána na 14 hodin, ale protože existovaly obavy, že bude brzy tma a že nestihneme
stromy vysázet, bylo dohodnuto, že někteří účastníci přijdou již ve 13 hodin, aby vykopali výsadbové jámy a připravili tak sázení pro děti. Účast šikovných zahrádkářů,

sičů Jezernice slečna Lucie Kanderková, za naši mateřskou školku paní učitelka Markéta Nováková, za
KRPŠ byla vybrána z řad rodičů paní Jana Suchánková. Za kuchyni Agrochovu a.s. hodnotila dýňové výrobky paní Pavla Smékalová.
V kategorii pečených výrobků zvítězila paní Lada Bočánová se svým dýňovým dortem, v kategorii nepečených výrobků uspěla paní Marie Zemánková s dýňovou
polévkou. Obě obdržely od KRPŠ kuchařskou knihu.
Všechny dýňové speciality přihlášené do soutěže
byly za symbolické ceny nabízeny k prodeji návštěvníkům. Ochutnat tak mohl každý a věříme, že Vám chutnalo. Výtěžek z prodeje bude využit ve prospěch dětí
z naší školy a školky.
KRPŠ tímto děkuje všem pekařkám a kuchařkám,
které se přihlásily do soutěže a poskytly své výrobky
k volnému prodeji. Velké poděkování si zaslouží opět
paní Hašová za uvaření výborného dýňového kompotu pro děti.
Těšíme se na další „dýňové“ setkání v příštím roce a po letošním úspěchu také na II. ročník soutěže
o NEJ… dýňový recept!
Za KRPŠ Kateřina Ludíková

včelařů, hasičů a dalších občanů byla hojná (někteří dorazili ještě před 13. hodinou) a jejich šikovnost nezměrná, takže to vypadalo, že vše bude vysázeno dříve, než
dorazí děti… Museli jsme pracanty pozvat k ohni, aby
si chvíli odpočinuli a posilnili se připraveným občerstvením. Nakonec byly všechny stromky pečlivě zasazeny
a opatřeny opěrnými kůly a ochranou proti okusu zvěří.
Akce pokračovala drakiádou. Barevní draci se vnášeli nad přilehlým polem pro radost dětí i dospělých. U ohně se pak debatovalo až do tmy. Na počest výročí sametové revoluce zazpívala paní Jana Šelleová naší národní
hymnu. Její profesionální hlas se majestátně nesl krajinou. Byla to silná chvíle. Jeden z účastníků prohlásil, že
měl při jejím zpěvu husí kůži všude. Nebyl sám. (Jo)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V JEZERNICI
Zápis do první třídy se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2013
od 14.00 do 16.00 hod.
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Dílničky na základní škole
Základní škola v Jezernici již spoustu let pořádá pro
své žáky, jejich rodiče, bývalé absolventy i širokou veřejnost různé rukodělné dílny a dílničky. Začínali jsme
vánočními a velikonočními výstavami v prostorách
školní budovy, pokračovali jsme jarními velikonočními
dílnami v sále DKS v Jezernici. Po zbudování keramické
dílny pořádáme pro zájemce pětkrát až šestkrát ročně
keramické dílny v odpoledních hodinách, kde mohou
dle vlastní fantazie tvořit různé bytové doplňky, či ozdoby.

Víčka pro Lucinku
Klub rodičů a přátel školy se ve spolupráci se základní a mateřskou školou zapojil na začátku nového
školního roku do charitativní sbírkové akce. Sbírková
akce „Víčka pro Lucku“ byla vytvořena na pomoc
rodině téměř dvouleté holčičky Lucinky Švecové z Hlušovic (Olomoucký kraj), která trpí celou řadou vážných zdravotních problémů. Cílem bylo nasbírat co
největší počet plastových víček, za které rodina od výkupny plastů dostane finanční obnos. Výtěžek z celé
akce bude použit na pobyt Lucinky a její matky v rehabilitačním sanatoriu lázní Klimkovice a na speciální rehabilitaci ve stabilizačním oblečku, který zvyšuje
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Koncem kalendářního roku jsme zorganizovali již tři
další dílničky: 2 krát „zvonkování“ – pletení zvonků z pedigu a zdobení perníčků. Zvonkování navštívilo velmi
mnoho zájemců, proto bylo ještě jednou zopakováno.
Každý si domů odnesl vlastnoručně upletený zvoneček,
který byl jistě pěknou vánoční dekorací. Na zdobení perníčku se nás sešlo o něco méně, ale krásně nazdobené
perníčky pod vedením Katky Raškové nás inspirovaly
k dalšímu setkání v příštím roce. Po dohodě s maminkami se budeme snažit zorganizovat ještě nějaké další
menší dílničky tak, aby se nám všem tvořivost a kreativita zalíbily. Hradilová Bronislava, ředitelka ZŠ a MŠ

Ohlédnutí za podzimem…
Podzimní příroda je kouzelná. S dětmi z mateřské
školy jsme sbírali nádherně zbarvené listí a jiné přírodniny, které jsme využívali k různým tvořivým hrám
a činnostem. Obzvláště se nám podařili z kaštanů
a žaludů skřítci Podzimníčci, ježci z kaštanů nebo
jablíček, se kterými jsme si hráli a na školní zahradě
jim dělali pelíšky z listí nebo větviček.

Větrných dnů jsme využili k pouštění draka nebo
hrám s větrníky.
Významnou podzimní událostí jsou Martinské hody.
Abychom posílily u dětí vztah k tomuto svátku a rodné obci, vytvořili jsme si naši Jezernici z krabic a krabiček, nezapomněli na veřejné budovy a objekty. Nakonec, na přání dětí, aby byla Jezernice veselejší, jsme
do čapího hnízda postavili i čápa – i když tady v době
hodů není.
Miroslava Vykoupilová

terapeutický účinek cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky, sezení, stání a chůze.
Akce měla po celé republice velký ohlas a podporu, mezi všemi zvedla vlnu solidarity. Proto jsme rádi,
že jsme se mohli společně s Vámi a Vašimi dětmi do
sbírky zapojit, udělat správnou věc a podpořit někoho, kdo pomoc ostatních potřebuje. V základní i mateřské škole se sešlo od září do prosince velké množství víček, které byly 4. 12. 2012 odvezeny a předány
do Baumaxu v Přerově, odkud byly expedovány přímo
k rodině Lucinky Švecové.
Znovu tedy děkujeme všem, kteří se do charitativní akce zapojili a nebyl jim osud malého děvčátka
lhostejný.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
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Koho potkáme
na cestě do Betléma?

i když jen papírové, se kterými jsme si hráli a zpívali. Každý den jsme společně otevírali jedno překvapení z adventního kalendáře a počítali, kolik dnů
ještě zbývá do Štědrého dne. Starší děti už věděly,
že ve školce míváme vánoční nadílku dříve. Předposlední den jsme si tedy připravili pohoštění, zpívali
koledy, zahráli si na Betlém a pastýře a pak už jsme
jen čekali na Ježíška. A dočkali jsme se. Díky štědrému sponzorovi panu Novákovi i naší paní starostce bylo pod stromečkem plno krásných a hodnotných dárků, které nás budou těšit celý rok.
Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ

Tak zněl název posledního tématického bloku
školního vzdělávacího programu naší MŠ pro předvánoční období. Povídali jsme si s dětmi o svátku
Sv. Barbory a z vycházky si přinesli třešňovou větvičku – barborku. Přivítali jsme Mikuláše a čerta –

Vánoční besídka

V sobotu 8. prosince proběhla v odpoledních hodinách vánoční 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 s podzimní a zimní tématikou. Děti byly velmi šikovné, přednášely nahlas a neměly před diváky ostych. Následova-
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lo vystoupení žáků ze základní školy. Děvčata a chlapci
vystoupili s řadou vánočních básní a písní.
Navštívil nás také 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,
přáníčka, ozdoby na stromeček, náušnice, roztomilí
sněhuláci na lyžích či snowboardu.
Nováková Markéta, učitelka MŠ

číslo 5 •leden 2013
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Mikulášská besídka
V sobotu 8. 12. 2012 jsme se všichni sešli v DKS,
kde se konala již tradiční mikulášská besídka, kterou
pro nás připravily paní učitelky a naše děti z mateřské
a základní školy.
Děti z mateřské školy si pod vedením paní učitelky Vykoupilové a Novákové připravily pásmo vánočních básniček a písniček.
Poté se svým „stylovým čertovským“ programem
vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní vychovatelky Mlčákové. Rozverní čertíci ukázali, že znají široký repertoár čertích básniček i písniček a s ostatními dětmi předvedli krásné a veselé vystoupení.
Následovala netrpělivě očekávaná mikulášská nadílka. Mikuláš dorazil s celou svou družinou, ve které
nechyběli krásní andílci i hrozivě vypadající čerti. Ještě
se asi Mikuláši nestalo, aby naděloval sladké balíčky
malým čertům, ale i pro ně měl vlídná a laskavá slova.
Stejně jako v minulém roce byl i letos po skončení
mikulášské nadílky pro návštěvníky připraven předvánoční jarmark. Velkému zájmu se těšily krásné výrobky, suché vazby, adventní věnce a svícny paní Světnické. Děti ze základní školy připravily vánoční přáníčka,
andílky, sněhuláčky a vlastnoručně upečené a nazdobené perníčky. Pan Kellner nabízel med, stánek Klub
rodičů a přátel školy lákal na voňavé tácky s cukrovím,
které upekly maminky a babičky. Naše nejmladší vystavovatelka Natálka Šelleová předvedla a nabízela
k prodeji své přívěsky a náušnice z fima.
Vyvrcholením celého odpoledního programu bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu před DKS.
Po krátkém projevu starostky obce Ing. Pavly Jochcové a hudebním vystoupení pana Hynka Bočána jsme
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Vánoční strom v Jezernici

si společně zazpívali za doprovodu paní vychovatelky
Mlčákové několik nejznámějších vánočních koled. Na
klávesy nám zahráli i sourozenci David a Magdaléna
Bočánovi. Nakonec došlo k slavnostnímu rozsvícení
stromu. Z řad školních dětí byla letos vylosována , aby
rozsvítila vánoční strom, Nina Pořízková, které pomáhal maskot obce vodníček Jezerníček.
Věříme, že jste s námi strávili příjemné předvánoční odpoledne.
Klub rodičů a přátel školy tímto děkuje vystavovatelům a dále všem, kteří se nezištně podíleli na pečení voňavého občerstvení, přípravách i na samotné organizaci celé besídky a mikulášské nadílky. Poděkování patří i panu Ing. Pořízkovi, který daroval krásné
stromečky a také Martě Hašové za organizaci mikulášského průvodu.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
Za MŠ a ZŠ Mgr. Bronislava Hradilová
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Dovolte nám, abychom se ještě
krátce vrátili k okamžiku slavnostního rozsvícení vánočního stromu,
které se v roce 2011 a 2012 stalo
součástí školní mikulášské besídky
a vánočního jarmarku.
V minulosti obce už k jednomu
slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromu došlo. Poprvé byl „Vánoční
strom Republiky“ postaven a slavnostně rozsvícen v neděli 19. 12.
1948 v 15 hod. Jeho posláním bylo připomenout lidem dobré vůle
lásku k bližnímu. Tehdejší kněz ve
farnosti – důstojný pán Jan Porubský – ve svém projevu objasnil účel
a význam vánočního stromu, zdůraznil, že strom musel zemřít, aby
dopomohl lidem k životu. Vybídl
občany obce ke štědrosti a prosil
„v době, kdy srdce lidská pod mystickým půvabem Vánoc jsou nejcitlivější“ o milodary pro potřebné.
Poukázal na to, že vánoční svátky
jsou zasvěceny lásce. Jsou to svát-

Jezeráček

ky života, svátky zrození a míru.
I tehdy se slavnostní okamžik
neobešel bez přítomností dětí. Krátké „říkání o Vánočním stromu“ přednesl za chlapce František Bednář
z čísla 69 a za děvčata byla vybrána Marie Jemelková z čísla 62. Děti u vánočního stromu zpívaly vánoční koledy pod vedením paní
učitelky Marie Šottnerové.
Důstojný pán Jan Porubský si
tehdy zapsal, že se u slavnostního
rozsvícení sešlo velmi málo účastníků, zarážela ho nepřítomnost představitelů nebo jejich zástupců z tehdejšího M.N.V (Místního národního
výboru) a M.A.V. (Místního akčního
výboru) i nepřítomnost jednotlivých
spolků a organizací.
Od roku 1948 až do roku 2011
se podobná akce neuskutečnila. Jezernice byla sice krásně vyzdobena
a osvícena, ale jednalo se o soukromé aktivity občanů a firmy Agrochov a.s.
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K obnovení krásné vánoční tradice došlo na popud starostky obce Ing. Pavly Jochcové a slavnostní
rozsvícení stromu se uskutečnilo
11. 12. 2011 při školní mikulášské
besídce. Strom byl postaven před
Domem kultury a sportu. Po krátkém
projevu starostky obce Ing. Pavly Jochcové a hudebním vystoupení pana Hynka Bočána, jeho syna Hynka,
paní Veroniky Mlčákové a Pavla Kubeši došlo k slavnostnímu rozsvícení, ke kterému byla z řad dětí vybrána Magdaléna Bočánová.
I v roce 2012 se v obnovené tradici pokračovalo. Ke slavnostnímu
rozsvícení došlo dne 8. 12. 2012
opět v rámci programu školní mikulášské besídky spojené s vánočním jarmarkem před Domem kultury a sportu. Pro okamžik rozsvícení byla vylosována Nina Pořízková.
I v tomto roce se postaral o hudební
doprovod pan Hynek Bočán. V roce
2012 zajistila obec také nazdobení a nasvícení stromu u pošty před
domem pana a paní Feglerových.
V obou uplynulých letech se
slavnostní rozsvícení konalo za velké účasti jezerské veřejnosti. Snad
se nám tímto podařilo obnovit milou tradici předvánočního setkávání našich občanů.
Antonín Jemelka, kronikář obce
Kateřina Ludíková,
pomocná kronikářka
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Vánoční výstava
A opět je tu advent, předvánoční čas plný očekávání.
Tradiční vánoční výstava, která se uskutečnila v neděli 9. 12., nám svátky ještě přiblížila.
Při vstupu do sálu dýchlo na všechny kouzlo vánoc
– koledy, jeviště nádherně vyzdobené sněhuláky a stromečky, které vyrobili žáci místní školy. Dva krásné vánoční stromy ozdobené pletenými zvonky a ozdůbkami ještě sváteční výzdobu umocnily. Dětem, zaměstnancům školy a maminkám patří velký dík.
A bylo co obdivovat i v sále! Vánoční aranže, cukroví, perníčky, výrobky z korálků, pletené zboží, krásné prostírání, polštářky a nádherná expozice andělů a andílků.

S velkým elánem a radostí si svůj stůl připravily naše nejmladší vystavovatelky: Sabinka Palková, Adélka
Oblouková a Terezka Jemelková. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Po prohlídce se mohli návštěvníci posadit v přísálí při vínečku, kávičce a cukrovíčku, které připravily
členky ČČK.
Všem, kteří se na výstavu přišli podívat nebo si
koupili nějaký dárek, moc děkujeme.
Krásné vánoce všem popřál i náš unavený zahrádkář EDA.
My se k přání připojujeme a ještě dodáme: „A hodně zdraví v roce 2013!“
Za výbor ČČK v Jezernici
Helena Jemelková

Skvosty operety pro advent

V sobotní podvečer 22. 12. 2012 jsme se mohli
společně setkat v našem jezerském kostelíku sv. Martina, abychom si vyslechli slavnostní adventní koncert,
který pro nás připravila paní Jana Šelleová se svými
hosty – paní Oldřiškou Honsovou, profesorkou ostravské konzervatoře a Martinem Dubcem – posluchačem
operního studia v Ostravě. O hudební kulisu se postarala nadějná talentovaná zahraniční klavíristka Jekatěrina Pastuchova.
Po krátkém úvodním slově paní starostky Ing. Pavly
Jochcové byl koncert zahájen preludiem Ave Maria od
Johanna Sebastiana Bacha, které na nově zrekonstruované varhany zahrála sl. Marta Hašová.
První část koncertu posluchačům nabídla spíše klasické skladby známých hudebních skladatelů Johanna
Sebastiana Bacha, Charlese Goumoda, Georgie Friedricha Handla, Wolfganga Amadea Mozarta nebo známého italského hudebního skladatele Vincenza Belliniho.
Hned úvodní skladba druhé části programu, kterou
byl duet Papageno Papagena od Wolfganga Amadea
Mozarta v podání paní Oldřišky Honsové a Martina
Dubce, si od diváků vysloužila nadšený potlesk. Násle-

dovaly další hudební skvosty od světově známých autorů – maďarského operetního skladatele Emmericha
Kálmána nebo Franze Lehára. Zazněly i muzikálové melodie od amerického hudebního skladatele Leonarda
Bernsteina. Velké ovace sklidila také „hádavá“ skladba
francouzského hudebního skladatele Jacquese Offenbacha v podání paní Jany Šelleové a Oldřišky Honsové.
Publikum bylo nadšené a vyžádalo si ještě závěrečný přídavek.
Koncert uzavřela sl. Marta Hašová hrou na varhany se skladbou Adeste fideles – Vzhlížejme vzhůru.
Celý slavnostní program byl pak ukončen společně
zazpívanou známou vánoční koledou Tichá noc, která byla poprvé uvedena svými autory Franzem Xaverem Gruberem a Josephem Mohrem v kostele sv. Mikuláše v Oberndorfu u Salzburgu už 24. 12. 1818.
Krásná hudba v podání paní Jany Šelleové a jejích
hostů linoucí se do přítmí svíčkami osvětleného kostelíku, jistě zanechala ve všech posluchačích krásný
předvánoční zážitek.
Antonín Jemenka, kronikář obce
Kateřina Ludíková, pomocná kronikářka

Varhany v kostele sv. Martina, historie a současnost
V sobotu 22. 12. 2012 v 17.00 hodin se kostel zaplnil do posledního místečka včetně přistavených židlí a choru. Konal se zde koncert s názvem Skvosty
operety pro Advent, který se uskutečnil pod patronací Obce Jezernice a Římskokatolické farnosti Jezernice. Koncert plný svěžích melodií, laskavých slov a jiskřivě třpytivých duetů, které také letos připravila pastrana 16
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ní Jana Šelleová se svými hosty. Na letošním koncertu
byly také představeny opravené varhany, na které zahrála úvodní a závěrečnou skladbu sl. Marta Hašová,
která je varhanicí v místním kostele.
Varhany stavěl v roce 1882 varhanář Karl Neusser
z Nového Jičína. Skříň jednoduchá. Jeden manuál
C-d3, pedál C-h, 2 věže varhanní skříně C a Cis stra-
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na píšťal, 5 rejstříků v manuálu a 2 v pedálu. V roce
1915 byly opraveny měchy. Opravil je varhanář Neusser z Nového Jičína a oprava stála 532,20 K.
Dne 14. prosince 1917 byly odebrány k účelům
válečným píšťaly z varhan (2 registry, principál celý,
octava 4 stopová 8 ks, celkem 40 kg cínu). Po válce
byly zrekvírované cínové píšťaly nahrazeny zinkovými.
V srpnu 1921 povolal farář varhanáře Matěje Strnisku z Uherského Hradiště, by prohlédl varhany (vypověděly totiž úplně službu). Varhanář přišel 13. 8.
1921. Oprava varhan a nové píšťaly (ve válce ukradené) byly zadány p. Strniskovi. Nové píšťaly, ladění
a vyčistění píšťal, oprava vzduchovodu, oprava a natření píšťal zvláště dřevěných, důkladná oprava a potažení měchů stála 6 200 Kč. Začal opravovat 11. 10.
1921, opravoval týden. Kolaudace varhan byla 19.
12. 1921.
V roce 1931 byly varhany vyčištěny a laděny, měchy opraveny. Opravu provedl p. Mader z Krnova.
V roce 1937 varhanář p. Vincenc Gardavský z Hranic úplně rozebral celé varhany, všechny píšťaly řádně vyčistil. Náklady na opravu varhan, které činily
2 200 Kč byly hrazeny z úspor a z vlastního kostelního jmění.
V roce 1942 vyčistil a vyladil varhany opět varhanář p. Vincenc Gardavský z Hranic.
V roce 1947 se ukázala nutnost, aby měchy varhan
byly opraveny. Učinil tak Vincenc Gardavský z Hranic.
Současně byly varhany opět vyladěny a dřevěné píšťaly impregnovány a natřeny proti červotoči.

Další oprava byla provedena v roce 1972. Opravu
provedl pan Josef Hlaváček – varhanář z Brna. Varhany vyladil, vyčistil a vyspravil. Celková částka za opravu byla 6 000 Kčs.
V letošním roce se ukázalo, že je nutné provést
další opravu. Píšťaly byly nahrazeny jiným rejstříkem
– barokním krytem, nepoškozeným a do dispozice
zvukově i menzuračně zapadajícím. Klávesy byly
opatřeny novým potahem, provedena sanace a petrifikace pedálových rejstříků, ladění je 445 Hz při
10. st. C, tlak vzduchu je 90 mm. Opravu, která probíhala v květnu až červnu 2012, provedl varhanář
z Frýdku-Místku Ing. Zdeněk Hromádka. Cena opravy byla 160 000 Kč. Na opravu varhan přispěla Obec
Jezernice, občané dobrovolnými dary a také věřící
při pravidelných nedělních sbírkách. Po dobu nefunkčnosti varhan byly pro doprovod bohoslužeb
zapůjčeny klávesy. V neděli dne 8. července 2012 se
opět rozezvučely v plné majestátnosti a noblesou
opravené varhany.
Jak se střídali varhaníci – posloupnost jejich působení:
1. Remeš Josef asi od roku 1942 (možná i dříve –

nejsou záznamy) do 31. 11. 1953
2. Koryčánková Otilie
1. 12. 1953 – 31. 9. 1956
3. Hluchý Zdeněk
1. 10. 1956 – 31. 12. 1956
4. Dvořáková Bedřiška
1. 1. 1957 – 31. 9. 1958
5. Novák František
1. 10. 1958 – 30. 4. 1962
6. Koláček Adolf
1. 5. 1962 – 30. 4. 1964
7. Šebesta Josef
1. 5. 1964 – asi do roku 2006
8. Hašová Marta ml.
současná varhanice
Je nutné se také zmínit o měchošlapech.
V době, kdy byl varhaníkem p. Remeš Josef byl měchošlapem p. František Hejtman st. a to až do svých
90 let (žil déle) a nástupcem byl jeho syn rovněž František Hejtman. Ten byl měchošlapem až do roku 1963,
kdy ze zdravotních důvodů (zlomil si nohu) ho vystřídal Jaroslav Jemelka ml., který byl měchošlapem do
roku 1967, kdy byly varhany připojeny na elektriku.
Byl tedy posledním měchošlapem.
Taková je historie a současnost varhan.

Čerpáno z: Farní kronika obce Jezernice, informace dále poskytl pan Vojtěch Hýbl, pastorační asistent.
Antonín Jemelka, kronikář obce
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Seznam domovních čísel a jejich majitelů z roku 1830
V létě roku 2012 se prováděla rozsáhlejší oprava varhan v místním kostele a při té příležitosti byl nalezen písemný dokument, ve kterém stálo, že roku 1834 přispěl na opravu varhan pan Jan Suchánek č. 36.
Začalo mne zajímat, kolik domovních čísel a kdo byli majitelé jednotlivých domů kolem roku 1834.
V archivu jsem zjistil následující údaje z roku 1830, 1948 a 1975.
Roku 1830 měla Jezernice tato domovní čísla (údaje jsem opsal z archivu, tak jak jsou tam zapsány):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

sedlák Josef Brázda
František Vajsar – mlynář
domkař Josef Novák
sedlák Michal Král později Martin
sedlák Martin Král později Jan
sedlák Jan Kostka
sedlák Jan Jemelka
sedlák Frant. Jemelka později
Spáčil Ferd.
sedlák Jan Jemelka
později Onderka Ant.
sedlák Jan Novák později Frant.
dvořák Valentin Bočan později Jan
sedlák Jan Hradil
domkař Frant. Baránek
sedlák František Suchánek
sedlák Martin Horáček
sedlák Jan Remeš
mlynář Jan Kašpařík
sedlák František Novák
sedlák Jan Vítek později Frant.
sedlák Jan Hejtman
sedlák Frant. Suchánek
sedlák Jan Kellner
sedlák Antonín Horák
sedlák Jan Valenta
sedlák Frant. Vašinka
sedlák Karel Vybíral
později vdova Vybíralová
mlynář Ignác Vaisar
později vdova Kratochvílova
domkař Josef Šich
domkař Jan Růžička
domkař Kašpar Čech
domkař Ondřej Klivar později sedlák Fabián Zapletal později Martin
sedlák Severin Horáček
později Jan

Jezeráček

33. sedlák Frant. Vězdář později Valentin Včelař
34. sedlák Frant. Kostka později Jakub
35. sedlák Frant. Král
později Martin Král
36. sedlák Jan Dohnal
později Jan Suchánek
37. sedlák Jan Čoček
38. sedlák Frant. Rýpar
později Frant. Suchánek
39. škola
40. domkař Martin Brázda a podruh
Alex Brázda
41. sedlák Ignác Hejtman
42. dvořák Jan Libosvár – hospoda
později vdova Horáčková
43. sedlák Frant. Hradil
44. sedlák Florián Ryšánek
45. sedlák Jan Růžička
46. sedlák Martin Bagár
47. dvořák Josef Maloch
48. sedlák Jan Suchánek
později Frant.
49. sedlák Karel Popp později Josef
50. sedlák Ignác Horáček
později Ant. Bagár
51. sedlák Martin Jemelka
později Martin Suchánek
52. sedlák Ignác Růžička
později Frant.
53. sedlák Josef Drbal
54. podruhyně Kateřina Macháčková
55. sedlák Josef Drbal
56. sedlák Jan Čoček
57. domkař Jan Brázda
později Jan Kellner
58. domkař Martin Suda
59. domkař Josef Horák
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

domkař Jan Vika
domkař Jiří Kurz později Jan
domkař Jan Dostál
domkař Petr Novák
domkař Isidor Pospěch
později Jan Polášek
obecní domek
domkař Jan Sedlák
domkař Jan Čoček
domkař Ignác Foltas
domkař Jan Pospěch
domkař Frant. Brázda
domkař Josef Balhar
dvořák Josef Pospíšil – hospoda
domkař Josef Beneš
domkař Ondřej Poledník
domkař Václav Hluzín
domkař Frant. Böhm později Jan
domkař Josef Váňa
domkař Frant. Pavlín, Josef Král –
podruh později vdova Pavlínová
domkař Jakub Kašpar
později Josef
domkař Ignác Anděl
domkař Frant. Poruba později Jan
domkař Ant. Brázda
později Frant. Kostka
domkař Jan Tramer
později Karel Ditrich
fara
domkař Frant. Stracha
domkař Jan Janošek
později Frant. Cikán
domkař – vdova Janáčková
domkař Jan Kajnar, Kristiánka,
později Ant. Wagner
domkář Anna Ulmannová
později vdova Horáková.
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Tříkrálová sbírka

15. prosince 2012 proběhl v sále Domu kultury a sportu již 9. ročník tradičního vánočního turnaje ve
volejbale. O nejlepší umístění soupeřilo 6 týmů. Družstva se na začátku turnaje rozlosovala do čtyřčlenných týmů, ve složení 2 muži a 2 ženy.
Po velmi dramatickém průběhu nakonec zvítězil tým ve složení:
Martin Novák, Miroslav Mann, Bára
Pálková a Lucie Navrátilová. Na druhém místě se umístili: Martin Mika,
Zdeněk Dohnal, Martina Dreiseitlová a Dana Machová. Třetí příčku si
vybojovali: Radek Magrla, Roman
Ševčík, Dana Hrbáčková a Iva Šindlerová. Čtvrté místo obsadili: Josef
Zemánek, Pavel Raška, Andrea Lollková a Kristýna Šindlerová. Na páté
pozici se umístili: Martin Konečný,
Petr Lollek, Zdena Mannová a Eva
Gazdová. Na posledním šestém místě nakonec skončili: Roman Lanč,
Martin Popp, Jana Okáčová a Tereza Sotolářová.
K dobrým výkonům přispělo
i skvělé občerstvení – pivo a čerstvě vařená vepřová kolena.
Za volejbalový oddíl
Martin Novák
strana 20

Mezi tradiční akce v naší obci patří i Tříkrálová sbírka pro Charitu. Letos našim koledníkům přálo pěkné
slunečné počasí.
V Jezernici se vybralo do tří kasiček opatřených
charitním logem celkem 13 855 Kč.
Několik občanů věnovalo i příspěvek na opravu
v našem kostele. V loňském roce proběhla generální
oprava varhan, letos se musí vyměnit dřevěná podlaha v lavicích. Finančně jsou tyto akce hrazeny z darů
našich občanů a Obce Jezernice. Občané letos přispěli pro potřeby kostela částkou 10 500 Kč.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na údržbě a obnově našeho kostela.
Za farní radu Zemánková Marie

Vánoční volejbalový turnaj
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Turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2012
Dne 24. 11. 2012 se konal turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2012 za účasti 60 hráčů, z toho: 13 dětí do 15 let, 6 žen, 14 neregistrovaných a 27 registrovaných hráčů.
Výsledky turnaje byly následující:
Děti do 15 let: 1. Segar Vít, 2. Šebesta Petr, 3. Goriecki Pavel
Ženy: 1. Navrátilová Lucie, 2. Kuchyňková Radmila,
3. Goriecká Zuzana
Neregistrovaní hráči: 1. Nehyba Jan, 2. Králová Lucie, 3. Kučera Hynek
Registrovaní hráči: 1. Raška Jiří, 2. Végh Jakub, 3. Vitolik účastníků. Starostí máme dost, nejen se sháněním
liš Tomáš
cen, ale i sponzorů. Zatím se nám to všechno daří.
Na turnaj se dostavilo hodně hráčů, takže jsme se
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům a všem
rozdělili do skupin, abychom turnaj vůbec dokončili. ostatním, kteří věnovali jakýkoliv dar na ceny pro víNavštívili nás hráči i z krajského přeboru, a to při- těze. Dále bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za
dalo na kvalitě a kráse celého turnaje. Vše se nako- pomoc při organizování turnaje. Děkuji i obci za ponec zvládlo díky rozhodčím, které musím pochválit. skytnutí zázemí, pronájem kulturního domu zdarma,
Naše turnaje v obci navštěvuje čím dál tím víc zá- což je taky nezanedbatelná částka. Všechno děláme
jemců, což nás těší. Jako pořadatelé se však musíme proto, abychom se sešli, zahráli si a popovídali si.
vypořádat i s dobrým organizováním, protože tolik li- A o tom to je.
dí musí také něco jíst a pít. My jsme ale vždy připraPříští turnaj, tentokrát o pohár starostky obce, se
veni a každého zájemce uspokojíme. Například na bude konat 6. dubna 2013. Těšíme se na vaši návštěguláš se účastníci ptají už při přihlášení, jsme jím vy- vu a budeme se snažit udělat vše proto, aby se vydahlášeni a sportovci se na něj těší.
řil tak jako předcházející ročníky.
Je mi ctí pořádat takovéto turnaje, ať je to SOKOL
S pozdravem předseda stolního tenisu
CUP nebo turnaj o pohár starostky obce, když máme
Miloslav Zapletal
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Výlet za netopýry a hradním pokladem
Byl čtvrtek 27. 12. Ačkoliv bylo pošmourno a celé
dopoledne pršelo, vydali jsme se na plánovaný výlet
do netopýří jeskyně. Ve 12 hodin byl sraz u kostela.
Cesta byla mírně blátivá, ale to nám nevadilo. Paní
Popová zavřela psy, takže jsme to mohli vzít kolem
rybníka. Zástupkyně zralejší generace vzpomínaly, jak
tam chodily randit na rybník a povozit se na loďkách.
Krásná představa. Z Jezernice jsme vyráželi v počtu
osmi lidí, u biokoridoru – podchodu pod dálnicí – se
k nám přidali další dva.
Cestou se nám začalo vyjasňovat, sluníčko se pomalu prodíralo mezi mraky. V Podhoří u kostela byl
další avizovaný záchytný bod, kde jsme chvíli čekali,
jestli se někdo přidá. Dorazil nejmladší člen výpravy
Adámek s tátou. Od kostela cesta stoupala příkře
vzhůru, až na rozcestí u starého kamenného mostu,
který tam stojí od roku 1780. Odtud jsme se vydali na
vyhlídku nad Podhořím, tam co je propast. Měli jsme
velké štěstí. Právě, když jsme tam vylezli, sluníčko
krásně osvítilo celé údolí. Jako v pohádce. Udělali
jsme pár skupinových fotek a spustili se z kopce dolů
směrem k jeskyni. Svah byl hodně příkrý a kluzký, takže jsme se šnečím krokem přesunovali od stromu ke
stromu, chvíli i po zadnici. Zdárně jsme se doklouzali
až k jeskyni, kde se k nám přidalo ještě dalších pět výletníků, a šli jsme prozkoumat její útroby. Uvnitř byla
překvapivě prostorná a dlouhá, dokonce i slibovaní
netopýři tam byli! Napočítali jsme jich celkem šest
a zdálo se, že jich tam bylo více druhů. Před jeskyní
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jsme si pak udělali hádankovou soutěž pro malé i velké a náležitě se i odměnili.
Od jeskyně jsme se vydali napříč svahem směrem
k zřícenině hradu Drahotuch. Tam měly děti nachystaný poklad a nebylo nijak lehké jej najít. Ale podařilo se. Zjistili jsme, že hrad byl postaven v polovině
13. století a už kolem 15. století byl opuštěn. Od té
doby chátrá. I přesto, že zříceniny nejsou nijak zakonzervovány, jsou stále patrné. Chceme-li však, aby
vydržely i dalším generacím, měli bychom se k nim
chovat s úctou. Pokaždé, když se po zdech někdo
projde nebo přeběhne, dochází v nich k nepatrným
otřesům, které narušují jejich statiku. Neničme si tyhle poslední kousky dávné historie, ale chraňme je.
Velký dík patří organizátorce této výpravy za netopýry a za poklady Drahotuchu, paní Zemánkové, i všem,
kteří se výpravy účastnili! Na přes rok jdeme zase
med
a doufáme, že se k nám přidají i další.
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Výběr ze zápisu a usnesení
z 12. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 12. října 2012 v 18:00
v Domě kultury a sportu v Jezernici
ZO schválilo smlouvu o dílo na akci „Regenerace
zeleně v obci Jezernice“ uzavřenou s Janem Pětou,
Kunštát, Hliníky 480, IČ 87574811 a pověřilo starostku podpisem této smlouvy.
ZO schválilo revokaci usnesení 8. ZO, bod č. 11 ze
dne 20. 2. 2012.
ZO schválilo prodej částí pozemku parc. č. 1434
(parcela ZE původ PK) o celkové výměře 78 m2 (dle
geometrického plánu nově označené jako pozemky
parc. č. st. 275/2 – zast. plocha o výměře 7 m2, parc.
č. 3455 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, parc.
č. 1441/5 – zahrada o výměře 6 m2 a parc. č. 1433/7
– orná půda o výměře 63 m2) v k. ú. Jezernice za cenu 100,– Kč/m2 těmto kupujícím:
– paní Marii Navrátilové, bytem Jezernice,
– paní Ivaně Mansbartové, bytem Jezernice,
– panu Miroslavovi Navrátilovi, bytem Jezernice.
Převod se uskuteční za těchto podmínek:
Kupující zajistí a uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Kupující uhradí kupní cenu v hotovosti do pokladny Obce Jezernice.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Výběr ze zápisu a usnesení
z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 22. října 2012 v 18:00
v Domě kultury a sportu v Jezernici
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 7, provedené k 31. 8. 2012.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 8, provedené k 30. 9. 2012.

ZO stanovilo termín splatnosti stočného na rok
2012 do 31. 5. 2013.
ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 227/4 – zahrada, o celkové výměře 208 m2 v k. ú. Jezernice manželům Luďkovi Vítkovi a Lence Vítkové, oba bytem Jezernice, za cenu 100,– Kč/m2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek:
– kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy,
– kupující uhradí kupní cenu nejpozději v den podpisu kupní smlouvy, a to v hotovosti do pokladny
Obce Jezernice,
– kupující zajistí a uhradí vklad do katastru nemovitostí.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
12_SOBS01_41210836007 s provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
24729035 a pověřilo starostku podpisem smlouvy.
ZO schválilo předložený dodatek č. 6 k delimitačnímu protokolu uzavřenému dne 9. 5. 2000 mezi
Městem Lipník nad Bečvou a Obcí Jezernice o rozdělení nemovitého majetku v k. ú. Jezernice, a to z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Obce
Jezernice.
ZO pověřilo starostku podpisem dodatku a zasláním výpisu z usnesení o schválení dodatku č. 6 do
31. 10. 2012.

Výběr ze zápisu a usnesení
z 14. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 16. listopadu 2012 v 17:00
na Obecním úřadě v Jezernici

ZO schválilo Smlouvu o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenskéZO schválilo cenu stočného na rok 2012 stanove- ho zařízení a o smlouvě budoucí kupní – č. smlouvy
nou na základě kalkulace skutečných nákladů roku 131000636/153271 – týkající se plynofikace pro 5 RD
– lokalita „Obytný okrsek I“ s provozovatelem dis2011, která činí 8,– Kč/m3.
strana 24

číslo 5 •leden 2013

Jezeráček

tribuční soustavy společností SMP Net, s.r.o. se sídZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
lem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, v rozpočtovém opatření č. 11, provedené k 30. 11.
702 00, IČ 27768961 zastoupeným na základě pl- 2012.
né moci společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
ZO vzalo na vědomí informaci kontrolního a fi401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a pověřilo stanančního výboru.
rostku podpisem smlouvy.
ZO schválilo revokaci usnesení z 3. 9. 2012, bod
ZO schválilo kupní smlouvu na sportovní areál
č. 5 – o bezúplatném převodu pozemků pod krajskou
uzavřenou s Agrochovem Jezernice, a.s., se sídlem Jesilnicí.
zernice 42, 751 35, IČ 65138139 a pověřilo starostZO vzalo na vědomí termíny zasedání ZO v roce
ku podpisem smlouvy.
2013:
30. 1., 27. 3., 15. 5., 26. 6., 11. 9., 30. 10., 11. 12.
ZO vzalo na vědomí informace OÚ.
ZO schválilo Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012030-09 uzavřené dne 2. 1. 2009
včetně dodatku č. 1 mezi Veolia Transport Morava a.s.
a Obcí Jezernice, pro rok 2013.
ZO uložilo starostce podepsat výše uvedený dodatek č. 5 a zajistit úhradu faktury zaslané firmou
Veolia Transport Morava, a.s., ve výši 84 400,– Kč do
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
25. 3. 2013.
v rozpočtovém opatření č. 9, provedené k 30. 10. 2012.
ZO udělilo výjimku z maximálního počtu žáků pro
ZO schválilo úpravy rozpočtu obsažené v rozpočZŠ a MŠ Jezernice, okres Přerov, na školní rok
tovém opatření č. 10.
2012/2013.
ZO uložilo starostce zajistit úpravu rozpočtu dle
ZO uložilo starostce písemně informovat o této
10. rozpočt. opatření do 19. 11. 2012.
skutečnosti ředitelku ZŠ a MŠ Jezernice, Mgr. Bronislavu Hradilovu.

Výběr ze zápisu a usnesení
z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 17. prosince 2012 v 18:00
v Domě kultury a sportu v Jezernici

ZO schválilo dofinancování mzdových prostředků
pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
Jezernice na rok 2012 v celkové výši 40.000,– Kč.

ZO schválilo rozpočet obce Jezernice pro rok 2013
jako vyrovnaný.

Zveme občany na následující zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice, která se budou konat 30. ledna a 27. března 2013 na
Obecním úřadě v Jezernici.

ZO souhlasilo s vydáním kladného stanoviska k výstavbě fotovoltaické elektrárny na střeše seníku st. p.
č. 384 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. č. 380/1 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Jezernice, obci JeZO schválilo OZV č. 1/2012 o místním poplatku za zernice.
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříZO schválilo starostce Ing. Pavle Jochcové finančdění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO uložilo starostce zajistit vyvěšení OZV č. ní dar. Výplata daru byla provedena do 31. 12. 2012.
1/2012 na úřední desce OÚ od 18. 12. 2012.

ZO schválilo rozpočet sociálního fondu obce na
rok 2013 ve výši 53 000,– Kč.
Jezeráček
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Informace o vývěskách na úřední desce
V říjnu, listopadu a prosinci 2012 bylo na úřední desce vyvěšeno:
Mimořádné opatření MZ ČR – lihoviny

Ceník poplatků na rok 2013
Za odpady:

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
500,– Kč/os.
nájem popelnice
160,– Kč

Za psy:

poplatek za psa
za druhého a každého dalšího
poplatek za psa
za druhého a každého dalšího

Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška) – Suchánek Pavel
Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti – Petra Dudíková
Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti – Kamil Dudík

důchodci:

Pozvánka na 12. zasedání ZO Jezernice konané dne 12. 10. 2012 v 18 hodin v DKS
Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška) – Tichavský Radovan
Usnesení 12. zasedání ZO Jezernice ze dne 12. 10. 2012

200,– Kč
300,– Kč
100,– Kč
200,– Kč

Poplatky jsou splatné jednorázově do 31. 5. 2013.

Pozvánka na 13. zasedání ZO Jezernice konané dne 22. 10. 2012 v 18 hodin v DKS
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího
plodu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je možno zaplatit i ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. 2013.

Sběr nebezpečného odpadu

Osvobození od poplatku nebo úleva na poplatku
Nároky na osvobození od poplatku nebo úleva na poplatku musí být každoročně písemně ohlášeny
správci poplatku. Bližší informace na www.jezernice.cz – OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení 13. zasedání ZO Jezernice ze dne 22. 10. 2012
Pozvánka na 14. zasedání ZO Jezernice konané dne 16. 11. 2012 v 17 hod. na Obecním úřadě v Jezernici
Hasiči informují – Nebezpečí požárů od svíček
Usnesení 14. zasedání ZO Jezernice ze dne 16. 11. 2012

Cena stočného na rok 2012

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Jezernice na rok 2013
Informace pro občany týkající se varování před konzumací podezřelého alkoholu a dále bezplatných analýz vzorků od občanů
Pozvánka na 15. zasedání ZO Jezernice konané dne 17. 12. 2012 v 18 hod. v DKS

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 13. zasedání konaném dne 22. 10. 2012
cenu stočného na rok 2012, stanovenou na základě kalkulace skutečných nákladů roku 2011,
ve výši 8,– Kč/m3.

Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje – pátek 21. 12. 2012

Termín splatnosti stočného je do 31. 5. 2013.

Upozornění VaK Přerov, a.s. – zamrzání vodovodních přípojek
Hasiči informují – Nebezpečí o vánocích a na silvestra
OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Rozpočet obce Jezernice na rok 2013
Usnesení 15. zasedání ZO Jezernice ze dne 17. 12. 2012
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřej. ústnímu jednání, stavebník:
ing. Jakub Gazda, Jezernice 9, stavba: oplocení pozemků parc. č. 2559/175 a 2559/178, k. ú. Jezernice
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, stavebník:
Martin Matula, Jezernice 80, stavba: oplocení pozemků parc. č. 2559/54 a 2559/179, k. ú. Jezernice
Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky v Jezernici
Ceník poplatků na rok 2013 včetně ceny stočného na rok 2012
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Plán akcí pořádaných v obci v 1. pololetí roku 2013
11. 1. 2013
18. 1. 2013
26. 1. 2013
2. 2. 2013
9. 2. 2013
9. 2. 2013
16. 3. 2013
24. 3. 2013
30. 3. 2013
Jezeráček

Sokolský ples
Zahrádkářský ples
Myslivecký ples
Dětský karneval
Vodění medvěda
Obecní ples
Šibřinky
Jarní dílny
Rockfest

6. 4. 2013
14. 4. 2013
21. 4. 2013
12. 5. 2013
8. 6. 2013
		
15. 6. 2013
29. 6. 2013
a 30. 6. 2013
číslo 5 •leden 2013

Turnaj ve stolním tenise
Vítání občánků
Setkání seniorů
Svátek matek
Sportovní hry
mikroregionu Lipensko
Pohádkový les
Obecní
slavnosti
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Obnova zeleně – realizace říjen-listopad 2012
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