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Vážení spoluobčané, milí Jezeráci,
přeji Vám krásné jaro po dlouhé, zdálo se, že nekonečné, zimě.
Když na velikonoční pondělí 1. dubna koledníci při šmigrustu vesele www.jezernice.cz
spustili „koleda, koleda, Štěpáne…“, bylo to vtipné a na místě, proto- Adresa: Jezernice 206, 751 31
že kolem leželo skoro 10 cm sněhu. Naštěstí to pak rychle napravili tou Lipník nad Bečvou
správnou velikonoční písničkou, aby jaro nezaplašili. Ještě že víme, že Spojení: Tel.: 581 771 750,
Mobil – úřad: 734 763 575
jaro prostě musí přijít! Pak už stačí jenom vydržet.
V dubnovém zpravodaji přinášíme množství infor- Mobil – starostka: 606 721 369
mací o tom, co se v obci od ledna událo, E-mail: podatelna@jezernice.cz
o pestrém životě společenském Úřední hodiny:
i sportovním a rovněž informace PO 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
o tom, co nás čeká v následujícím ÚT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
období. Zveme Vás na oslavu svátku ST 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
matek, na sportovní hry mikrore- ČT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
gionu Lipensko, které letos pořá- PÁ pro veřejnost zavřeno
dáme ve sportovním areálu obce
Jezernice, na tradiční pohádkový les a především na obecní slavnosti
k 660. výročí od první známé písemné zmínky o existenci obce Jezernice.
Podrobnější informace najdete uvnitř tohoto čísla.
S nastávajícím jarem většinu z nás jistě opět přepadne každoroční potřeba
velkého jarního úklidu, potřeba zbavit se všemožných nepotřebností. Možná Vám proto přijde vhod něco informací o tom, jak je to v naší obci s odpady a jak by to mohlo být.
Přeji Vám pěkné počtení a hodně zdaru ve veškerém Vašem snažení.
Pavla Jochcová, starostka
Kresba: Marie Králová, Jezernice
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JAK NA ODPAD V OBCI?
Další oblastí správy obce, kterou je třeba racionalizovat z hlediska provozních nákladů, je oblast odpadového hospodářství obce. Základním principem,
z něhož v hodnocení nezbytných nákladů vycházíme,
je skutečnost, že zatímco náklady na likvidaci netříděného odpadu rostou a porostou i nadále (rostoucí cena pohonných hmot, rostoucí náklady na pracovní sílu, zdražování poplatků za ukládání odpadu na skládky), náklady zaplacené za svoz vytříděného odpadu
(plast, nápojové kartóny, sklo a papír) se nám do rozpočtu obce vracejí formou odměny za zpětný odběr.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

PROSÍM POZOR: Sběr papíru, který každoročně
organizuje naše základní škola, bude pokračovat i nadále, neboť je důležitou součástí sběrného systému
obce, učí děti nutnosti recyklovat použitý papír a současně jim přináší finanční prostředky na jejich pestré
aktivity. Zachovejte proto, prosím, našim malým sběračům svou přízeň a schovávejte pro ně i nadále starý papír, jak jste byli zvyklí dosud a jak to děláme
i u nás na obecním úřadě. Věřím, že nově instalované
nádoby na papír si najdou především ti občané, kteří
papír dosud netřídili a plnili jím svoje popelnice.

ELEKTROODPAD
Významnou komoditou odpadového hospodářství
jsou i staré elektrické přístroje, za jejichž sběr může
obec rovněž získat finanční odměnu. Na chodbě obecního úřadu je umístěn malý kontejner na sběr drobné
elektroniky a do léta bychom rádi umístili u technického zázemí obce druhý, větší venkovní kontejner na
elektroniku. Do obou kontejnerů lze odkládat vysloužilé elektrospotřebiče s vědomím, že za jejich sběr se
do rozpočtu obce rovněž vrací nějaký peníz.

Třídění se vyplatí! V roce 2012 zaplatila obec za
odvoz tříděného odpadu 40 tis. Kč a zpět formou odměny za třídění získala 48 tis. Kč. Tyto prostředky využijeme na zlepšení životního prostředí v obci, na nákup nových kontejnerů a popelnic, nebo třeba na vybudování zpevněných ploch na sběrných místech.
Intenzívnějším tříděním odpadu s větší výtěžností systému na jednoho obyvatele obce lze odměny ještě
navýšit. Proto jsme sběrná místa v obci doplnili o dal- BIOODPAD
ší nádoby na sklo a na papír (na horním konci, u pošSamostatnou kapitolou je svoz biologického odty, u technického zázemí obce a na Familiích).
padu, jak jej letos už třetím rokem obec zajišťuje.

Pravděpodobně i díky vytřídění tohoto odpadu klesl
objem zbytkového komunálního odpadu v obci Jezernice v roce 2012 o 17 % oproti roku 2011 a díky této skutečnosti se nám podařilo vyjednat se svozovou
firmou Van Gansewinkel na letošní rok zachování ceny za netříděný komunální odpad, přesto, že firma
avizovala, a ve většině obcí i zavedla, plošné zdražení jeho ceny v roce 2013 o 5,2 % oproti roku 2012.
Dalším plusem je skutečnost, že po instalaci biokontejnerů ubylo nepořádku vyhozeného ze zahrad do
potoka. Druhou stranou mince jsou náklady na likvidaci bioodpadu, které představují téměř 30 tis. Kč
ročně a také skutečnost, že biologický materiál je odvážen z obce do 40 km vzdálené kompostárny (Křtomil) místo toho, abychom si z něj v místě vzniku vyrobili kvalitní kompost pro zahradu. Za nemalé prostředky ho necháme odvézt a v obchodě si pak
koupíme tu správnou zahradní zeminu!? Vývozu bioodpadu se asi úplně nevyhneme, ale můžeme domácím kompostováním snížit jeho objem a tím i četnost
svozů. Částečným řešením by mohlo být pořízení
kompostérů pro domácnosti i pro obecní objekty
z aktuálního dotačního titulu Operačního programu
životní prostředí, kam jsme nyní podali žádost o dotaci. Cílem projektu, pokud dotace získáme, je nakoupit kvalitní kompostéry, předat je zájemcům z řad

občanů, kteří v nich zkompostují maximum svého
bioodpadu a pouze to, co využít nelze, odloží do kontejneru. Výsledkem by měl být menší objem bioodpadu v hnědých kontejnerech, menší četnost svozů, nižší náklady na jeho likvidaci a rozumnější využití uspořených prostředků.

NETŘÍDĚNÝ ODPAD
Na rozdíl od tříděného odpadu nám náklady za
svoz zbytkového netříděného odpadu (popelnice z domácností) a bioodpadu nikdo nenahradí a v konečném
důsledku je zaplatíme my všichni formou poplatku za
odpad. V roce 2012 zaplatila obec za svoz netříděného odpadu celkem 332 tis. Kč, což představuje 500 Kč
na jednoho obyvatele.
Vzhledem k tomu, že novelou zákona o odpadech
byla zvýšena horní hranice poplatku za odpad z 500 na
1000 Kč je jasné, že vláda a Ministerstvo životního prostředí se zvyšováním nákladů na likvidaci komunálního
odpadu počítají. A proto musíme s touto skutečností
počítat i my. Zvýšení poplatku za komunální odpad se
v budoucnu pravděpodobně nevyhneme. Můžeme jej
alespoň pozdržet tím, že zvýšíme podíl vytříděného odpadu oproti zbytkovému směsnému odpadu.
Proto přemýšlejme, počítejme a třiďme!
Pavla Jochcová, starostka

OZNÁMENÍ

UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme občanům, že v sobotu 4. května 2013 bude v Jezernici přistaven kontejner
na velkoobjemový 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

Od měsíce dubna 2013
se bude provádět
vývoz komunálního odpadu
celoročně
1x za čtrnáct dnů, a to
každý sudý týden, vždy ve čtvrtek.

Velkoobjemový odpad tj. např. starý nábytek (stoly, židle, sedací soupravy, křesla, …),
koberce, linolea, matrace, sanitární keramika (umývadla, záchody), kočárky, apod.
Do kontejneru je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný (např. je zakázáno ukládat
televizory, rádia, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory, pneumatiky a jiný
nebezpečný odpad a stavební odpad – cihly, beton, střešní krytinu, stavební suť apod.).

Od 15. dubna bude prováděn
2x týdně
(vždy v pondělí a pátek)
vývoz bioodpadu.
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Volba prezidenta
V pátek 11. ledna 2013 se poprvé v historii České i Československé republiky konala přímá prezidentská volba. Po desetiletém pobytu Václava Klause
na Pražském hradě získá jeho nástupce od 8. března
mandát na pět let.
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím dne 3. října 2012.
Volba se konala ve dvou dnech a to v pátek dne
11. ledna 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 12. ledna od 8.00 hod. do 14.00 hod. Do boje
o Hrad se ucházelo celkem 9 kandidátů. Všichni se
však nejdříve museli prokousat prvním kolem, ze kterého postupují 2 nejúspěšnější z 9 kandidátů. Jedině
v případě, že by některý z 6 mužů a 3 žen získal nad
50 % všech odevzdaných hlasů, mohl by na Hrad
usednout už bez tohoto duelu. Rozhodnout mohla
nejen voličská obliba, ale i míra účasti z 8 milionů
oprávněných voličů. Podle odhadu různých agentur
se odhadovala rekordní účast a měla být vyšší než
u voleb sněmovních, kdy byla účast 63 %.

A jak volby probíhaly v Jezernici?
Ještě před vlastní volbou se musela uskutečnit některá technicko-organizační opatření. Informovat voliče o počtu a sídle volebních okrsků. Voliči byli informováni o tom, že bude jeden volební okrsek se sídlem volební místnosti v budově Obecního úřadu Jezernice,
Jezernice 206. Tuto informaci dostali 26. listopadu
2012. Počet členů okrskové volební komise, do které
mohly nahlásit jednotlivé politické strany své zástupce,
byl stanoven na 6 (včetně zapisovatelky). Do volební
komise nahlásily své zástupce tyto strany: za ODS to byl
p. Spurný Michael, za SPOZ p. Hučínová Jana, za TOP
09 sl. Dudková Julie, za ČSSD sl. Janáčková Marie, za
KSČM p. Jemelka Antonín. První zasedání komise se
uskutečnilo ve čtvrtek 20. prosince. Losem byl určen
předseda komise a místopředseda, kterými se stali
sl. Dudková (předseda) a sl. Janáčková (místopředseda).
Zapisovatelkou byla určena p. Kubešová.
Dále bylo nutné roznést do všech domácností soubor hlasovacích lístků. Tento soubor hlasovacích lístků byl doručen v sobotu dne 6. ledna 2013 do pošstrana 4

tovních schránek všech domácností. Lístky doručovala
sl. Jochcová Magdaléna. A tak v pátek dne 11. ledna
ve 14.00 hod. mohla předsedkyně okrskové volební
komise otevřít volební místnost.
Prvním voličem byl p. Špalda Michal, který odvolil
ihned po otevření. A pak postupně přicházeli další voliči. Volební místnost se uzavřela ve 22.00 hod., kdy
odvolilo 209 voličů. Druhý den se volební místnost
otevřela v 8.00 hod. a uzavřela ve 14.00 hod. Nastala práce okrskové volební komise – sčítání hlasů pro
jednotlivé kandidáty.
Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno 557 voličů,
2 si vyzvedli voličský průkaz a 1 přišel s voličským průkazem. Z celkového počtu zapsaných voličů se k volbám dostavilo 354, 3 hlasy byly neplatné a tak počet
platných hlasů byl 351. Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty byly následující: MUDr. Z. Roithová – 15 hlasů,
Ing. Fischer – 59 hlasů, Ing. Bobošíková – 4 hlasy, T. Fischerová – 4 hlasy, MUDr. Sobotka – 5 hlasů, Ing. Zeman – 113 hlasů, Prof. Franz – 18 hlasů, J. Dienstbier
– 82 hlasů, K. Schwarzenberg – 51 hlasů. Účast byla
63,01 %.
Celostátně byla volební účast 61,31 %, do druhého kola postoupili Ing. Miloš Zeman (24,21%) a Karel Schwarzenberg (23,4 %). Druhé kolo prezidentských voleb se konalo v pátek dne 25. ledna 2013 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna od
8.00 hod. do 14.00 hod. Sídlo okrskové volební komise (volební místnost) i složení komise nedoznalo
žádných změn. V pátek 25. ledna 2013 předsedkyně
volební komise mohla tedy zahájit volby. Volební lístky tentokrát nebyly doručovány do domácností, ale
každý volič je obdržel ve volební místnosti. Do druhého kola postoupili dva kandidáti: Miloš Zeman a Ka-
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rel Schwarzenberg a tak každý volič obdržel dva hlasovací lístky. Byli 2 kandidáti: Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg. Prvními voliči byli Osina Vladimír, Osinová Ludmila a Osinová Jiřina. Druhý den, v sobotu
26. ledna 2013 se otevřela volební místnost v 8.00 hod.
a zavřela se ve 14.00 hodin. Opět nastala práce okrskové volební komise – sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty. Do stálého seznamu voličů bylo zapsáno 558 voličů, 3 voliči si vyzvedli voličský průkaz,
1 volič s voličským průkazem přišel. Počet voličů, kte-

ří se dostavili k volbám, byl 346 (všechny hlasy byly
platné). Účast byla 62,23 %. Pro Zemana hlasovalo
234 voličů, což je 67,63 %, pro Schwarzenberga hlasovalo 112 voličů, což je 32,37 %. V ČR byla účast
59,11 %, Zeman získal 54,81 % a Schwarzenberg získal 45,19 %.
Miloš Zeman se stal po Václavu Havlovi a Václavu
Klausovi třetím prezidentem ČR, inaugurace se konala 8. března 2013.
Antonín Jemelka, člen okrskové volební komise

13. obecní ples, 9. 2. 2013
Tradiční obecní ples byl veselý i vznešený a hlavně
podařený. Množství mladých i dříve narozených krásných tančících i netančících, většinou dobře se bavících
lidí, dobrá muzika, taneční skupina Syrinx z Velkého
Týnce, zábavný program, violoncellové kvarteto Arhythmia, taneční skupina Ruty-šuty, bohaté občerstvení
a hlavně skvělá nálada. Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň, sponzorům za velké množství krásných darů, všem organizátorům za nasazení, se kterým vydrželi až do brzkých ranních hodin a těšíme se na další, věřím, že stejně pěkný ples obce Jezernice!
(Jo)
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Vážení spoluobčané, jezerští rodáci, návštěvníci naší obce,
Obec Jezernice pořádá ve spolupráci s místními spolky
oslavu 660. výročí od první známé písemné zmínky o obci Jezernici

OBECNÍ SLAVNOSTI JEZERNICE
(1353 – 2013)

Zveme Vás do sportovního areálu v Jezernici
v sobotu 29. 6. 2013
Dopoledne se uskuteční sportovně společenský program spojený
s oslavou 30. výročí fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
a odpoledne jsme pro Vás připravili pestrý kulturně zábavný program
pro všechny generace, kterým Vás provedou JEZERNIČTÍ PÁNI,
skupina historického šermu z Tábora. V programu dále vystoupí
cimbálová muzika a populární violoncellové kvarteto Arrhythmia.
Ohňová show pak zahájí večerní taneční zábavu.
Po celý den bude zajištěno bohaté občerstvení.
Srdečně Vás zveme do Jezernice.
Přijďte se bavit, odpočívat a užít si sousedské pospolitosti.
Kde jinde lze tak pěkně zahájit letní prázdninové období?
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Seznam domovních čísel a jejich majitelů z roku 1948
V minulém čísle Jezeráčku jsem Vás informoval o tom, že Jezernice v roce 1830 měla 89 domovních čísel.
O čtyři léta později měla již 106 domů a 720 obyvatel. Tento přírůstek byl dán vznikem tzv. Familií, které
počaly vznikat v 30. letech 19. století a zakládala je na panských polích vrchnost, aby získala lacinou pracovní sílu pro panské dvory. Děti z těchto Familií chodily původně do školy ve Slavíči a teprve r. 1850 začaly děti z Předních Familií chodit do školy v Jezernici.
Některá jména přetrvávají dodnes (dokonce i na stejných popisných číslech) některá zanikla, ale přibyla i nová.
Seznam obyvatel k 1. 1. 1948
č. p. 1 – Brázda Josef, manželka Františka a synové Václav, Milan a Lubomír
č. p. 2 – Lassner Evžen, manželka Milada, dcera Milada
č. p. 3 – Horáková Žofie
č. p. 4 – Popp Josef, manželka Helena,
dcera Marta, syn Josef
Popp František (výměnkář), manželka
Františka, dcera Ludmila a vnuk Mackovík Jaromír
č. p. 5 – Rochla Josef, manželka Kristina
Trnková Antonie s dcerou Jiřinou a synem
Milanem
č. p. 6 – Panák Josef, manželka Marie, synové Vladimír a Zdeněk
Pipošourová Markéta (služebná)
Gadas Josef, manželka Filoména, dcera
Ludmila
č. p. 7 – Popp Alois, manželka Marie, dcery Marie, Helena a Vlasta
č. p. 8 – Navrátil Antonín, manželka Emilie, syn Lubomír a dcera Marta
č. p. 9 – Raška Miroslav, manželka Milada, dcera Miroslava
Rašková Anežka (na výminku)
č. p. 10 – Suchánek František, manželka
Žofie, dcera Zdislava, syn Stanislav
Vaculová Františka (služebná), Tihon Antipe (služebný)
Nováková Žofie (výměnkářka)
č. p. 11 – Brázda František, manželka Marie, dcera Věra a syn Zdeněk (oba z prvního manželství)
syn František, Zdeněk a dcera Marie
č. p. 12 – Jančík Jan, manželka Josefa,
dcery Zdenka a Jana
č. p. 13 – Brázda Antonín, manželka Marie, syn Antonín, dcery Marie, Jiřina, syn
Josef a dcera Ludmila
Brázdová Františka a Brázda Jaroslav
(sestra a bratr hospodáře)
č. p. 14 – Suchánek Josef, manželka Anna, dcera Marie, syn Josef a dcery Anna
a Ludmila
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č. p. 15 – Dostál Josef (výměnkář)
Suchánek Ferd., manželka Anna a dcera
Zdenka
č. p. 16 – Král Martin, manželka Gabriela, synové Antonín, František, Jan, Václav a Josef, dcery Anna a Ludmila
č. p. 17 – Pokluda Augustin, manželka Celestina
Kobzaň Josef, manželka Karolina (byli na
bytě)
č. p. 18 – Pospíšil Jaroslav, manželka Marie, syn Jaroslav a dcera Marie
Šimerová Františka a Gurgoviczová Marie (služebné)
č. p. 19 – Vítek Ludvík, manželka Anežka,
dcera Anežka a synové Vladimír a Ludvík
č. p. 20 – Navrátil František, manželka Jarmila, synové Zdeněk a Jaroslav, dcera Marie
Navrátilová Františka (vdova, matka hospodáře), dcera Františka
č. p. 21 – Suchánek Břetislav, manželka
Věra, dcera Věra
Antonie Ivan (služebná)
Suchánek Josef, manželka Anežka, synové Josef a Bohumil
Bágar Jan (výměnkář), manželka Marie
č. p. 23 – Heger Jan a jeho sestra Hegerová Julie
č. p. 24 – Fojtík Jan, manželka Vlasta, dcery Vlasta a Jana
Holiš Josef (pekařský dělník)
č. p. 25 – Novák František, manželka Žofie, synové Antonín, František, Jan, dcera
Marie
Novák František (výměnkář)
č. p. 26 – Pospíšil Miroslav, manželka Berta, dcera Miroslava, syn Otto Nespěchal
(z prvního manželství Berty)
Pospíšil Josef, manželka Anděla
č. p. 27 – Gogela Bedřich, dcera Vlasta,
syn Jaroslav
č. p. 28 – Koláček František, manželka
Marie, synové František a Jaroslav
Pavlík Martin (výměnkář)
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č. p. 29 – Škrobala Josef, manželka Julie,
syn Alois, dcera Bohumila, syn Jan, dcera Ludmila
Bařina Josef, manželka Marie, syn Josef,
dcera Marie
č. p. 30 – Jemelková Anežka
č. p. 31 – Lukáš Adolf, manželka Anežka,
dcera Hedvika
Lukáš Karel, manželka Cecilie, dcera Miluše
č. p. 32 – Suchánek Martin, manželka Julie, syn Břetislav
č. p. 33 – Horáček Bedřich, manželka Cecilie, syn Miroslav
Cifrová Františka (sestra hospodyně)
č. p. 34 – Navrátil František, manželka Anna, syn Miloslav, dcery Marie a Jarmila
Barančíková Anna (služebná)
Kostka František (výměnkář, otec prvé ženy hospodáře)
Ocelková Marie (matka nynější ženy hospodáře)
č. p. 35 – Navrátilová Marie
Navrátil Jaroslav, manželka Marie, dcera Marie, syn Jaroslav
Petroni Apolo (služeb.)
č. p. 36 – Suchánek Antonín, manželka
Marie, synové Jiří a Antonín
Suchánková Františka, její dcera Františka
č. p. 37 – Malíček Josef, manželka Julie,
syn Malíček Josef (ročník1920)
č. p. 38 – Jemelka Stanislav, manželka Božena, dcera Jarmila
Jemelková Julie (matka hospodáře), syn
Vladislav, dcera Anna
č. p. 39 – ŠKOLA
Zbořil Ladislav, manželka Kamila, dcera
Ladislava, synové Jaromír a Kamil
č. p. 40 – Kostka Antonín, manželka Jenofefa
č. p. 41 – Hradil Jaroslav, manželka Marie, syn Jaromír
č. p. 42 – Palová Marie
Hrabovská Josefa, dcera Anna, vnučka Marie, Grossová Františka a dcera Svatoslava
Balhar Alois, manželka Anna, syn Vítězslav
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Kellnar František, manželka Marie, dcera Marie (svobodná), její dcera Vilemína
č. p. 43 – Dvořák Antonín, manželka Bedřiška, dcery Růžena a Bedřiška
Krčmářová Božena Josefa
Dvořáková Františka (výměnkářka)
č. p. 44 – Vagrčka František, manželka
Otilie, vnučka Marie (dcera zemřelé dcery Františky)
č. p. 45 – Skřička Antonín, manželka
Františka, syn Antonín, dcera Františka,
syn Rostislav
Kurfiřt Josef (služebný, svobodný)
č. p. 46 – Bagar Jan, manželka Jarmila
Bagar Josef, manželka Ludmila, syn Antonín
č. p. 47 – Chytil Konstantin, manželka
Anežka, syn Jan
Malochová Františka
č. p. 48 – Novák Jan, manželka Marie,
syn Jan, dcera Ludmila
Bočanová Marie
č. p. 49 – Popp Theodor, manželka Anna,
syn Josef, dcery Marie a Anna
č. p. 50 – Bočan Josef, synové František
a Jaroslav (z prvního manželství)
č. p. 51 – Popp Josef, manželka Anděla,
dcera Jarmila, syn Miroslav, dcery Ludmila, Věra a Zdenka
č. p. 52 – Bednářová Anna
Hejtmanová Marie
č. p. 53 – Vítek Josef, manželka Anežka,
synové Josef a Jan
č. p. 54 – Herzig Ludvík, manželka Františka, syn Zdeněk, dcera Ludmila, syn Vladimír a dcera Marie
č. p. 55 – Remeš Josef, manželka Marie,
synové Bohumír, Lubomír, Josef a dcera
Marie
č. p. 56 – Čoček Antonín, manželka Anna, synové Vladimír a Antonín
č. p. 57 – Kellner Bedřich, manželka Milada, syn Jaromír, dcera Marie, synové Antonín a Václav
Kellnerová Marie (sestra hospodáře)
Horáčková Anna (matka hospodyně)
č. p. 58 – Bočan Josef, manželka Marie,
dcery Marie, Josefa, syn Jan
č. p. 59 – Koryčánková Květa, Růžičková
Ludmila
Schmidt Ignác, manželka Emilie, synové
Vlastislav, Jan a Lubomír
č. p. 60 – Čoček Vladimír, manželka Marie
č. p. 61 – Orel Jan, manželka Hedvika, dcery Marie a Vlasta
Orel Jan (výměnkář)
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č. p. 62 – Jemelka Jaroslav, manželka Božena, dcery Marie, Ludmila a Jaroslava
č. p. 63 – Viková Františka, syn Vika Jan
č. p. 64 – Král František, manželka Božena, dcera Božena a syn František
Králová Alžběta (matka hospodáře)
č. p. 65 – Brázda Ferdinand, manželka
Marie, syn František, dcery Marie a Anna,
syn Karel, dcery Marta, Ludmila a Jarmila
č. p. 66 – Brázda Vladislav, manželka Emilie, dcery Marie a Emilie
č. p. 67 – Koláček Adolf, manželka Božena, dcery Božena a Marie
Koláčková Cecilie (matka hospodáře)
č. p. 68 – Kašpaříková Marie, syn František a dcera Marie
Bagarová Lucie (matka hospodyně)
č. p. 69 – Bezděk Josef, manželka Marie,
syn Jaromír, dcera Libuše
Kunovská Františka (matka hospodyně)
Bednář František, manželka Ludmila, synové František a Jiří
č. p. 70 – Balharová Anna, Hradilová Františka
č. p. 71 – Hejtman František, manželka
Marie
Hejtmanová Františka, dcery Marie, Jindřiška, Františka a Vladimíra
č. p. 72 – Přibyl Vladimír, manželka Terezie
č. p. 73 – Panáková Marie, Horáček Josef
č. p. 74 – Hradil Rudolf, manželka Anežka, syn Zdeněk
č. p. 75 – Lorenc Josef, manželka Žofie,
dcera Antonie
č. p. 76 – Zapletal Stanislav, manželka
Františka, syn František, dcera Maria,
syn Ladislav
č. p. 77 – Malina František, manželka Ludmila
č. p. 78 – Libiger Antonín, manželka Marie
syn Libiger Antonín, manželka Hedvika,
dcera Ludmila
Libiger Antonín (výměnkář, otec hospodáře)
č. p. 79 – Studený Jindřich, manželka Marie, dcera Anna
č. p. 80 – Šváček Karel, manželka Anděla, syn Karel (z prvního manželství Karla
Šváčka)
Raška Drahomír, manželka Marie, synové Drahomír a Jaromír
č. p. 81 – Koláček Antonín
č. p. 82 – Kašpar Rudolf, manželka Františka
č. p. 83 – Zapletal František, manželka Cecilie
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č. p. 84 – FARA
p. Jan Porubský
č. p. 85 – Tomečková Marie
č. p. 86 – Škrobala Josef, manželka Anna
Králová Anna
č. p. 87 – Novák František, manželka Marie, synové Václav, Antonín, Josef
Nováková Anežka (matka hospodáře)
č. p. 88 – Horáček Jan, manželka Ludmila,
synové Jaroslav, Josef, Petr
Sloveňák Jindřich, manželka Drahomíra,
syn Jindřich
č. p. 89 – Žeravíková Marie
Mužík Leopold, manželka Žofie roz. Žeravíková
Mužík Vladimír, manželka Františka, dcera Milada
č. p. 90 – Králová Marie, synové Miroslav
a Vladimír
č. p. 91 – Horáček Karel, manželka Marie,
syn Vladimír
Horáček František (bratr hospodáře)
Skřička Rudolf, manželka Ludmila, dcery Ludmila a Marie
č. p. 92 – Rochlová Františka, dcera Vlasta
Vrubl Josef, manželka Marie, syn Josef
č. p. 93 – Šlosar Rajmund, manželka Marie, dcery Eliška a Marie
č. p. 94 – Rob Jan, manželka Bohumila,
synové Bohumil a Miroslav
Popová Marie (výměnkářka)
č. p. 95 – Ocelka František, manželka Žofie, dcera Zlatuška
č. p. 97 – Humplík Jan, manželka Žofie,
dcera Zdenka
Humplíková Františka (matka hospodáře)
č. p. 98 – Velechová Františka, syn Antonín, dcera Ludmila a syn Josef
č. p. 99 – Voldán František, manželka Ludmila, dcera Marie, synové Jaroslav a Josef
č. p. 100 – Brožek Vincenc, manželka
Aloisie, dcera Zdenka (z prvního manželství Brožka Vinc.), syn Antonín
č. p. 101 – Šindler Josef, manželka Antonie, dcera Josefa, vnuk Jaroslav
dcera Hiltscherová Marie (rozvedená)
č. p. 102 – Rochla Antonín, manželka Anna, syn Antonín
č. p. 103 – Váňa Antonín, manželka Otilie,
syn Zdeněk
č. p. 104 – Orava Jan, manželka Františka,
syn Josef
č. p. 105 – Cifr František, manželka Antonie, dcera Marie, synové Milan a Jaromír
č. p. 106 – Pavliska Jan, manželka Josefa,
synové Vladimír, Josef a Jan
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č. p. 107 – Hlavinka Karel, manželka Marie, dcera Marie, dcera Lukášová Emilie
(rozvedená), Marta – dcera Emilie (vnučka hospodáře)
č. p. 108 – Bajgar František, manželka
Marie, syn Miroslav, dcera Marie
č. p. 109 – Sedlák Metoděj, manželka Marie, syn Vladimír, dcera Věra, syn Břetislav,
dcera Marie, syn Milan,
dcery Libuše a Božena
Hybnerová Drahomíra (rozená Sedláková)
a její syn Vladimír
č. p. 110 – Pavliska Bohumír, manželka
Marie, synové František, Petr a Pavel
(dvojčata)
Robová Marie
č. p. 111 – Sedláková Františka, syn Pavel
Sedlák Josef, manželka Anna, dcera Anna
č. p. 112 – Oblouk Josef, manželka Žofie,
syn Josef, dcera Eva
č. p. 113 – Škandera Josef, manželka Marie, syn Miloslav, dcera Emilie
č. p. 114 – Škanderová Františka, dcery
Ludmila a Anna
č. p. 115 – Konečková Žofie a její syn Konečka Josef
č. p. 116 – Pliska Ludvík
Hřiva Bohumil, manželka Jarmila
č. p. 117 – Valenta Jan, manželka Anna
č. p. 118 – Blaha Václav, manželka Božena
Božena Šindlerová, dcera (rozená Blahová)
č. p. 119 – Suchánek Antonín, manželka
Františka, dcery Božena, Jiřina a Ludmila
č. p. 120 – Přikryl Alois, manželka Marie,
dcera Vlasta
Zapletalová Božena (služka)
Remeš Josef st. (otec hospodyně), Remeš
Josef ml.
č. p. 121 – Dřímal Arnošt, manželka Albína, syn Rostislav
Pospíšil František
č. p. 122 – Mořkovský Alois, manželka Marie, dcera Marie
Velech Vojtěch (otec hospodyně), manželka Julie
č. p. 123 – Švébiš Josef, manželka Stanislava, dcery Stanislava, Marie a syn Josef
č. p. 124 – Jemelka Jan, manželka Zdeňka, dcery Věra a Zdeňka
Jemelková Augustina
č. p. 125 – Svoboda Čeněk, manželka
Anežka, synové Jaroslav a Václav
č. p. 126 – Bednář Antonín, manželka Maria
č. p. 127 – Zdražil Karel, manželka Anežka
Zdražil Stanislav, manželka Marie, synové Stanislav a Karel
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č. p. 128 – Oblouk Metoděj, manželka Marie, dcera Emilie, synové Metoděj a Jiří
č. p. 129 – Šindler Rudolf, manželka Růžena, syn Rudolf
č. p. 130 – Domesová Celestina, syn Do
mes Josef
č. p. 131 – Záboj Robert, manželka Marie, synové František a Karel (dvojčata),
Václav
č. p. 132 – Koryčánková Františka, syn
Vladimír
Koryčánek Zdeněk, manželka Anna
č. p. 133 – Kuča Bedřich
č. p. 134 – Zapletal Vratislav, manželka
Cecilie
č. p. 135 – Navrátil Antonín, manželka
Alžběta, dcery Ludmila, Jarmila, Marie
č. p. 136 – Navrátil Josef, manželka Anna, syn Milan, dcery Marta a Vlasta
Navrátil Julius, manželka Františka, syn
František, dcera Klotilda
č. p. 137 – Ryšánek Rudolf, manželka Anděla, syn Rudolf
Zapletalová Františka
č. p. 138 – Suchánek Josef, manželka Marie, dcera Marie
č. p. 139 – Suchánek František, manželka
Anna
č. p. 140 – Kellner František, manželka Julie
č. p. 141 – Koblihová Marie, vnuk Jaroslav
č. p. 142 – Kašpar Josef, manželka Jiřina,
dcera Jiřina
Kašparová Marie (matka hospodáře)
č. p. 143 – Popp Lambert, manželka Štěpánka
č. p. 144 – Markl František, manželka Hedvika, syn František, dcera Libuše
Marklová Anežka (matka hospodáře)
Koryčan Antonín, manželka Emilie (rozená Marklová)
č. p. 145 – Čech Alois, manželka Marie,
syn Alois
č. p. 146 – Navrátilová Marie
č. p. 147 – Šlosarová Františka, synové
František, Ludvík, dcery Marie, Jaromíra
č. p. 148 – Koláčková Anna
Emilie Hynčicová, dcera
č. p. 149 – Balhar František, manželka Žofie, dcera Jiřina
č. p. 150 – Osina Jan, manželka Kateřina, dcery Marie, Jarmila, Anna, synové
Jan, Zdeněk, Vladimír
č. p. 151 – Orava Jaroslav, manželka Anna, syn František, dcera Alena
č. p. 152 – Hamrla Alois, manželka Julie,
dcera Vlasta
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č. p. 153 – Navrátil Inocenc, manželka
Marie, syn Vladimír
Ocelka Emanuel, manželka Anděla
č. p. 154 – Skřička Rudolf, dcera Štěpánka, synové Karel, Jan, dcera Božena
č. p. 155 – Velech Vojtěch, manželka Jarmila, dcery Jarmila, Ludmila, Marie
č. p. 156 – Skála Alois
č. p. 157 – Hradil Jindřich, manželka Františka, dcera Žofie
Palková Josefa (sestra Františky)
Kašpařík Josef
č. p. 158 – Balharová Božena a syn Leopold
Jakl Josef, manželka Ludmila (r. Balharová)
č. p. 159 – Koláček Antonín, manželka
Marie, dcera Marie
Koláčková Augustina (matka hospodáře)
č. p. 160 – Richter Josef, manželka Marie,
syn Josef
č. p. 161 – Horáček Alfons, manželka Marie, dcery Františka, Marie, synové Josef,
Antonín, dcera Marta
Horáčková Štěpánka (sestra hospodáře)
Škanderová Marie
č. p. 162 – Raška Alois, manželka Marie,
dcera Libuše, syn Petr
Mužík František, manželka Amálie
č. p. 163 – Ludík Josef, manželka Jiřina
č. p. 164 – Hájek Antonín, manželka Marie, syn Břetislav, dcera Drahomíra
č. p. 165 – Bočanová Marie
č. p. 166 – Bajgar Jan, manželka Ludmila, syn Zdeněk
Bajgar Jan, manželka Josefa
č. p. 167 – Kelnar Jan, manželka Jiřina,
synové Jan, Eduard
č. p. 168 – Suchánek František, manželka Ludmila, syn Zdeněk
č. p. 169 – Jemelka Josef, manželka Hermína, dcery Marie, Ludmila, Milada
č. p. 170 – Skřička Antonín, manželka Žofie
Janča Antonín, manželka Žofie, dcera Věra, syn Ladislav
č. p. 171 – Fojtík Jan František, manželka
Helena, dcera Helena
č. p. 172 – Malý Josef, manželka Marie
Zapletal Miloslav, manželka Vlasta, syn
Miloslav
č. p. 175 – Koláček František, manželka
Žofie, dcery Marie, Božena, Jana
č. p. 176 – Koryčánková Marie, synové Ivo,
Pavel
č. p. 177 – Suchánek Alois, manželka Ludmila, syn Josef
Remeš Metoděj (otec hospodyně)
Zdroj: Kronika obce Jezernice

Jezeráček

Průmyslová zóna a výstavba cihelny
Počátkem roku 2001 byla na základě smlouvy mezi obcí Jezernice a Lipníkem nad Bečvou zahájena příprava k vybudování společné průmyslové zóny Jezernice – Lipník.
Jejím cílem bylo přilákat investory, oživit ekonomiku regionu a zvýšit zaměstnanost. Cena půdy uvnitř
zóny byla stanovena na 70 Kč/m2.
O výstavbě cihelny se však zvažovalo již daleko
dříve. Největší výrobce cihel na světě společnost
Wienerberger se rozhodl již v roce 1996 postavit na
severní Moravě cihelnu, aby snížil náklady na dopravu a využil ložiska surovin v lokalitě Lipník n. Bečvou.
Tomu předcházel velký geologický průzkum na několika místech. Po vyhodnocení surovin a zjištění infrastruktury bylo rozhodnuto o lokalitě Jezernice (Prašnice).
A tak již v roce 1997 začala příprava projektu, který zajišťoval tým českých a rakouských techniků.
Organizaci projektu měl na starosti výrobní ředitel
p. Hejč Pavel, p. Výtisk zajišťoval výkup pozemků a přípravu stavebního povolení. Aby se občané přesvědčili o tom, že nová cihelna nebude mít vliv na životní
prostředí a na život občanů, ale naopak bude přínosem pro oživení ekonomiky regionu a vytvoření nových pracovních míst, byl zorganizován zájezd (dva
plně obsazené autobusy) občanů Jezernice do výrobního závodu Novosedly v okrese Břeclav. Zde si mohli účastníci prohlédnout výrobní závod včetně hliniště,
seznámit se s tím, jak probíhá rekultivace vytěžených
prostor, besedovat s představiteli samosprávy atd. To
vše jistě přispělo k tomu, že individuální výkup pozemků pro potřeby nového závodu probíhal bez velkých
problémů. V roce 2000 se naše obec osamostatnila
od Lipníka n/B. a partnerem pro jednání se společností Wienerberger se stává samostatná obec Jezernice,
kterou zastupuje starosta obce Ing. Dušan Pořízka.
Byl vypracován projekt výstavby plynovodu pro závod
a tím byl také dán impuls pro plynofikaci obce, která
byla v záměru několik let, již v době kdy byla součástí Lipníka nad Bečvou.
Po získání úředních povolení a nezbytném výkupu
pozemků (rok 1998) se mělo začít stavět, ale odbytová
situace na českém trhu celou stavbu pozastavila a nová investiční aktivita započala až v roce 2004, kdy se
Jezeráček

zvýšila na trhu poptávka po zdícím materiálu a tak byla
znovu otevřena otázka výstavby nové cihelny. Probíhá oživení technologického projektu včetně změn. Po
archeologickém průzkumu začala v zimě roku 2003
otevírka hliniště a na jaře 2004 se mohlo začít stavět.
9. dubna 2004 proběhla na obecním úřadě informativní schůzka představitelů společnosti Wienerberger (VŘ p. Hejč, p. Cichý) a zástupců obce (starosta
Ing. Pořízka, místostarosta p. Jemelka). VŘ p. Hejč seznámil s postupem prací.
1. etapa – zahájení 3. května. Dodavatel této první etapy (příjezd do závodu) společnost Skanska.
2. etapa – výrobní hala – od 1. července. Zde ještě nebylo ukončeno výběrové řízení.
Technologie závodu – část bude demontována
a dovezena z Německa, část bude nová. Počet pracovníků 40 – 43 D, 5 THP. Zaměstnanci budou přijímáni na základě výběrového řízení. Cca 30 – 40 %
bude z okolí. Služby pro závod – doprava, údržba, těžba – budou dodavatelsky zajišťovat jiné firmy. Výkon
je plánovaný na 140 TNF.
3. etapa – dodávka technologie. Termín dodání
– říjen 2004.
Zkušební provoz byl zahájen v lednu 2005, kdy byly vyrobeny první cihly a to PTH 24 PD.
K slavnostnímu zahájení provozu cihelny, která
zaměstnávala několik desítek lidí, došlo 10. července
2005. Slavnostního otevření provozu nového závodu,
který je největším v ČR, se vedle zástupců všech výrobních závodů Wienerberger a jejich obchodních
partnerů zúčastnila celá řada významných osobností
– ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, zástupci
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kraje v čele s hejtmanem RNDr. Kosatíkem, zástupci
podnikatelské sféry a sdělovacích prostředků. Přítomen byl také tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek, který si při této příležitosti v doprovodu starosty
obce Ing. Pořízky prohlédl obec. Celou akci moderovala Marcela Augustová společně s Petrem Novotným. V kulturním programu vystoupila mimo jiné Lucie Bílá, Zdeněk Izer a řada dalších umělců.
Ředitelem nového závodu byl jmenován p. Petr Cichý.
Závod se velmi rychle rozvíjel a rozšiřoval sortiment
výrobků. Vedle klasické perodrážkové cihly začal jako
první ze všech závodů vyrábět cihlu broušenou (dnes se
vyrábí z celkového objemu cihel 70 % cihel broušených).
A již od prvopočátku se datuje nadstandardní
spolupráce mezi obcí a závodem a tato spolupráce
stále pokračuje. Závod mimo jiné finančně přispěl na
nákup keramické pece pro ZŠ, v roce 2012 daroval
částku 150 000 Kč na nákup malotraktoru atd.
V roce 2006 navštívil závod tehdejší místopředseda PS PČR Ivan Langer, který si v doprovodu ředitele
závodu p. Cichého prohlédl závod a seznámil se s výrobou. V roce 2006 byl p. Petr Cichý převeden na
správu do a.s. v Českých Budějovicích a ředitelem závodu se stal dosavadní vedoucí výroby Ing. Ján Križan. (P. Cichý se po odchodu VŘ p. Hejče do důchodu
stal od 1. ledna 2009 VŘ Wienerbergeru a.s.)
Závod se dále rozvíjel (nové výrobky, nová technologie) a tak není divu, že závod navštívila celá řada delegací. V roce 2007 se uskutečnila návštěva zástupců
partnerských měst ze Slovenska (region Trenčínska), aby
si prohlédla nejnovější robotizované pracoviště a špičkovou technologii broušených cihel. V březnu 2007 byla vyměněna celá expediční a brousící linka. Od zastavení závodu, vystěhování staré linky, smontování a uvedení do provozu nové uběhlo pouhých 14 dnů. Rychlost
broušení poprvé ve světě dosáhla 18 m/min. Vedoucím
akce byl ŘZ Ing. Križan, dalšími klíčovými osobami této

brilantní akce byli p. Mužík – VV a p. Janík – HZ. Hlavním dodavatelem byla německá firma Novocerik.
V roce 2008 se uskutečnilo výjezdní jednání členů
Rady Olomouckého kraje v čele s hejtmanem kraje
RNDr. Kosatíkem. S velkým zájmem si prohlédli závod.
V roce 2008 byla největší poptávka po zdícím materiálu a cihelna v Jezernici vždy obstála. Od roku 2009
však dochází k poklesu poptávky, což také konstatovali
představitelé společnosti Wienerbergeru na pravidelném setkání s pracovníky cihelny. Toto setkání se konalo 23. února 2012 (přítomen GŘ p. Kotek, EŘ Ing. Bárta,
VŘ p. Cichý). Pracovníci byli seznámeni s výsledky ho
spodaření za rok 2011 a s úkoly na rok 2012. (Kolik TNF,
kolik pracovníků, jaké nové výrobky se připravují, jaká
nová technologie atd.) Klasická pálená cihla je pevná,
nehořlavá, stabilní. Výrobci stále vylepšují i její tepelně-izolační vlastnosti, takže se hodí i pro nízkoeneregetické a pasivní stavby. Ale je potřeba vyvíjet nové výrobky.
Horkou novinkou je porothermová cihla plněná minerální vatou POROTHERM 42,5 PROFI, která dodává
zdivu skvělé tepelněizolační vlastnosti bez nutnosti dodatečného zateplování fasády. Použití materiálu výrazně snižuje náklady na vytápění. Spolu s touto cihlou se
zavádí také unikátní folie POROTHERM ZIP s integrovanou geotextilií, která je určena na hydroizolaci zdi na
základové desce i na okenních parapetech. Izolační folii dostanou stavebníci zdarma, pokud si objednají alespoň 36 palet cihel POROTHERM T PROFI v jedné objednávce, což je množství odpovídající stavbě středně
velkého rodinného domu.
Stále pokračující a prohlubující se krize (zvláště ve
stavebnictví) nutí cihelnu zlepšovat kvalitu svých výrobků (což se úspěšně daří, procento reklamací je stále
pod stanovenou hranicí) a kvalitu poskytovaných služeb. Jen tak je reálný předpoklad, že si cihelna v Jezernici uchová své významné postavení na trhu se zdícím
Antonín Jemelka
materiálem.

Oznámení odstávky v cihelně
Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. oznamuje, že dne 27. 4. 2013 bude odstavena na 5 dnů jednotka dopalování spalin, tj. do 1. 5. 2013. Po dobu odstavení jednotky se za nepříznivých klimatických podmínek může stát, že bude cítit zápach z pálených pilin. Jednotka se odstavuje z důvodu povinné roční kontroly funkce a vnitřní prohlídky. Jako každý rok i tentokrát prosíme občany o strpení.
Ján Križan, Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o.
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CHARITA HRANICE
V poslední době hýbou děním v naší republice také události v sociální oblasti, zejména v oblasti státní správy. Vedle ní ale funguje ještě další neziskový
sektor, který se také zaměřuje na poskytování sociálních služeb.
Proto bychom Vám chtěli představit jednoho z největších poskytovatelů sociálních služeb
v našem nejbližším okolí – Charitu Hranice.
Charita Hranice je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a je současně organizační složkou
Arcidiecézní charity Olomouc. K 1. 1. 2009 došlo ke
sloučení Charity Hranice s Oblastní charitou Lipník
nad Bečvou. Okruh působnosti tak nyní pokrývá celý
hranický děkanát.
Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální
a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženými sociálně – patologickými jevy a realizovat humanitární pomoc osobám v krizových situacích. Svou činností, která vychází z křesťanských hodnot, podporuje klienty
v začlenění do běžného života.
Charita Hranice poskytuje celou řadu služeb, které se Vám pokusíme alespoň krátce přiblížit:

Charitní ošetřovatelská služba:

jištění chodu domácnosti se zřetelem ke konkrétní životní situaci a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Cílem
služby je udržet klienta co nejdéle ve svém přirozeném
domácím prostředí při zohlednění jeho přání. Dále se
služba zaměřuje na zajištění potřebné míry podpory
soběstačnosti klientů, snaží se klienty aktivizovat na
základě jejich individuálních plánů, zachovává sociální
vazby a životní styl klientů. Cílovou skupinu
charitní pečovatelské služby tvoří klienti s chronickým nebo tělesným postižením od 11 let věku a senioři, kteří z důvodu svého zdravotního
stavu, snížené soběstačnosti při zajištění péče o
svoji osobu, svých zájmů a chodu domácnosti
službu nezbytně potřebují a nemohou si ji zajistit v požadovaný čas jiným způsobem.

Charitní pečovatelská služba
– středisko Lipník nad Bečvou:
Charitní pečovatelská služba pomáhá zajistit klientům vést plnohodnotný život v jejich domácích
podmínkách a v jejich sociálním prostředí. Podporuje jejich soběstačnost v péči o svoji osobu, zájmy
a při zajištění chodu domácnosti s ohledem na jejich
konkrétní situaci a zdravotní stav. Zaměřuje se na individuální cíle klientů. Cílovou skupinou jsou osoby
s chronickým onemocněním od 19 let věku se sníženou soběstačností, trpící dlouhodobým onemocněním. Dále pak osoby s tělesným postižením od 19 let
věku se sníženou soběstačností, trpící určitou odchylkou ve zdravotním stavu, která je omezuje v určité činnosti. Služba je také poskytována seniorům se
sníženou soběstačností z důvodu věku, kterým je poskytována dopomoc v základních životních dovednostech a v péči o svou osobu a domácnost.

Jejím posláním je zajištění komplexní biologické,
psychologické, sociální a ošetřovatelské péče klientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami na základě doporučení praktického léOsobní asistence:
kaře a je v plné výši hrazena zdravotní pojišťovnou.
Jedná se o službu zaměřující se na individuální podPéče je prováděna u klientů v akutních, chronických
a terminálních stádiích onemocnění. Služba je klien- poru klienta při zvládání každodenních úkonů, které by
za běžných okolností zvládal sám bez dopomoci. Podtům dostupná každý den, včetně víkendů a svátků.
poruje klienty v soběstačnosti, v samostatnosti a v akCharitní pečovatelská služba
tivním začleňování do přirozeného prostředí. Služba je
– středisko Hranice:
poskytována klientům 24 hodin denně. Cílem služby je
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoci spokojený klient, samostatný v rámci svých možností,
zajistit klientům vést plnohodnotný život v podmín- žijící plnohodnotným životem běžných vrstevníků.
kách svého domácího sociálního prostředí, podporová- Služba osobní asistence pružně reaguje na aktuální
ní jejich soběstačnosti v péči o svoji osobu, zájmy, za- potřeby klientů. Mezi klienty osobní asistence patří
Jezeráček
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osoby se zdravotním postižením od 19 let a senioři,
kteří službu potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu a nejsou si ji schopni sami nebo s dopomocí své
rodiny v požadovaný čas zajistit. Služba není poskytována osobám s psychickým onemocněním, osobám
s těžkým kombinovaným postižením a osobám, které
se aktivně nepodílí na průběhu služby.

Denní centrum Archa:
Denní centrum Archa poskytuje sociální služby dospělým osobám se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením. Posláním služby je podpora klienta při jeho začleňování do společnosti, při utváření jeho vlastního samostatného života a vytváření životních
hodnot. Služba se zaměřuje na samostatnost klienta
v sebeobslužnosti, na jeho schopnost vhodně komunikovat s okolím, na správnou orientaci v prostředí.
Denní centrum svým klientům nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti. Zaměřuje se také na pomoc při uplatňování
práv a obstarávání osobních záležitostí, dopomoc při
úkonech osobní hygieny, poskytuje klientům stravu
nebo pomáhá při jejím zajištění.

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Fénix:
Zařízení poskytuje svým klientům výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Jedná se o ambulantní sociální službu, která je poskytována dětem a mládeži.
Služba se snaží předcházet možnému sociálnímu vyloučení a vzniku nebo rozvoji rizikového chování, poskytuje dětem potřebné informace, pomoc a podporu
v nepříznivé životní situaci. Cílem je omezit působení
patologického vlivu prostředí na děti a mládež a tím
snížit nárůst kriminality u dětí a mládeže, dále se zaměřuje na podporu sociálního začlenění dětí a mládeže do společnosti, chránit je před sociálním vyloučením
a tak zlepšit kvalitu jejich života. Zařízení se snaží zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální
ochranu, zmírňovat rizika související se způsobem života cílové skupiny dětí a mládeže. Dále nabízí a pomáhá dětem a mládeži zabezpečit odbornou pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí a odborných institucí
a pracovišť. Poskytuje bezpečný prostor pro osobní růst
a seberealizaci, poskytuje potřebné informace, podpostrana 14

ru a pomoc při řešení obtížných životních situací. Zabezpečuje rozvoj sociálních schopností a dovedností,
učení se komunikačním dovednostem a způsobům řešení různých životních situací. Rozšiřuje životní příležitosti k získání vlastních pozitivních zkušeností a nabízí
další alternativní způsoby trávení volného času.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od
7 do 20 let, které prožívají nepříznivou sociální situaci,
jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, nebo u kterých se projevují známky rizikového chování. Služba se
také zaměřuje na děti, které nemohou nebo neumí
adekvátně využívat svůj volný čas, potulují se na ulici
a dochází tak k narušení jejich sociálního vývoje.

Humanitární projekty:
Charita Hranice se zaměřuje také na další humanitární projekty, ke kterým patří zejména velké sbírky
ošacení, probíhající dvakrát ročně ve spolupráci s farou v Lipníku nad Bečvou. V Hranicích pak funguje
charitní šatník, který poskytuje materiální pomoc
– zejména ošacení občanům, kteří se ocitli v hmotné
nouzi. Mezi klienty charitního šatníku patří zejména
sociálně slabé rodiny a osoby bez přístřeší. Pětkrát ročně je pak přebytečné ošacení dodáváno občanskému
sdružení Diakonie Broumov, která oděvy dále využívá
pro humanitární pomoc v České republice ale i v zahraničí. Ostatní nevyužité šatstvo se využívá k dalšímu
průmyslovému zpracování.
Charita Hranice se také ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc angažuje v humanitární pomoci při mimořádných událostech, zejména při povodních, kdy postiženým domácnostem poskytuje bezprostřední materiální pomoc na odstranění následků
povodní, poskytuje psychosociální a případně také materiální pomoc.

tu, která věřícím připomíná třetí prvek postního snažení – almužnu pro potřebné. Darované získané finanční prostředky jsou pak dále využívány pro přímou
pomoc rodinám v nouzi a na posílení všech sociálních
služeb Charity Hranice.
Pro své zaměstnance organizuje vzdělávací víkendy vedoucí k posílení týmového ducha.
V předvánočním období organizuje Charita Hranice
akci Vánoční balíček. V rámci této sbírkové akce
jsou obdarovávány děti z dětských domovů a sociálních center na Ukrajině.
Během celého roku se Charita Hranice prezentuje
s výrobky svých klientů na jarmarcích a výstavách.
Mezi společenské akce můžeme zařadit májové
hraní v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou.
Program je určen zejména pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jeho cílem je společné setkání a seznámení s novými lidmi a propagace Charity.
K vydařeným pravidelným akcím patří také výlety
seniorů a zdravotně znevýhodněných na poutní
místa. Pro seniory je připravena účast na mši svaté

a prohlídka okolí poutního místa. Cílem je podpoření samostatnosti uživatelů a možnosti kontaktu s vrstevníky.
Středisko Lipník nad Bečvou organizuje pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany účast
na mši svaté se vzpomínkou na zemřelé v kostele sv. Jakuba. Součástí je i společné posezení na
lipenské faře.
Charita nabízí také řadu dalších akcí pro zaměstnance a dobrovolníky. Jedná se o duchovní hodiny,
společné setkávání při zamyšlení nad Písmem Svatým,
postní křížovou cestu, adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Adventní zastavení – čtyři setkání u adventního věnce.
Charita Hranice nabízí širokou škálu služeb, která
je schopna uspokojit všechny skupiny klientů.
Naše obec s Charitou Hranice spolupracuje, každým rokem přispívá na její činnost menším finančním
darem.
Zdroj: výroční zpráva Charity Hranice
Antonín Jemenka, kronikář obce
Kateřina Ludíková, pomocná kronikářka

Pojďte s námi do pohádky

Pohádky jsme si nejen četli a vyprávěli, ale také hráli. Ztvárnili jsme pohádku O Budulínkovi, O Koblížkovi,
O veliké řepě, Jak včelička zachránila králíčka, Budka
v poli a díky novému divadélku od Ježíška, maňáskům
a loutkám i mnoho dalších oblíbených pohádek.
Připomněli jsme si, že i ten nejmenší a zdánlivě
nejslabší může v nouzi nejvíce pomoci, že se dobrota, poslušnost a pomoc druhému vyplácí.

Pojďte s námi, kamarádi, pojďte s námi do pohádky…
Touto pěknou písničkou z hudební pohádky Budulínek a oblíbenými klasickými pohádkami i pohádkami o zvířátkách jsme si v mateřské škole zpříjemňovali pochmurné, únorové dny.

Tříkrálová sbírka:
Snad nikdo z nás si už nedovede představit začátek nového roku bez tradiční tříkrálové sbírky. Získané finanční dary ze sbírky jsou využívány na podporu
charitních projektů, přímou pomoc rodinám a lidem
v nouzi a na zahraniční humanitární pomoc.
Charita dále nabízí také jednorázové nebo
pravidelně opakující se akce. Z těchto akcí zde
můžeme zmínit Postní almužnu, což je dobrovolná
duchovní formace všech farností hranického děkaná-
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Nešlo o nácvik a přesnou reprodukci pohádek, ale
Díky pohádkám, které neoddělitelně k dětství pao schopnost improvizace, vyjádření dětských představ tří, jsme prožili mnoho hezkých chvil plných pohody
a fantazie, rozvoj vyjadřovacích schopností, radost ze a vzájemné sounáležitosti a v neposlední řadě podzvládnutí jednoduché herecké role, společných dojmů pořili vztah dětí k literární tvorbě.
Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ
a prožitků.

Karneval
Jako každým rokem, tak i letos
se konal v Kulturním domě tradiční
karneval pro malé děti z Mateřské
školy, tak pro děti školou povinné
a na své si přišli i rodiče a prarodiče.
Atmosféra byla okouzlující, opět
nás přivítal klaun Hopsalín, který
měl pro děti připravenou zábavu
– tanečky, soutěže a kolektivní hry.
Mohli jsme vidět plno překrásných masek. Na parketu se to hemžilo princeznami, vílami, břišními tanečnicemi, spidermany, příšerkami,
dokonce nás mile překvapil malý
a roztomilý tučňáček.
Na závěr všechny přítomné čekala chvíle napětí u bohaté tomboly. Výher bylo opravdu mnoho. Hlavními cenami byly tři lahodné dorty.
Karneval se vydařil a my se už
těšíme na ten příští. Kdo nás přivítá? Klaun Hopsalín? Taťka Šmoula? Necháme se překvapit!
Markéta Nováková,
učitelka MŠ
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V sobotu 2. 2. 2013 se v DKS konal tradiční dětský karneval připravený KRPŠ a mateřskou školou.
Klaunu Hopsalínovi letos vypomohl jeho roztomilý „plyšový“ společník. Společně pak vytvořili dětem i rodičům bohatý zábavný program plný soutěží a her.
Prostory DKS hýřily veselými barvami, balónky a také samotnými maskami dětí. Stejně jako v minulém
roce zde měly zastoupení princezny, víly a čarodějnice. Společně s nimi ukazovala své umění břišní tanečnice. „Zdravé“ kosti nám ukázali malí kostlivci a kostřičky. Nechyběly ani tradiční masky pirátů a příslušníků různých indiánských kmenů. Nejmenší účastníci
karnevalového reje se pak předvedli v roztomilých
kostýmech berušek, broučků a zvířátek. Pohádkovou
říši zastoupil vodníček s červenou Karkulkou. Na pořádek a bezpečí všech pak dohlížel tajemný Zorro se
Spidermanem.
V závěru veselého odpoledne proběhlo losování
tomboly, která byla díky štědrým darům od rodičů opět
bohatá. Sladké hlavní ceny do tomboly – dort ve tvaru Sněhuláka a věnečkovou pyramidu – věnovaly paní Jurošková a paní Marie Dvořáková.
Velká návštěvnost dětí i rodičů vypovídala o tom,
že si všichni užili báječné odpoledne. Těšíme se na další společné setkání s klaunem Hopsalínem!
KRPŠ tímto děkuje všem rodičům, kteří přispěli dárkem do tomboly, podíleli se na přípravě občerstvení, na
samotné organizaci a zajištění hladkého průběhu celého odpoledne.
za KRPŠ Kateřina Ludíková

Jezeráček
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Jarní dílny 2013

Základní škola a Mateřská škola Jezernice
zve rodiče s dětmi na

Letošní pozdní jaro jsme přivítali tentokrát mimořádně v neděli 24. 3. 2013 na jarních dílnách,
které každoročně připravují zaměstnanci Základní
školy a mateřské školy v Jezernici. Celé odpoledne si
mohli návštěvníci vyrábět sobě pro radost různé doplňky do bytu, které nám připomínaly blížící se jaro
a Velikonoce.
S novou paní vychovatelku Janou Studenou si především menší děti vyráběly papírovou slepičku, s paní
učitelkou Chytilovou jarní papírovou taštičku, u paní
učitelky Vykoupilové nápaditou ovečku. S paní učitelkou Markétou Novákovou si návštěvníci tvořili zvířátNaše lektory tentokrát doplnily paní Vlaďka Rašková
ka z vatové koule a u mne zase pomocí raznice zdobis jejími nádhernými výzdobami z quilingu – natočeli kytičkami polystyrenovou kouli, která může připomíných proužků papíru do různých tvarů – motýlek, zanat první jarní kvítí a může být zavěšená někde doma.
jíček, květina... Slečny Jaroslava a Alena Šumšalovy
nám předvedly co si můžeme vyrobit z obyčejného
drátku a korálků a jak také můžeme zdobit velikonoční vajíčka voskem.
Každý se snažil a každému se něco povedlo. Někdo si odnesl více výrobků, někdo méně. Bylo zde tvoření jak pro malé děti, tak i pro dospělé. Nevlídné počasí některé návštěvníky možná odradilo, ale ti kteří
přišli, nelitovali.

ZÁPIS DO MATERSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2013 – 2014
Kdy?
ve čtvrtek 18. dubna 2013
v době od 16:00 do 17:00 hod.
Kde? v mateřské škole v Jezernici
Přineste sebou:
občanský průkaz, rodný list dítěte
TĚŠÍME SE NA VÁS

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhl na Základní škole
v Jezernici zápis do 1. ročníku.
K zápisu se dostavilo celkem 12 rodičů se svými
dětmi. Děti si vyzkoušely jak se sedí v lavici, popovídaly si s paní učitelkou, která zjišťovala, zda jsou děti zralé na školní docházku - zda již mají dobrou výslovnost,
jsou-li samostatné, umí se soustředit na jednu činnost,
umí se orientovat v prostoru (vpravo x vlevo), zda poznají základní barvy, zda se umí srozumitelně vyjadřovat, zda správně drží tužku atd. To všechno se samozřejmě z takto krátkého pozorování nedá poznat a proto v letošním roce byla zápisu do 1. třídy přítomna
i paní učitelka ze školky. Děti se tudíž ocitly mezi již
známými lidmi a ničeho se nebály.
Do prvního ročníku v následujícím školním roce nastoupí deset hochů a jedna holčička. Jedno dítě bude
mít odklad povinné školní docházky.
Musíme pochválit všechny budoucí prvňáčky, jejich
rodiče i paní učitelky v mateřské škole za jejich snahu.
To, co jim dosud nejde mohou do září ještě dotrénovat.
Všichni ve škole se těšíme až v pondělí 2. září 2013
zasednou noví prvňáčci do svých školních lavic v naší
Mgr. Hradilová B.
škole.
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Touto cestou chci poděkovat všem zaměstnancům
školy za aktivní účast a ochotu něco pro veřejnost připravit. A také bych poděkovala maminkám z KRPŠ za
občerstvení při této akci.
Mgr. Hradilová B.

Jezeráček

Jezeráček
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SOUTĚŽÍME S PLASTOŽROUTEM

Předjaří na Základní škole
Období, které vyplňuje časovou mezeru mezi masopustem a Velikonocemi se nazývá „Postní doba“.
Trvá čtyřicet dní a začíná Popeleční středou. Následuje šest postních neděl – černá, pražná, kýchavná, družebná, smrtná a květná.
Pátá postní neděle je smrtná a v ten den vynášeli
lidé ze vsi slaměnou smrt, Mařenu, Mořenu, Moranu
– loutku oděnou do ženských šatů. Za vsí ji hodili do
vody a zpět se vraceli se zeleným stromkem – lítem.
My jsme si tento pradávný zvyk připomněli i u nás
ve škole. Ve školní družině žáci s paní vychovatelkou vyrobili Moranu, ozdobili věncem z vyfouklých vajec a ve
středu 27. 3. 2013 jsme ji všichni společně odnesli za
doprovodu písní a říkanek k potoku. Nechali ji uplavat
po proudu pryč z naší vesnice. Letošní zima je obzvlášť
dlouhá a tak když Morana plavala v potoce a právě za-

svitlo sluníčko, všichni jsme se radovali z příchodu jarního počasí. Do vsi jsme se vraceli s lítečkem ozdobeným barevnými pentlemi a těšili se na příchod jara.
Následující neděle nás ovšem všechny nemile překvapila svým návratem velmi chladného, zimního počasí. A tak jsme si na Velikonoce mohli nasadit lyže
Mgr. Hradilová B.
a stavět sněhové zajíce.

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ v Jezernici
si Vás dovolují pozvat

u příležitosti oslav Dne matek

na slavnostní odpoledne

Klub rodičů a přátel školy se ve spolupráci s dětmi z mateřské a základní školy a jejich rodinami zapojil do soutěže ve sběru víček z PET lahví. Koncem května provedeme první odvoz víček do výkupny plastů pořadatelské firmy. Výtěžek
z této sbírkové akce bude plně využit na úhradu potřeb dětí z naší mateřské a základní školy. Do soutěže se zapojíme i v příštím školním roce. Prosíme nejen rodiče, ale také širokou veřejnost, aby se k nám se sběrem víček připojila. Sbíráme
víčka z PET lahví, od mléka, džusů, z obalů od potravin … vyloučeny jsou pouze víčka od chemikálií a úklidových prostředků. Víčka můžete nosit do MŠ nebo
za KRPŠ Kateřina Ludíková
ZŠ. Za Vaši pomoc děkujeme.

Vodění medvěda – sobota dne 9. 2. 2013
Voňavé koblihy, koláče, chlebíčky, jednohubky a také nezbytné masky, všeobecné veselí a dobrá nálada. To je masopust. Období symbolizující radost
z pomalu odcházející zimy, čekání na jaro, ale také
příprava na čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Největší veselí připadlo na víkend před popeleční
středou (9. 2. 2013 – 10. 2. 2013).
V sobotu dne 9. února uspořádali místní hasiči již tradiční vodění medvěda. Masky, které se sešly v 8.00 hodin před budovou hasičské zbrojnice, za doprovodu živé hudby začaly obcházet domácnosti. Samozřejmě, že
za pěknou písničku a tanec s medvědem byly od hospodyně nebo od hospodáře náležitě odměněny a to nejen finančním příspěvkem do kasičky na činnost hasičů,
ale i domácími dobrotami. Nechyběly tradiční koblihy,
koláče či chlebíčky a ani jednohubky. Pro zahřátí v zimním počasí byla připravena osvědčená slivovice. Ta měla i preventivní léčivé účinky, protože právě probíhající
chřipková epidemie to přímo vyžadovala.

Je dobře, že se tato tradice stále udržuje a že se
najde ještě dost ochotných lidí, kteří si dokážou udělat legraci sami ze sebe. A zato vše patří poděkování
jak organizátorům velmi zdařilé akce, tak také všem
Antonín Jemelka
účinkujícím.

které se uskuteční
v neděli 12. 5. 2013 v 15.00 hodin
v Domě kultury a sportu v Jezernici
Program:
1. Vystoupení dětí Mateřské školy v Jezernici
2. Divadelní představení žáků ZŠ v Jezernici
(Malý princ)
Vstupné dobrovolné.
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ŠIBŘINKY
Dne 16. 3. 2013 se již tradičně
konal školní ples, který už několik
let pořádá KRPŠ společně se ZŠ Jezernice v duchu maškarního bálu
pro dospělé. Každým rokem pozorujeme nárůst počtu návštěvníků
v maskách, kdy v zábavě a blbnutí
můžou rodičové směle konkurovat
našim ratolestem. Večer zahájily
holky z taneční skupiny Greatčata,
opět s krásným vystoupením (mimochodem ty rozárky jsou snad
z gumy nebo co?). K tanci a poslechu nám stejně jako loni hrálo bezvadně duo Karel Caha a Olinka
Nováková, parket byl neustále plný
všemožných masek – k vidění byl
např. krvavý řezník, který si jistě rozuměl s hejnem upírů, kovbojové,
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pankáči, černoši, piráti, indiáni, různorodý hmyz a jiné potvory.
Bohatá tombola čítala bezmála
cca 150 cen – čímž ještě jednou
děkujeme sponzorům, občerstvení
byla také hojnost např. v podobě
super řízečků – tímto děkujeme
děvčatům z kuchyně Agrochovu za
usmažení.
A po promaštění bříšek bylo
možno pokračovat tekutým občerstvením, ale také zákuskem v podobě cukrovinek pečených maminkami a sladkých koláčků, které
již tradičně napekla p. Jurošková.
Letos byla také o půlnoci jako každý rok vyhlášena nej maska, vybírána nezávislou porotou a to rovnou třikrát. Na šampíčku si pochutnali: Avataři s plenícími vojáky,
Ivánek s Marfuškou i Nastěnkou
a čtyřčlenná maska – Vývojová stá-

číslo 2 •duben 2013

dia motýla. Juchalo se do časných
ranních hodin a jako slušní lidé
jsme odcházeli domů za světla.
Černým puntíkem na letošním plese bylo zjištění při ranním úklidu,
že nějaký, zřejmě domácnost zařizující nenechavec, odcizil 2 kovové
židle z chodby kulturního domu .
Nechť se tomuto... (oslovení doplň
dle libosti), dobře sedí s vědomím,
že vlastně okradl malé děti ze ZŠ
a MŠ Jezernice, jimž je veškerý výdělek z akcí pořádaných KRPŠ věnován. Děkujeme všem organizátorům, kteří přiložili ruku k dílu
– jen houšť. Fantazii a ochotě se
meze nekladou a už teď se těšíme
na další setkání např. v pohádkovém lese 15. 6. 2013 na dětském
dnu na hřišti v Jezernici. Rodičům
a dalším příšerám Zdar .
Nováková Zuzana

Jezeráček

Zahrádkáři bilancovali
V neděli 10. 3. 2013 se konala
výroční členská schůze ZO ČZS. Tato organizace, která sdružuje zájemce ze tří vesnic (Jezernice, Milenov a Podhoří) má 55 členů (Jezernice 22, Milenov 13 a Podhoří 20)
se významným způsobem podílí na
kulturním a společenském životě
v obcích. Začíná to tradičním plesem v měsíci lednu, (v roce 2012
to byl již XXXX.) Tento ples, který
bývá vždy velmi pečlivě organizačně a obsahově připraven, patří
k hojně navštěvovaným. Je to dáno také tím, že pro zájemce z Milenova a Podhoří je zajištěna autobusová doprava a to jak na ples
tak také z plesu. Jubilejní XXXX.
ples patřil po všech stránkách mezi úspěšné akce. Je třeba se zmínit
o tématických zájezdech, které jsou
organizovány pro členy ČZS a jejich rodinné příslušníky (a pokud je
místo v autobuse také pro nečleny
organizace). V květnu to byl zájezd
do skláren Karolinka. Zde si účastníci prohlédli výrobu leptaného
skla, navštívili podnikovou prodejnu skla, kde bylo z čeho vybírat
a nakupovat anebo pouze obdivovali vystavené exponáty. Jsou to
také tématické zájezdy na jarní, letní nebo podzimní výstavu FLORA
Olomouc.
Na podzim se každoročně koná
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA, které
se mohou zúčastnit nejen organizovaní zahrádkáři, ale i všichni úspěšní pěstitelé, kterým se podařilo na
svých zahrádkách vypěstovat cokoliv zajímavého a kuriózního. Součástí výstavy je již tradiční soutěž
o nejlepší slivovici, domácí likér a naJezeráček

kládané okurky. I této soutěže se
může zúčastnit každý, stačí přinést
vzorek slivovice nebo likéru (0,5 l),
nebo sklenici nakládaných okurek.
Vzhledem k tomu, že v době,
kdy se měla konat výstava, byla vyhlášena prohibice, organizátoři od
této tradiční akce pro rok 2012
upustili. Byla to škoda, neboť loňský rok byl pro zahrádkáře velmi
příznivý a bylo by se čím pochlubit.
Tak snad to vyjde letos.
V listopadu proběhlo podzimní
sázení stromků a to Za vrchovinou
podél cesty do Hulince. A členové
ZO ČZS v duchu hesla OBEC ZAHRÁDKÁŘŮM – ZAHRÁDKÁŘI OBCI se do této akce aktivně zapojili
a společně s ostatními účastníky
dosázeli podél polních cest 25 chybějících stromků (švestek).
Finanční situace ZO ČZS není
špatná a tak předložený návrh na
věnování částky 2 000 Kč na opravu varhan v kostele v Podhoří, která
se uskuteční v letošním roce a bude
stát cca 150 000 Kč, byl schválen.

Na rok 2013 mají zahrádkáři
připravenou celou řadu aktivit. Ty
se však mohou uskutečnit pouze
za aktivní účasti členů a nemůže
to zůstat pouze na bedrech členů
výboru.
V diskuzi si pak při malém občerstvení členové vyměňovali své
poznatky a zkušenosti z pěstování
ovoce, zeleniny a květin.
ZAHRÁDKÁŘI
– DÍK ZA VAŠI PRÁCI

Antonín Jemelka

TJ Sokol Jezernice si Vás dovoluje pozvat
na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v úterý 30. 4. 2013
zveme všechny víly, čarodějnice a jiné pohádkové postavy
na své společné setkání.
Sraz účastníků je v 17.00 hodin v Domě kultury a sportu.
Bude přichystán program pro naše pohádkové bytosti.
Večer zapálíme oheň a přivítáme jaro.
Občerstvení zajištěno.

Na všechny se těší naše jezernické čarodějnice.
číslo 2 •duben 2013
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Sokolský ples a Jezernický RockFest
Od počátku roku 2013 uspořádal TJ Sokol Jezernice v Domě kultury a sportu dvě kulturní akce a to tradiční Sokolský ples a Jezernický RockFest.
Sokolský ples se uskutečnil v pátek 11. 1. 2013
s hudební skupinou Trifid. Během plesu vystoupila lipenská taneční skupina Great a byl oceněn Sportovec
roku. Tím byl Jaromír Raška za celoživotní přínos jezernickému sportu.

II. ročník Jezernického RockFestu se uskutečnil na
velikonoční sobotu 30. 3. 2013. Stejně jako loni na něj
byly pozvány jak začínající a mladé kapely, tak i známé
hudební skupiny. Letošního roku se zúčastnily skupiny
Letokruhy, Neřeš, Wild Hunters (původně Iron Army)
s Lukášem Petřekem, Score of Sight s Radkem Burešem
a Devon. Dobré akci vadila akorát slabá účast publika
Milan Šelle
ať už jezernického, tak i přespolního. 

Turnaj ve stolním tenise
O pohár starostky obce Jezernice
Dne 6. 4. 2013 se konal turnaj ve stolním tenise O pohár starostky obce Jezernice. Turnaje se zúčastnilo
68 soutěžících, z toho registrovaných mužů 22, neregistrovaných mužů 16, žen 12, dětí do 15 let 18. Tak velkou účast jsme dosud neměli. Velký podíl na tom mělo počasí, ale nás může těšit, že lidé na tento druh sportu nezapomněli a rádi k nám přijedou. Soutěž probíhala ve skupinách, jinak by se hrálo asi i v neděli. I tak
jsme končili v pozdních odpoledních hodinách. Občerstvení, guláš, řízky bylo zajištěno tak, aby se na všechny dostalo. Celá soutěž proběhla bez komplikací a všichni si turnaj užili.
Výsledky:
Poř.
Registrovaní muži
1.
Raška Jiří
2.
Král Pavel
3.
Goriecki Pavel

Neregistrovaní muži
Olivík Martin
Segar Vít
Rozkošný Martin

Ženy
Nehybová Jana
Gazdová Eva
Navrátilová Lucie

Děti do 15 let
Ferenc Adrian
Pacáček Dominik
Nehybová Jana

Turnaj opět navštívily děti z Dětského domova z Lipníka nad Bečvou. Některé z nich se staly i vítězi a s radostí si odnesly pohár.
Děkuji všem za účast, sponzorům za dary, rozhodčím a pořadatelům za dobře připravený turnaj. Na další
turnaj vás zve a těší se Miloslav Zapletal.
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Výběr ze zápisu a usnesení
z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 30. ledna 2013
na Obecním úřadě v Jezernici

Výběr ze zápisu a usnesení
z 17. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 27. března 2013
na Obecním úřadě v Jezernici

ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, Oblast
podpory č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce na akci Jezernice – oprava místní komunikace.
ZO souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje z Fondu
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na realizaci stavby Jezernice – kanalizace a ČOV.
ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní
rozvoj, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci na akci Rozšíření
dětského hřiště v Jezernici o nové herní prvky.
ZO vzalo na vědomí podání žádosti o poskytnutí
dotace z programu Olomouckého kraje Obnova staveb
drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji na akci Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého.
ZO vzalo na vědomí podání žádosti o poskytnutí
dotace z Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2013, na pořízení kalového čerpadla a 3 ks ochranných přileb.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené v rozpočtovém opatření č. 12, provedené k 31. 12. 2012.
ZO vzalo na vědomí návrh nájemní smlouvy na
sportovní areál.
ZO vzalo na vědomí návrh zadání územního plánu Jezernice.
ZO vzalo na vědomí informace obecního úřadu.
ZO schválilo Program prevence kriminality na rok
2013.
ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na
projekt Jezernice – elektronické zabezpečení obecních
objektů (dům kultury a sportu, hasičská zbrojnice, budova výletiště) a osvětlení bezpečnostně problémových míst v obci.
ZO souhlasilo s minimálním podílem obce na celkových pořizovacích nákladech projektu ve výši 10 %.
ZO schválilo upravenou Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. SNM 01/0036/2012/VB s p. Vítkovou H.

ZO nesouhlasilo se snížením ceny pozemku „RD1“
podle žádosti p. O. Beka a sl. K. Šebestové.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 1, provedené k 31. 1. 2013.
ZO schválilo roční účetní závěrku 2012 ZŠ a MŠ
Jezernice, která vykazuje hospodářský výsledek za rok
2012 ve výši 110 306,11 Kč.
ZO schválilo užití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Jezernice za rok 2012 ve výši 110 306,11 Kč následovně:
– částku 40 245,00 Kč do fondu odměn, které budou
přednostně využity na případné dofinancování mezd,
– částku 70 061,11 Kč do rezervního fondu.
ZO uložilo odvod příspěvkové organizaci z rezervního fondu ve výši 60 000,00 Kč do rozpočtu zřizovatele za účelem následného posílení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Jezernice na rok 2013.
ZO schválilo uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace ve výši 50 000,00 Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji v roce 2013 na akci
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého.
ZO schválilo přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2013
– ve výši 3 000,00 Kč na pořízení přenosných zásahových prostředků a
– ve výši 9 000,00 Kč na pořízení osobních ochranných pomůcek.
ZO schválilo spolufinancování obce minimálně ve
stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
ZO schválilo znění smlouvy o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem a Obcí Jezernice.
ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 2724/1
– ostatní plocha o celkové výměře 6967 m2, dle geometrického plánu č. 439-342/2012 ze dne 8. 1. 2013
pozemek parc. č. 2724/32 – ostatní plocha o výměře
20 m2 v k. ú. a obci Jezernice, za cenu 100,00 Kč/m2
manželům Heleně Jemelkové a Antonínu Jemelkovi,
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oba bytem Jezernice…, přičemž převod se uskuteční
za těchto podmínek:
– kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva,
– kupující uhradí kupní cenu nejpozději v den podpisu kupní smlouvy, a to v hotovosti do pokladny
Obce Jezernice,
– kupující zajistí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do KN.
ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy na vypracování prováděcí dokumentace pro stavbu Jezernice – kanalizace a ČOV s firmou PROJEKTY VODAM, s.r.o., za
cenu 199 000,00 Kč (bez DPH).
ZO schválilo dodatek ke smlouvě o dílo č. 122010
ze dne 12. 3. 2010 uzavřené s PROJEKTY VODAM, s.r.o.
ZO pověřilo starostku podpisem dodatku ke smlouvě do 30. 4. 2013.
ZO schválilo upravené smlouvy o zřízení věcného
břemene na plyn:
sml. č. SNM 01/0030/2012/VB,
sml. č. SNM 01/0032/2012/VB,
sml. č. SNM 01/0013/2012/VB,
sml. č. SNM 01/0028/2012/VB,
sml. č. SNM 01/0056/2012/VB
a sml. č. SNM 01/0051/2012/VB.

ZO souhlasilo s doplněním systému sběru odpadu
o nádoby umístěné na veřejném prostranství na sběr
papíru a na sběr elektroodpadu a se začleněním sběru papíru realizovaného Základní a mateřskou školou
v Jezernici a sběru kovů realizovaného místními spolky do obecního systému sběru odpadů.
ZO souhlasilo s vyvážením komunálního odpadu
celoročně 1x za 14 dní.
ZO souhlasilo se zřízením pracovního místa pomocného technického pracovníka s využitím příspěvku Úřadu práce na úhradu souvisejících nákladů.
ZO vzalo na vědomí informace obecního úřadu.
ZO schválilo Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na Obnovu místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu přes potok a přilehlého veřejného prostranství.
ZO vzalo na vědomí smlouvu o právu provést stavbu „Polní cesty a interakční prvky v k. ú. Jezernice
– I. etapa“ uzavřenou mezi obcí Jezernice a Státním
pozemkovým úřadem.
ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z OPŽP
Prioritní osa 4 na pořízení kompostérů a štěpkovače.
Zveme občany na následující zasedání Zastupitelstva
obce Jezernice, která se budou konat 15. května
a 26. června 2013 na Obecním úřadě v Jezernici.

Informace o vývěskách na úřední desce v lednu, únoru a březnu 2013
V lednu, únoru a březnu 2013 bylo na úřední desce vyvěšeno:
Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky v Jezernici – II. kolo • Oznámení – zapisování stavu vodoměrů • Pozvánka na 16. zasedání ZO Jezernice konané 30. 1. 2013 v 17.00 hod. na Obecním úřadě • VV – Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, stavebník: Obec Jezernice, stavba: dělení pozemků a technická a dopravní infrastruktura, lokalita
„Obytný okrsek I“ • Hasiči informují – Nebezpečí pádu sněhu ze střech • VV – Rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 4/2013, stavebník: Ing. Jakub Gazda, Jezernice, stavba: oplocení pozemků parc. č. 2559/175
a 2559/178 v k. ú. Jezernice • VV – Rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 5/2013, stavebník: Martin Matula,
Jezernice, stavba: oplocení na pozemcích parc. č. 2559/54 a 2559/179 v k. ú. Jezernice • Usnesení 16. zasedání ZO Jezernice ze dne 30. 1. 2013 • MAS Moravská brána – výběrové řízení na zpracování strategie a na projektového manažera • Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané
dne 22. 2. 2013 • Dotační výzva – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností • Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2724/1 – ost. plocha v k. ú. Jezernice • Dražební vyhláška – Navrátil Vratislav • VV – Rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 9/2013, stavebník: Obec Jezernice,
stavba: umístění stavby dopravní a technické infrastruktury, dělení a scelování pozemků, k. ú. Jezernice
• Pozvánka na 17. zasedání ZO Jezernice konané ve středu 27. 3. 2013 v 17 hodin na Obecním úřadě
v Jezernici • Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel
• Usnesení 17. zasedání ZO Jezernice ze dne 27. 3. 2013
Jezeráček
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Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko / náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, 751 31, IČ: 70 956 464

Vážení občané obcí mikroregionu, fanoušci sportu,
milí návštěvníci našeho regionu a přátelé společenských akcí.
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko pořádá
ve spolupráci s Obcí Jezernice a TJ Sokol Jezernice
9. ročník Sportovních her mikroregionu Lipensko.

Sportovní hry mikroregionu Lipensko
Zveme vás do sportovního areálu v Jezernici na
sobotu 8. června 2013.
Můžete se zúčastnit jako diváci a fanoušci sportovního klání družstev z obcí mikroregionu
v malé kopané, volejbale, nohejbale a stolním tenise.
Jako soutěžící se můžete utkat v netradičních disciplínách jako je hod bečkou, šipky apod.
Sportovní soutěže se odehrají od 9 do 17 hodin, kdy je plánováno slavnostní předání cen nejlepším týmům,
a to v jednotlivých kategoriích i v soutěži družstev. Oceníme také vítěze soutěží v netradičních disciplínách.
Občerstvení pro sportovce i diváky je zajištěno po celý den.
Po skončení akce následuje sousedské posezení a diskotéka.
Srdečně Vás zveme do Jezernice, neboť i Vaše účast dodá akci na prestiži.
Jezeráček, zpravodaj obce Jezernice • Ročník XIII. • číslo 2 • duben 2013
Registrační číslo MK ČR E 11328 • Příspěvky do dalšího čísla posílejte na Obecní úřad Jezernice nebo na
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