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Vážení čtenáři, milí jezerničtí občané, příznivci obce,
třetí letošní číslo obecního zpravodaje vychází na začátku letního prázdninového období. Školní rok jsme
v Jezernici společně ukončili v sobotu 29. 6. obecními
oslavami 660. výročí od první známé písemné zmínky
o naší obci a oslavami 30. výročí kopané TJ Sokol Jezernice. Po delším období chladu a deště se vydařil
krásný letní den naplněný sportovními a kulturními zážitky a sousedskou pospolitostí u dobrého jídla a pití,
od dopoledních hodin až do druhé hodiny ranní v neděli, kdy oslavy skončily s taneční zábavou.
Celé uplynulé čtvrtletí bylo naplněné pestrým děním
v obci, v dubnu se uskutečnilo vítání občánků, setkání seniorů, volejbalový turnaj, v květnu oslava Dne matek a Fichtlcup v Podhoří s hojnou účastí jezernických
pořadatelů i závodníků. V neděli 2. června uspořádala Římskokatolická farnost v Jezernici průvod Božího
těla. V červnu se uskutečnil turnaj v nohejbale, úspěšné Sportovní hry mikroregionu Lipensko a oslava dne
dětí – Pohádkový les. Dne 22. května byla demontáží
sochy sv. Jana Nepomuckého zahájena její radikální
Letos čápi přiletěli 11. dubna a nyní mají dvě zdatná
oprava, začátkem června jsme zahájili opravu „Gogemláďata.
lova“ mostu, před obecními slavnostmi se podařilo
dokončit fasádu hospůdky na hřišti.
www.jezernice.cz
Prázdniny jsme v Jezernici zahájili výše zmíněnou obecAdresa:
Jezernice
206,
751
31 Lipník nad Bečvou
ní slavností a ukončíme je opět společně, v neděli 1. záSpojení:
Tel.:
581
771
750,
mobil
– úřad: 734 763 575
ří divadelním představením Don Quijote de la Ancha,
Mobil
–
starostka:
606
721
369
v režii pana Bolka Polívky. Představení se uskuteční
venku, ve sportovním areálu Jezernice, anebo, v přípa- E-mail: podatelna@jezernice.cz
dě špatného počasí, v našem Domě kultury a sportu. Úřední hodiny:
Všechny Vás srdečně zveme na výjimečný kulturní zá- PO 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ÚT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
žitek.
Do té doby Vám přeji krásný čas léta a dovolených a dě- ST 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ČT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
tem bezva prázdniny.
Pavla Jochcová, starostka PÁ pro veřejnost zavřeno

Obecní úřad

Jezeráček

číslo 3 •červenec 2013

strana 1

Obecní slavnosti Jezernice (1353 – 2013)
V letošním roce si připomínáme 660. výročí od
první známé písemné zmínky o naší obci, kterým je
zápis z roku 1353 o tom, že Kuník z Drahotuš se souhlasem svých bratří Čeňka a Matouše zapsal věnem
polovinu Jezernice se všemi právy své manželce Elišce a k tomu sto kop pražských grošů.
Počátky dějin obce Jezernice nejsou dosud úplně
probádány. Vesnice vznikla ve 2. pol. 13. stol. v přímé
návaznosti na vznik drahotušského panství, pod které patřila, a bezesporu patří k nejstarším sídlištím v regionu. Prvním majitelem panství byl otec Kuníka Bohuš z Holštýna a Drahotuš, který v roce 1269 získal
darem zeměpanskou půdu od Přemysla Otakara II.
v území Moravské brány od dnešních Drahotuš až po
Lipník nad Bečvou. Bohuš nově založil drahotušské
panství, kolonizoval svá území a vyměřoval pozemky
pro obživu poddaných. Tak začaly vznikat dnešní vesnice, mezi které patří i Jezernice.
Abychom si letošní výročí připomněli, uspořádali
jsme, obdobně jako před 10 lety, Obecní slavnosti.
A protože si letos fotbalový oddíl připomíná 30. výročí své existence v TJ Sokol Jezernice (založen v r. 1983),
spojili jsme po dohodě se sportovci obě plánované
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oslavy do jednoho dne, v sobotu 29. 6. 2013. Byla to
dobrá volba, počasí se vydařilo a přišlo velké množství návštěvníků. Už od rána se účastnili sportovních
oslav a mnozí setrvali až do pozdních nočních či časných ranních hodin. Programová nabídka byla pestrá,
takže si každý mohl vybrat podle svého gusta: fotbalové klání svobodní – ženatí, zápas staré gardy se
současnými hráči; dospěláci i děti se bavili a zápolili
při dovednostních soutěžích, soutěžili ve střelbě na
přesnost. V areálu byly vystaveny fotografie z historie
fotbalu, pod stanem pak zajímavá výstava o historii
a současnosti spolkového života v Jezernici a o historii
osídlování Moravské brány, včetně představy o tom,
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jak vypadaly osady v tomto území ve 14. století, kam
spadá první písemná zmínka o obci.
Odpolední program zahájila skupina historického
šermu Jezerničtí páni průvodem obcí. Spolu s maskotem
obce vodníkem Jezerníčkem (Marek Libosvár) a koňským
potahem p. Coufalíka prošli od školy až na hřiště, kde
se představili návštěvníkům a po vystoupení Trubadúra
z Kornélia a jeho dvou kolegů muzikantů pak zahájili
odpolední program oslav. Jezerničtí páni z Tábora jsou
skupina nadšenců sdružených okolo paní Hany Fridrichové a jejího syna Richarda Pexy, kteří mají své kořeny v Jezernici. Pocházel odsud otec paní Fridrichové.

Jezeráček

Jezerničtí páni rámovali svým vystoupením celý odpolední program. Ve třech vstupech zahráli pohádky
pro děti, seznamovali diváky s životem ve středověku,
s historickými zbraněmi, šermovali, předváděli kaskadérské kousky a práci při natáčení filmu. Lákadlem pro
diváky byly i hudební skupiny: svěží mladistvá cimbálová muzika Okybača z Lipníka nad Bečvou a zvláště
pak multižánrové smyčcové kvarteto Arrhythmia, které svou energickou hudbou zvedlo mnohé diváky ze
židlí. Na závěr vystoupily holky ze základky (Sába, Katka, Maruška a jejich kamarádka) s vlastní skladbou
diskotance a diváci je ocenili bouřlivým potleskem. Ce-
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lé odpoledne se děti mohly povozit na koňském hřbetě nebo na bryčce tažené párem koní, zařádit si na nafukovací skluzavce či ve skákacím hradu. Večer slavnosti pokračovaly taneční zábavou, kterou po setmění
zpestřila ohňová show Jezernických pánů.
Obec vydala k 660. výročí obrázkovou publikaci
představující vzhled a vývoj obce v průběhu posledního století. Nemovitosti či místa v obci jsou zde dokladovány starými fotografie, k nimž je připojen pohled pořízený v současné době, většinou ze stejného
místa jako historická fotografie. Textová část publikace obsahuje stručný historický přehled o vývoji významných obecních budov či dominant obce. Publi-

kace je k dispozici za symbolickou cenu 30 Kč v obchodě p. Romany Bočánové a na obecním úřadě.
Na přípravě a organizaci slavností se kromě pracovníků obce a členů fotbalového oddílu aktivně podíleli
další Sokoli v čele s neúnavnou koordinátorkou chodu
hospůdky a přilehlých objektů p. Fandou Novákovou,
členky Českého červeného kříže a zástupci místního mysliveckého sdružení. Výstavu pomohli připravit p. Kateřina Ludíková a p. Antonín Jemelka a po celé odpoledne
na ni dohlížely p. Jana Bočánová a p. Dana Jurošková.
Všem moc děkuji. Je dobře, že máme tolik šikovných a ochotných spoluobčanů! Díky Vám!
Pavla Jochcová, starostka

Vítání občánků

V neděli 14. dubna 2013 jsme přivítali v naší obci 11 nových občánků. Jsou mezi nimi děti narozené
od srpna 2011 do ledna 2013: Daniel a Ondřej Hvolkovi, Andy a Tomy Navrátilovi, Filip Bočán, Marie Panáková, Damián Matula, Marek Vítek, Tomáš Panák,
Aneta Zedková a Jana Völklová.
Na úvod slavnosti přednesly děti ze základní školy
pásmo básniček, po nich přivítala nové občánky paní
starostka a společně s dětmi ze ZŠ pak předala rodi- lo fotografování s panem Motanem a zakončení slavčům dárek pro děťátko, pamětní list, maskota obce nosti přípitkem v obecní hospůdce. Přejeme novým
vodníka Jezerníčka a maminkám květiny. Následova- občánkům i jejich rodičům hodně štěstí a zdraví. Jo

Pozvánka

ZO ČZS Podhoří pořádá v neděli
25. 8. 2013 ve 13.00 hodin v Do
mě kultury a sportu v Jezernici
tradiční zahrádkářskou výstavu.
strana 4
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Vyzýváme členy i nečleny, aby se podělili o své
úspěchy a své výpěstky vystavili. Součástí výstavy bude
i košt slivovice, domácích likérů a ochutnávka
výrobků z brambor (mohou být i sladké) – přineste
s sebou. Příprava výstavy proběhne od 9.00 hodin.
Na hojnou účast se těší výbor ZO ČZS.
číslo 3 •červenec 2013
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Setkání seniorů
V neděli 21. 4. 2013 se v Domě kultury a sportu
uskutečnilo letošní setkání seniorů. Program zahájily
děti z naší základní školy jarním pásmem písní a říkadel o ukončení zimy, vynášení Morany ze vsi a vítání jara. O odbornou část programu se postaral p. Kosík z Hasičského záchranného sboru Přerov. HZS je
zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného sys-

DON QUIJOTE de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“
Vážení přátelé,
dne 1. 9. 2013 zavítá do Jezernice
přední světový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií
Don Quijote de la Ancha
– nejhranějším představením v Evropě.
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tému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Pan
Kosík informoval posluchače o možných rizicích spojených se zanedbáním kontroly topných zařízení a komínů, o nebezpečí spojeném s vypalováním trávy
atd., uvedl případy z praxe, se kterými se hasiči při své
činnosti setkávají.
Hlavní náplní nedělního odpoledne pak už byla
zábava s harmonikářem, p. Novákem z Újezdce u Přerova. Povídalo se, zpívalo a tančilo.
Děkujeme, že jste přišli a vytvořili skvělou atmoJo
sféru. Těšíme se na příští setkání s Vámi.

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii p. Bolka Polívky
můžete zhlédnout dne 1. září 2013 v 15 hodin ve
sportovním areálu v Jezernici (v případě deště
v Domě kultury a sportu).
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.
Těšíme se na Vás!
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Představení se uskuteční
v rámci projektu COMENIUS 2013
– Podpora kultury s EU
Jezeráček

IX. Sportovní hry mikroregionu Lipensko
V sobotu 8. června 2013 pořádala naše obec IX. Sportovní hry mikroregionu Lipensko. Tyto sportovní
hry začaly v roce 2005 právě v naší
obci, konají se každý rok v jiné obci
mikroregionu a po 8 letech na nás
přišla řada a opět jsme zkusili uspořádat tuto největší sportovní akci
našeho mikroregionu. V letošním
roce kromě standardních disciplín
– volejbal, nohejbal a malá kopaná byl součástí bodování obcí také
stolní tenis. Sportovních her se letos
zúčastnilo 34 týmů se 186 sportovci z 8 obcí mikroregionu.
Volejbal a nohejbal probíhal na
betonovém hřišti ve sportovním
areálu, malá kopaná na 2 hřištích
na fotbalovém hřišti a stolní tenis
v Domě kultury a sportu. Jako každý rok byly pro diváky připraveny
netradiční disciplíny a to hod šipkami a hod bečkou. Zajímavostí
je, že v hodu bečkou již po deváté
za sebou zvítězila Lenka Pokorná
z Veselíčka.
Fotbal, volejbal i stolní tenis
vyhrál tým z Lipníka, nohejbalový
zlatý pohár vybojoval tým Skoků,
místní části Dolního Újezdu. Tato
obec získala v nohejbale navíc druhou příčku, stejně jako v malé kopané. Stříbro ve stolním tenise patřilo Jezernici a ve volejbale Týnu
nad Bečvou. Bronz patřil ve volejbale Veselíčku, v nohejbale Jezernici, malé kopané Oseku nad Bečvou a ve stolním tenise Loučce,
místní části Lipníka. Naši fotbalisté si po minulých letech značně
polepšili a po dobrých výkonech
skončili na 4. místě. Volejbalisté Jezernice letos v dobře obsazeném
turnaji obsadili pouze 4. místo.
Jezeráček

Akci přálo po loňském deštivém ročníku počasí. Celý den svítilo slunce, což bylo po mnoha deštivých a chladných dnech také náročné na fyzičku reprezentantů
obcí. Letošní IX. sportovní hry byly
mnohými účastníky označeny jako
jedny z nejlepších a opět jsme dokázali, že takové akce umíme u nás
dobře udělat. K tomu je ovšem potřeba mnoho dobrovolníků a podčíslo 3 •červenec 2013

pory ze strany obce a já bych chtěl
touto cestou poděkovat celému organizačnímu týmu TJ Sokol Jezernice, paní starostce, pracovníkům
obce a ostatním organizátorům
a dobrovolníkům za jejich ochotu
a skvělou spolupráci.
Příští rok se uskuteční jubilejní
X. ročník sportovních her v červnu
2014 s největší pravděpodobností
v Týně nad Bečvou. Milan Šelle
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Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1835
V úterý 21. 5. 2013 byla demontáží a převezením sochy do sochařské dílny zahájena její radikální oprava.
Opravu provede sochař p. Pavel Hradilík, Podvrbí 2, Skrbeň, jehož nabídka byla vybrána ze čtyř hodnocených
nabídek, jako nejvýhodnější. Cena díla je 99 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč je hrazeno z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.

Socha bude očištěna, bude provedena konsolidace kamene, doplnění modelace minerálním tmelem,
výměna armatur za nerez, barevná úprava a patinace, konzervace a hydrofobizace. Bude vyrobena nová
svatozář, opravena kovaná konzola a vytvořen nový
betonový základ pomníku. Termín dokončení opravy
Jo
je stanoven do 30. 10. 2013.

Obec získala příspěvek od Olomouckého kraje na další vybavení
zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
Obec Jezernice získala v roce 2013 neinvestiční příspěvek od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů určených na zlepšení vybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných
hasičů, a to ve výši 3 000 Kč na pořízení přenosných zásahových prostředků a 9 000 Kč na pořízení osobních
ochranných pomůcek, celkově 12 000 Kč.
Obec použila tento příspěvek na nákup kalového čerpadla v hodnotě 6 390 Kč a díky druhému příspěvku byly pořízeny tři zásahové
přilby Kalisz Vulkan za 18 114 Kč. Celkové výdaje na vybavení zásahové jednotky těmito prostředky činí 24 504 Kč.
Příspěvek Olomouckého kraje přispěje k lepší akceschopnosti naší
Nováková Jana
zásahové jednotky.
strana 8
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Hrábě na Obecním úřadě Jezernice
Ve středu 15. 5. 2013 jsme před obecním úřadem
vyvěsili hrábě, abychom společně s dalšími obcemi upozornili na to, že dělení evropských peněz nemá být
„hrabáním pod sebe“. Žádáme změnu v přerozdělování evropských dotací, aby v dalším plánovacím období
Evropské unie co nejvíce peněz určených pro rozvoj
území čerpaly přímo obce, města a jejich sdružení a nebyly rozdělovány prostřednictvím ministerstev a jejich
programů. V dubnu už kvůli tomu některé radnice, včetně naší, vyvěsily na vjezdech do obcí cedule s nápisem
Máme nárok na evropské peníze s přeškrtnutými hráběmi ve značce zákaz vjezdu. K vyvěšení hrábí obce vyzvalo předsednictvo Sdružení místních samospráv. Šlo
o recesistický výraz pohotovosti a trvání požadavků obcí vůči všem ministerstvům a symbol odporu k „hrabivosti velkých hráčů“. Podle požadavků starostů by se

tímto způsobem mělo přímo na projekty samospráv
rozdělit do roku 2020 minimálně 40 miliard korun.
V období 2014 až 2020 by Česká republika měla podle
tajemníka sdružení Tomáše Chmely z evropských dotaJo
cí získat kolem 700 miliard korun.

Oprava mostu

la je 995 688 Kč vč. DPH, termín zhotovení 31. 8. 2013.
Zhotovitel byl vybrán ze čtyř hodnocených nabídek jako
cenově nejvýhodnější. Ve stejný den bylo zhotoviteli předáno staveniště a zahájena stavba. Na opravu mostu
spojenou s úpravou přilehlého veřejného prostranství
jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
Jo
ve výši 84 % z celkové ceny díla bez DPH.

V úterý 4. 6. 2013 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva obce podepsána smlouva o dílo se společností
STROJEASTABY, s.r.o., Slavíč, na zhotovení stavby Obnova místní komunikace III. třídy, oprava mostu přes potok
a vybudování dlážděné plochy v obci Jezernice. Cena dí-

Veřejné prostranství
Většina z nás si přeje mít v Jezernici pěkné a upravené veřejné prostranství, mnozí z občanů nás v naší snaze o kvalitní vzhled obce podporují a sami si před svým domem pečlivě udržují zeleň, byť je na pozemcích obce. Někdy se může stát, že nestíháme údržbu tak, jak by si občan
před svým domem představoval, pak prosíme o upozornění, případně přiložte ruku k dílu. Nikomu není vstup na veřejná prostranství zakázán,
zvláště když chce přispět k jeho zkrášlení. Moc děkujeme za takový přístup! Naopak, prosím, NEPARKUJTE NA ZELENÝCH PLOCHÁCH! Ničíte
tak životní prostředí ostatním občanům.
Děkujeme za Vaše pochopení naší snahy o zvelebování vzhledu obce.
Pavla Jochcová, starostka

Kontejner na elektroodpad
Další možnost třídit odpad a šetřit tak prostředky obce i občanů dává kontejner firmy ELEKTROWIN umístěný v Jezernici u technického zázemí obce. Do instalovaného kontejneru patří drobný elektroodpad, jako jsou
vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či
třeba vrtačky. Elektrický spotřebič, který se do otvoru
kontejneru nevejde, můžete nechat u našeho technického pracovníka p. Zapletala, který jej předá svozové firmě.
Domácnosti se díky těmto kontejnerům zbavují zdarma vyřazených elektrospotřebičů. Je však nezbytné, aby
spotřebiče byly kompletní, tedy nerozebrané. V takovém
případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci
prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Věřím, že díky množství dostupných informací o potřebě chránit životní prostředí a současně snižovat náklady na likvidaci komunálního odpadu, ustupuje i u našich občanů krátkozraký přístup: co se vejde do běžné
popelnice, to do speciálního kontejneru neponesu! Ti,
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kdo takto uvažují, nejen že přispívají k devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální
míře využity druhotné suroviny, zároveň prodražují sobě
i svým sousedům nakládání s komunálním odpadem.
Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů financují výrobci a dovozci nových elektrozařízení
a obec může současně získat za sběr elektrospotřebičů
motivační finanční odměny, za komunální odpad zaplaJo
tí prostřednictvím rozpočtu obce každý z nás.
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Seznam domovních čísel a obyvatel obce k 31. 12. 1975
V roce 1975 měla naše obec tato domovní čísla a v domech bydleli:
č.  1 – Brázdová Marie, dcera Libuše, syn
Václav
č. 2 – Lassner Evžen, manželka Milada
Kotík Zdeněk, manželka Milada, dcera
Vlasta, syn Zdeněk
č. 3 – Domek vlastní syn zemřelé majitelky Horák Antonín (dům je neobydlený)
č. 4 – Popp Josef, manželka Helena, dcera Helena
Popp Josef, manželka Helena, dcera Alena, syn Milan
č. 5 – Bočan Jiří – bydlí na čísle 202
č. 6 – Panák Vladimír
Suchánková Zdenka (ve výměně na bytě)
č. 7 – Voráč Josef, manželka Jarmila, dcera Marie
Voráč Josef, manželka Dana, syn Roman
Špalda Jiří, manželka Jarmila, syn Michal
č. 8 – Navrátil Antonín, manželka Emilie
č. 9 – Raška Miroslav, manželka Milada,
dcera Eva
č. 10 – Suchánek Josef, manželka Zdislava, syn Petr, dcera Markéta, syn Pavel
č. 11 – Brázda Zdeněk, manželka Marie,
syn Zdeněk, dcera Eva, syn Pavel
č. 12 – Dům je ve vlastnictví MNV Jezernice (Lidový dům)
č. 13 – Brázda Antonín, manželka Marie
Brázda Jaroslav – bratr hospodáře
č. 14 – Suchánková Anna
č. 15 – Horáček Alfons, manželka Marie
Vlček Dobroslav, manželka Marta, syn
Dobroslav, dcera Marta
č. 16 – Králová Gabriela
Králová Marie, syn Miroslav, syn Václav
č. 17 – Pokludová Celestina
Brázdová Marie
č. 18 – Pospíšil Jaroslav, manželka Marie,
syn Jaroslav
č. 19 – Vítek Ludvík, manželka Anežka
č. 20 – Navrátilová Jaromíra, vnučka Květoslava, vnučka Iveta
č. 21 – Suchánek Josef
Suchánek Břetislav, manželka Věra, syn
Václav, dcera Marie
č. 22, 23 – Domy zbourány a na jejich
místě se staví mateřská škola
č. 24 – Fojtík Jan, manželka Vlasta
č. 25 – Novák František, manželka Žofie
Novák František, manželka Marie, syn Jiří, syn Jaromír, dcera Pavla
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č. 26 – Pospíšilová Anděla
Pospíšil Miroslav, dcera Miroslava
č. 27 – Gogela Jaroslav, manželka Marie,
dcera Vlasta, syn Jaroslav
č. 28 – Koláčková Marie, syn Jaroslav,
syn Miroslav
č. 29 – Škrobala Alois, manželka Anna
Barančíková Josefa – neteř
č. 30 – Robová Bohumila
č. 31 – Lukáš Karel, manželka Cecilie,
Bílek Karel (ve výměně na bytě)
č. 32 – Suchánková Julie, syn Břetislav
č. 33 – Horáček Bedřich, manželka Cecilie
Dohnal Antonín, manželka Helena, syn
Zdeněk
č. 34 – Navrátil Miloslav, manželka Vlasta, syn Petr, dcera Milena, syn Ivo
č. 35 – Navrátilová Marie
č. 36 – Suchánek Antonín, manželka Marie
Suchánek Jiří, manželka Marie, dcera
Dana, syn Jiří, syn Jaromír
č. 37 – Malíček Josef, manželka Marie
č. 38 – Jemelka Stanislav, manželka Božena
Vilímec Miroslav ml., manželka Danuše
č. 39 – Škola
č. 40 – Hradil Jaromír, manželka Zdenka,
dcera Zdenka, syn Jaromír, dcery Miluše
a Jana
č. 41 – Hradil Jaroslav, manželka Marie
č. 42 – Administrativní budova JZD Chovatel
č. 43 – Dvořáková Bedřiška
Plíva Jiří, manželka Bedřiška, syn Jiří, syn
Petr, dcera Bedřiška
č. 44 – Zapletal Stanislav, manželka Ludmila, syn Stanislav
č. 45 – Skřičková Františka
Skřička Antonín, manželka Vlasta, syn Antonín, dcera Vlasta, dcera Ivana
č. 46 – Bágar Karel, manželka Irena, dcera Dana, syn Karel
č. 47 – Chytil Jan, manželka Marie, dcera Dobromila, syn Stanislav
Gogolín Vítězslav, manželka Jana, dcera
Jana
č. 48 – Novák Jan, manželka Marie
Novák Jan, manželka Františka, dcera Alena, dcera Šárka
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č. 49 – Popp Josef, manželka Marie, syn
Bronislav, syn Libor
č. 50 – Bočán František, manželka Františka, dcera Marie, dcera Miluše, dcera
Irena
č. 51 – Popp Josef, manželka Anděla
Popp Miroslav, manželka Božena, dcera
Marcela, syn Miroslav, syn Martin
č. 52 – Suchánková Anna
č. 53 – Vítková Anežka
Vítek Jan, manželka Božena, syn Jan,
syn Miroslav, dcera Helena
č. 54 – Zapletal Miloslav, manželka Otilie, dcery Miloslava a Vlasta, syn Otto,
dcera Ludmila, syn Miloslav
č. 55 – Remeš Josef, manželka Marie
Remeš Lubomír, manželka Blažena, syn
Lubomír, syn Vlastimil
č. 56 – Čoček Vladimír, manželka Zdeňka, syn Zdeněk
Raška Jaromír, manželka Vladimíra, syn
Aleš, dcera Kateřina
č. 57 – Kellner Bedřich, manželka Milada
Kellner Václav, manželka Ludmila, syn
Radovan, dcera Dagmar
č. 58 – Navrátilová Marie
Bočan Jan, manželka Jana, syn Hynek,
dcera Jana, syn Dobroslav
č. 59 – Růžičková Ludmila
Jančíková Josefa
č. 60 – Hlavica Jaroslav, manželka Františka
Šlosarová Marie (sestra hospodyně)
č. 61 – Nespěchal Otto, manželka Vlasta, dcera Dagmar
č. 62 – Jemelková Božena
Jemelka Jaroslav, manželka Eliška
Jemelka Antonín, manželka Helena, syn
Michal, dcera Petra
Janásek Vladimír, manželka Jaroslava,
dcera Jaroslava, syn Vladimír
č. 63 – Vika Jan, manželka Milada, dcera Milada
Vika Jan ml., manželka Milada, dcera Jolana, dcera Andrea
č. 64 – Král František, manželka Božena,
syn Pavel
č. 65 – Navrátil Jan, manželka Jana, syn
Vratislav, dcery Jana a Jitka
č. 66 – Brázda Vladislav, manželka Emilie
č. 67 – Koláčková Božena, dcera Marie

Jezeráček

č. 68 – Kašpaříková Marie, syn František
Kovalčíková Marie, dcery Lenka a Marie
č. 69 – Suchánek Antonín, manželka Květoslava, dcera Ivana
č. 70 – Balhar Zdeněk
č. 71 – Hejtmanová Františka
č. 72 – Bílková Růžena
č. 73 – Hradil Zdeněk, manželka Jiřina,
synové Zdeněk, Jaroslav, Pavel
č. 74 – Hradilová Anežka
č. 75 – Dům neobydlený
č. 76 – Zapletal František
č. 77 – Sloveňák Jindřich, manželka Anna
č. 78 – Libiger Antonín, manželka Marie,
vnuk František
č. 79 – Studený Jindřich, manželka Marie
č. 80 – Šváček Karel, manželka Anděla
Šváček Josef, manželka Emilie, syn Pavel
č. 81 – Brázdová Marie
č. 82 – Budova je ve vlastnictví MNV Jezernice
č. 83 – Pulman Jan, družka Vilišová Jiřina
a její dcery Pavla a Eva
č. 84 – Fara – p. Cigoš Jaroslav – farář
č. 85 – Škrobalová Anna
č. 86 – Neobydlený
č. 87 – Novák František, manželka Marie
č. 88 – Horáček Petr (nebydlí v domě)
č. 89 – Mužík Vladimír, manželka Františka
č. 90 – Dům není obydlený a je určen
k prodeji
č. 91 – Horáčková Marie
Horáček Vladimír, manželka Věra, dcera
Vladimíra
Pumprla Stanislav, manželka Věra
č. 92 – Kašíková Vlasta, dcera Eva, syn Jaromír
č. 93 – Šlosarová Marie, dcera Marie
č. 94 – Rob Bohumil, manželka Ludmila,
synové Jaroslav, Vladimír, Jan, dcera Anna
č. 95 – Chytka Vlastimil, manželka Zdeňka, syn Vlastimil, dcera Alena
č. 96 – Libosvárová Věra, dcera Jaroslava,
syn Karel
č. 97 – Král Vladimír, manželka Zdeňka,
dcera Jana
č. 98 – Palla Oldřich, manželka Ludmila,
dcery Helena, Olga, syn Petr
č. 99 – Voldánová Ludmila
Voldán Josef, manželka Marie, dcera Jana, syn Petr
č. 100 – Brožková Aloisie
Brožek Antonín, manželka Žofie, dcery
Lenka, Soňa, Petra
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č. 101 – Šindlerová Josefa
č. 102 – Rochla Antonín, manželka Žofie
č. 103 – Váňa Antonín
č. 104 – Orava Josef, manželka Zdeňka,
syn Vlastimil
Orava Jiří, manželka Božena
č. 105 – Cifr František, manželka Antonie
č. 106 – Dům neobydlený
č. 107 – Lukášová Emilie, dcera Marta
č. 108 – Dům neobydlený
č. 109 – Sedlák Metoděj, dcera Marie
č. 110 – Pavliska Bohumír, manželka Marie
Pavliska František, manželka Jana, syn
Pavel
č. 111 – Osina Vladimír, manželka Ludmila, syn Vladimír
č. 112 – Škanderová Marie
Oblouk Josef
č. 113 – Sedlák Vladimír, manželka Emilie, synové Josef a Přemysl
č. 114 – Braunerová Marie
Brauner Josef, manželka Marie, dcery Alena, Dagmar, Kamila, syn Dalibor
č. 115 – Konečka Josef, manželka Božena, syn Josef, dcera Ludmila
č. 116 – Malina František, manželka Ludmila
č. 117 – Neobydlený
č. 118 – Jakl Josef, manželka Ludmila,
dcera Ludmila, syn Jaromír
č. 119 – Suchánková Františka, dcera Ludmila
č. 120 – Žák Jaroslav, manželka Františka, synové Jaroslav, Vlastislav
č. 121 – Dřímal Rostislav, manželka Marta
č. 122 – Mořkovská Marie
Limpouchová Marie a její syn Janíček Luděk
č. 123 – Švébiš Josef, manželka Stanislava
č. 124 – Gadasová Filoména
č. 125 – Svoboda Václav, manželka Ludmila, dcery Jiřina, Jarmila, Marie
č. 126 – Neobydlený
č. 127 – Neobydlený
č. 128 – Oblouková Marie
č. 129 – Šindler Rudolf, manželka Růžena
č. 130 – Poppová Marie, dcery Helena,
Ludmila, Dana
č. 131 – Zábojová Marie
č. 132 – Koryčánková Františka
Koryčánek Vladimír, manželka Marie, syn
Jaromír, dcera Yveta
č. 133 – Kuča Bedřich
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č. 134 – Kulhánek Ivan, manželka Miluše, syn Petr, dcera Jana
č. 135 – Navrátilová Alžběta
Lauber Jaroslav, manželka Jarmila, dcera Jarmila, synové Miroslav a Radoslav
č. 136 – Navrátil Josef, manželka Anna
Navrátil Milan, manželka Marie, dcera
Marie, syn Pavel, dcera Martina
č. 137 – Ryšánek Rudolf, manželka Anděla
č. 138 – Suchánek Josef
č. 139 – Suchánková Žofie
Suchánek Stanislav, manželka Ludmila,
synové Vlastimil a Stanislav
č. 140 – Sztuchlík Ludvík, manželka Emilie
č. 141 – Jančíková Josefa
č. 142 – Kašpar Josef, manželka Jiřina
č. 143 – Poppová Žofie, syn Lambert
č. 144 – Slezák Zdeněk, manželka Libuše, syn Libor, dcera Kamila
č. 145 – Čechová Marie, syn Alois
č. 146 – Janáčková Marta, dcera Dana
č. 147 – Pospíšil Jiří, manželka Helena,
syn Marek
č. 148 – Mošová Zdeňka
Šimčák Jan
č. 149 – Balhar František, manželka Žofie
Navrátil Zdeněk, manželka Jiřina, syn Pavel
Navrátil Zdeněk, manželka Jana, dcera
Pavla
č. 150 – Osinová Kateřina
č. 151 – Orava František
č. 152 – Hamrlová Juliána, dcera Vlasta
č. 153 – Navrátil František, manželka Marie
č. 154 – Skřičková Štěpánka
č. 155 – Velech Vojtěch, manželka Jaromíra
Fegler Emil, manželka Ludmila, dcera Monika, syn Marek
č. 156 – Neobydlený
č. 157 – Beníšková Josefa
č. 158 – Balhar Leopold
č. 159 – Koláčková Marie, syn Antonín
Nakládal František, manželka Marie, dcera Lenka
č. 160 – Richterová Marie
Richter Josef, manželka Marie, syn Jiří
Richter Josef, manželka Olga, syn Martin,
dcera Gabriela
č. 161 – Budova MNV
č. 162 – Rašková Marie
č. 163 – Přibyl Josef, manželka Jana, dcera Jitka, syn Jiří, dcera Jana
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č. 164 – Hájková Marie
Golda Josef
Pacák Václav, manželka Drahomíra, syn
Vladimír, dcera Jitka
č. 165 – Bočánová Marie
Bočánová Emilie, synové Jaroslav, Pavel
č. 166 – Bajgar Jan, manželka Ludmila,
synové Zdeněk, Jiří
č. 167 – Kelnarová Jiřina, syn Eduard
č. 168 – Suchánek František
Suchánek Zdeněk, manželka Ludmila,
syn Zdeněk, dcera Hana
č. 169 – Jemelková Hermína
Sztuchlík Bohumil, manželka Ludmila,
dcery Eva, Dagmar, Jana, syn Josef
č. 170 – Skřičková Evženie
Janča Antonín, manželka Žofie
Janča Ladislav, manželka Věra, dcery Blanka, Ladislava
č. 171 – Navrátilová Klotilda
Langer Jiří, manželka Jiřina, dcery Věra
a Eva
č. 172 – Lollek Petr, manželka Marie, synové Petr a Pavel
č. 173 – Hejtman Jan, manželka Františka
Hejtman Pavel, manželka Dáša, dcera Kateřina
č. 174 – Bednář František, manželka
Ludmila
Bednář Jiří, manželka Ludmila, syn Jiří,
dcera Hana
č. 175 – Koláčková Žofie
Špaček Jiří, manželka Jana, dcera Jana
č. 176 – Koryčánková Marie
Koryčánek Pavel, manželka Božena, syn
Pavel, dcera Soňa
č. 177 – Suchánek Alois, manželka Ludmila

Suchánek Josef, manželka Hana, syn Martin, syn Roman
č. 178 – Hasičská zbrojnice
č. 179 – Kadeřnictví
č. 180 – Stoklasa Václav, manželka Julie, synové Pavel a Tomáš
Kostruch Jiří, manželka Ludmila, syn Jiří, dcera Jana
č. 181 – Skřička Rudolf, manželka Ludmila, dcera Alena
č. 182 – Bařina Josef
č. 183 – Raška Drahomír, manželka Marie
Raška Vladimír, manželka Marie
č. 184 – Robová Danuše, synové Lubomír a Ivo
č. 185 – Záboj František, manželka Anežka, dcera Anežka, syn František
č. 186 – Dům neobydlený
č. 187 – Vrubl Josef, manželka Marie, syn
Zdeněk
č. 188 – Mackovík Jaromír, manželka
Božena, dcery Hana, Miroslava a Jana
č. 189 – Schmidt Jan, manželka Marie,
dcera Danuše, syn Jiří
č. 190 – Skála Alois, manželka Marie,
dcera Dagmar, syn Pavel
č. 191 – Kohout František, manželka
Zdeňka, syn František, dcera Zdeňka
č. 192 – Škandera Miroslav, manželka
Emilie, syn Miroslav
č. 193 – Kellner Antonín, manželka Josefa, dcery Ivana, Pavla, syn Luděk
č. 194 – Šindler Jindřich, manželka Božena, syn Václav
č. 195 – Horáček Jaroslav, manželka Marie, syn Miroslav, dcera Ivana
č. 196 – Zdražil Karel, manželka Ludmila, dcery Marcela, Jitka

č. 197 – Záboj Karel, manželka Marie,
dcera Jana, syn Karel, dcera Marie, syn
David
č. 198 – Novák Josef, manželka Marie,
dcery Dobromila, Romana, Marie
č. 199 – Navrátil Lubomír, manželka
Marie, syn Miroslav, dcera Ivana
č. 200 – Vítková Anna, syn Jaromír
Vítek Josef, manželka Olga
č. 201 – Žůrek František, manželka Marie, syn Radomil, dcera Hana, syn Aleš
č. 202 – bytovka:
Pacek Florián, manželka Sidonia, syn Josef, dcery Blažena a Naděžda
Ludík Lubomír, manželka Marie, dcera
Věra, syn Lubomír
Ludíková Rozálie (matka Lubomíra)
Raška Drahomír, manželka Vlasta, dcera Lucie, syn Pavel
Bočan Jiří, manželka Anna, syn Jiří, dcera Petra
č. 203 – Grygar Walter, manželka Milada, synové Roman, Jaromír, Marek
č. 204 – Vilímec Miroslav, manželka Jarmila, syn Jaromír
č. 205 – bytovka:
Dvořák Jiří, manželka Ludmila, synové
Roman, Vilém, dcera Radka
Vrubl Josef, manželka Marie, dcera Dagmar
Králík Pavel, manželka Marie, dcery Marcela, Renata
V roce 1975 měla naše obec celkem 705
obyvatel, z toho mužského rodu 324,
ženského 381.

Zdroj: Obecní kronika

Jezernická školková olympiáda
Je to již tradiční sportovní akce, která probíhá v jarních měsících na
školní zahradě mateřské školy. V letošním roce se i přes nepřízeň počasí
povedlo uspořádat již 7. ročník.
Po slavnostním nástupu, vztyčení olympijské vlajky a složením slibu
o slušném a sportovním chování se všichni s velkou chutí pustili do boje.
Soutěžení probíhalo v disciplínách přizpůsobených věku dětí tak, aby
se sportem všechny děti bavily a měli šanci uspět i ti nejmenší.
Větší štěstí stálo na straně žlutého družstva, které nasbíralo více bodů, ale vítězem se stal vlastně každý, kdo se našich her zúčastnil.
A těm všem třikrát HURÁ, HURÁ, HURÁ…
Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ
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Pohádkový Helfštýn
Netrpělivě jsme ve školce počítali, kolikrát se ještě
vyspíme, než pojedeme na výlet.
Konečně nadešel 18. červen a my jsme vyrazili.
Únavu z cesty v parném dnu zahnala zvědavost, co
nás na hradě čeká.
Přivítal nás královský šašek, seznámil nás s postavami z pohádky, které dětem předvedly, jak se v minulosti žilo, a to nejen na hradě. U princezny si děti mohly vyzkoušet, jak rozlámat a vyčesat len, jak upříst nit-
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ku. Princ je seznámil s mnoha zajímavostmi z života
jeho kamaráda koně, u zbrojnošů si zase vyzkoušeli,
jak umlít obilí nebo vyprat prádlo na valše.
A potom už přišla očekávaná pohádka Princ Bajaja, která byla svým provedením neobyčejná. Princ jezdil na skutečném koni, oblékl si skutečné brnění a bojoval s drakem s historickým mečem, sekerou, kopím.
Vše provázel legrační šašek. Program byl velmi zábavný i poučný a jistě si na něj vzpomeneme vždy, když
při vycházkách uvidíme na obzoru Helfštýn.
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Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ
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Loutkové divadlo
Do naší mateřské školy 25. června zavítalo loutkové divadlo „Kaš
párkův svět“ s pohádkou „Jak kaš
párek zachránil princeznu“. Pro
děti i nás dospělé to byl nevšední,
sváteční zážitek. Pohádka byla moc
pěkná, veselá, doplněná hudbou
a písničkami. Zasmáli jsme se rozpustilým čertům, kteří se zlobili, že
se jich nebojíme. Fandili jsme veselému a odvážnému kašpárkovi,
pomáhali jsme mu řešit hádanky
a tím zachránit princeznu…
Už se zase těšíme, až nám kaš
párek přiveze další pohádku.
Miroslava Vykoupilová,
učitelka MŠ

Jezeráček
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Den Země 2013

Malování s dětmi
V květnu jsme spolu s dětmi z mateřské školy vymalovali vstup do obecního úřadu a mateřské školy. Pan Zapletal odstranil ze stěny ve vstupním
prostoru budovy staré nepěkné obložení a stěnu opravil a vymaloval. Děti
z mateřské školy s paní učitelkou Markétou otiskly na novou stěnu barevné
Jo
tlapičky (dlaně). A hned je nám veseleji!

Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky
V pátek 28. 6. 2013 se v mateřské škole konalo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky.
Od rána u nás panovala příjemná atmosféra, zavzpomínali jsme
na písně, které nás doprovázely po
celý rok. Holčičky pomohly s aranžováním ovoce, kluci přichystali stoly na slavnostní posezení.
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Navštívila nás paní starostka
Pavla Jochcová, která popřála budoucím prvňáčkům hodně štěstí
na nové cestě a obdarovala je dárečky. Od KRPŠ dostal každý předškolák překrásnou knížku: Ježečka
dupálka.
Rozloučili jsme se s pohádkovou
postavičkou méďou Míšou, který
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nás celým školním rokem doprovázel, zazpívali jsme si písně: Malý
méďa, Medvíďátko a každé z dětí
dostalo na památku od medvídka
Míši dáreček – medvídka plného
slaďoučkých bonbonků.
Budoucím prvňáčkům přejeme
hodně štěstí na nové cestě!!!
p. učitelka Markéta Nováková

Jezeráček

Proč si vlastně připomínáme Den Země? Je to nutné? K čemu Zemi potřebujeme? Na tyto a ještě některé další otázky jsme si zkusili odpovědět na začátku dne ve škole.
Vztah k přírodě a svému nejbližšímu okolí si lidé
budují celý život. Nejde jen o odpadky, černé skládky,
ničení rostlin a plašení zvěře – je to otázka celkového přístupu k našemu nejbližšímu i vzdálenějšímu
okolí. Letošní Den Země jsme zaměřili na naše nejbližší okolí. Na to, co nejvíce se dovědět o živočichovi, který se zde usadil a zanechává dosti zřetelné pobytové stopy. Jedná se o bobra evropského.
Po úvodním povídání se děti ráno zaposlouchaly do
zvláštních zvuků a hádaly, co to vlastně slyší. Závěrečné šplouchnutí do vody všem prozradilo, že dnes si budeme povídat o vodním živočichovi. Metodou skládankového učení se děti dozvídaly spoustu informací o životě tohoto býložravce, které dále předávaly dál svým
spolužákům. Skupinky byly různorodé – setkali se zde
žáci mladší i starší. Dovídali se o délce a hmotnosti, je-

Jezeráček

ho zubech, prostředí, kde žije, jaká si staví obydlí, o potravě, o jeho predátorech i konkurentech, o tom kolik
má mláďat, jaké jsou jeho zvukové projevy, jaké má
zvyky a jak je chráněný. Povídali jsme si i o tom, jak je
bobr přizpůsobený svému prostředí, kdy je nejvíce aktivní atd. Na závěr někteří odvážní své nově nabyté informace prezentovali před ostatními žáky. Ukázali jsme
si model přední i zadní končetiny, řekli jsme si jaké jsou
jejich rozdíly. Ukázali jsme si také jeho přední zuby i jejich oranžové zbarvení a snad největší zajímavostí byl
ocas s kožovitými šupinami.
S takto nabytými zkušenostmi jsme se vydali na
vycházku k Bečvě, kde jsme viděli spousty „pokácených“ stromů, uhryzaných větví a ohryzané kůry. Bobr se u nás opravdu zabydlil, neboť oproti předcházejícím letům je těchto zmizelých stromů daleko více.
Bobrovo teritorium bývá od jednoho do pěti kilometrů. Letos jsme viděli uhryzané stromky i za pěšinou
kolem Bečvy směrem k Familiím. Domníváme se tedy,
že je jich zde více a nebojí se vzdálit i od břehu. Někteří z nás si domů odnesli bobří hoblinky i s otisky
bobřích zubů na památku.
Mgr. Hradilová Bronislava
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Den matek
V neděli 12. 5. 2013 se konal
svátek matek. Naše vystoupení
mělo název ,,Malý princ“ podle
knihy od Antoina de Saint Exupery-
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ho. V neděli jsme měli sraz v domě
kultury a sportu v Jezernici v 14:45
hodin. Přišli jsme, oblékli jsme se
do kostýmů a už nám zbylo jen čekat. Jako každý rok první vystupovali „školkaři“. Název jejich vystoupení byl ,,Medvědi a medvíd-
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ci“. Měli jsme povolené se na ně jít
dívat, když budeme potichu. Jejich
vystoupení už končilo a my jsme
měli větší a větší trému. Naše paní
ředitelka nás uvedla a začali jsme.
Moje role byla jedna z hlavních
– pilot.
Začli jsme hrát. Nikdo až na pár
spolužáků to nespletl. Nakonec jsme
si šli pro dárky, které jsme měli předem vyrobené. Moje maminka byla z divadla i z dárku nadšená moc
se jí to líbilo (dárek – slunce držící
srdce).
Režisér – Vlaďka Chytilová.
Podle potlesku diváků se to všem
líbilo. Tohle vystoupení bylo moje
poslední na základní škole JezerniMagda Bočánová
ce!!!

Jezeráček

Dětský den
V sobotu odpoledne 15. 6. 2013
proběhl v Jezernici na hřišti, už tradiční dětský den, který pořádá KRPŠ
ve spolupráci ZŠ a MŠ Jezernice.
Program zahájily místní děti
krátkým hudebním vystoupením
pod vedením otce Petra Utíkala.
Celým odpolednem pak návštěvníky provázela „partička“ p. Prokeše (STUDIO BEZ KLIKY). Tito fajn
lidičkové si pro děti připravili loutkovou pohádku, malošci i velcí si
mohli zkusit zastřílet z různých historických zbraní. Ke zklamání některých pouze do terče a ne do zlobivých dětí či prudících rodičů .
V pátek si děti ve škole předem vyrobily ruční papír, na který si pak
v sobotu mohly zkusit vytisknout
obrázek a to pěkně „postaru“. Návštěvníci také prošli trasu naším
také už tradičním pohádkovým lesem, která vede kolem rybníka, lesíkem, krásnou přírodou a kde na
ně čekalo spoustu známých po-

Jezeráček

hádkových postaviček (namátkou:
Pat a Mat, upíři, babky kořenářky,
vodník, blankytné Avatarky, princezna s drakem (rozuměj s tím živým), Ferda mravenec s Beruškou,
krteček s myškou, pošťák Pat a další), u kterých děti plnily úkoly, a na
konci je čekala sladká odměna.
Spokojenost byla veliká, jen někteří tatínkové chtěli knihu přání
a stížností, jelikož místo sladké odměny za vysvobození princezny od
zlého draka požadovali nikoli cukrátka, ale polibek krásné šlechtičny, v čemž jim ovšem nebylo vyhověno. Připomínky měli i k slaměnému obydlí našich kluků černoušků,
kde jim zase chyběla nějaká ta čokoládová zástupkyně něžného pohlaví, samozřejmě taktéž v tradičním oděvu, či spíš neoděvu . Slíbili jsme, že do příště vyřešíme .
Mrňousci si také mohli nechat své
ksichtíky krásně pomalovat od velice šikovných a hlavně vytrvalých
malířek s ocelovými nervy, se stálým
i milým úsměvem na rtech a rázem
byl z kluka pirát nebo z holky mo-
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týlek. Hasiči malé nezbedy v tom
slunečném počasí, které nám vyšlo,
zchladili a osvěžili pěnovou show
a bezva vodní sprškou, kde se děti
opravdu vyřádily. Děti i rodiče také
nadchla ukázka pojízdných maket
vojenské techniky. Celý den bylo
možno se občerstvit rozličnými nápoji a dobrotami z udírny v podobě
uzených žeber, klobásek či makrel
na roštu. Ke kávičce maminky z KRPŠ
napekly koláčky a cukroví. Myslím,
že se nám letošní dětský den povedl.
Děkujeme všem rodičům, účinkujícím, blbnoucím, obsluhujícím,
sponzorům, prostě těm, kteří nám
s přípravou a organizací dětského
dne jakkoliv pomáhali. Budeme se
těšit na příští akci, velice rádi zaměstnáme kteréhokoliv nadšence. Jelikož
veškerý výdělek z akcí pořádaných
KRPŠ je vždy plně využit k potřebám
dětí z naší ZŠ a MŠ, věřím, že o ochotné rodičovské ruce nebude nouze .
Krásné prázdniny všem.
P.S.: Rodičové nebojte, uteče to
jako voda a bude zase škola .
Zuzana Nováková
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Moje školní léta v Jezernici

Školní výlet – Helfštýn
Dne 18. 6. 2013 jsme jeli do Lipníka nad
Bečvou, odtud jsme šli na Helfštýn. Procházeli jsme Škrabalkou (ten den bylo hrozné
vedro). Když jsme došli na Helfštýn, bylo
tam spoustu škol. Nasvačili jsme se a potom jsme měli rozchod. Mohli jsme si jít
koupit občerstvení nebo suvenýry, ale všichni jsme si koupili zmrzlinu. V tomhle vedru
byla potřeba. Už bylo hodně hodin a tak
jsme se přesunuli do hlediště – začalo divadlo o Karlu IV. Tak zvaný Karel nám vyprávěl
o svém životě. Potom jsme se šli podívat na
koně a ovce a další stanoviště. Bylo moc hodin a my jsme se museli dostavit do Týna
k zastávce – Zrcadlo. Vysedli jsme v Lipníku
na autobusovém nádraží. Odtud jsme přestoupili na další autobus, který jel do Jezernice. Přijeli jsme ke kostelu a šli domů! 
Magda Bočánová

Za celých 5 let jsem se tu měla
dobře. V 1. a 2. třídě nás učila paní ředitelka Bronislava Hradilová,
ve 3. třídě nás učila paní učitelka
Svatava Strýčková, no a ve 4. a 5.
třídě nás učila Vladimíra Chytilová.
V 1. a 2. a 3. a 4. a 5. prostě po
celých 5 let jsme jezdili na výlety.
Nejvíce mě bavil výlet do Prahy. Do
Prahy jsme jeli, když jsem byla ve
4. třídě. Ze všeho nejvíce jsme měli
rádi vysvědčení. Jezdili jsme na školy v přírodě. V 1. třídě jsme byli na
Sluňákově. Ve 2. třídě jsme nebyli
nikde. Ve 3. třídě jsme byli v Tee Pee
v Týně nad Bečvou. Ve 4. třídě jsme
byli na Sluňákově v Horce nad Moravou. V 5. třídě jsme byli na Bílé
Staré Hamry.
Každý ze školy měl svoji žákovskou knížku a v té jsme měli měsíční hodnocení žáka, sebehodnocení
průběhu cesty ke vzdělání, domácí
úkoly a jiné sdělení – tam jsme si
psali domácí úkoly, hodnocení žáka
učitelem – tam se psaly známky, klíčové kompetence, a na začátku byly
údaje o škole, údaje o žákovi, údaje
o rodičích, pravidla, školní družina
a omluvný list žáka. To všechno je
v žákovské knížce. Jak jsme byli na
Sluňákově, tak jsme se bavili o bob-

rech, měli jsme hledat poklad, psali
jsme deník, měli jsme hru s květinami. Ještě při škole jsme měli dětské
dny, vytváření výrobků z FIMO HMOTY, pálení čarodějnic a nejlepší ze
všeho je bazén. Tam se učíme plavat
a na posledním plavání tam máme
přichystané atrakce. Planetu, banán,
trampolínu a možná i venkovní bazén. Jak nám skončí plavání, tak si
tam můžeme něco koupit. Moc se
mi tu líbilo a určitě na tuto školu
a paní učitelky nezapomenu.
Monika Zábojová

***
Když jsem měla 6 let, tak jsem
šla do první třídy a taky první den
do školy. Dostali jsme růži a nějaké
školní potřeby. V první třídě nás učila paní ředitelka Bronislava Hradilová a s tou jsme byli i v druhé třídě. Učila nás psát a počítat. Ve třetí třídě jsme měli paní učitelku
Svatavu Strýčkovou.
S ní jsme se učili násobky, dělení a měli jsme i prvouku a anglický
jazyk. Ve čtvrté třídě už byla zase jiná paní učitelka Vladimíra Chytilová. S tou jsme byli i v páté třídě, ale
v páté třídě už tu nebyla paní vychovatelka Veronika Mlčáková (šla
na mateřskou) a místo ní přišla Ja-

Pálení čarodějnic

Na závěr „Cvičení rodičů s dětmi“ se přestrojíme za
víly, skřítky a čarodějnice a večer před prvním májem si
užíváme společné setkání při soutěžích a opékání buřtů.
Během zimy se každý čtvrtek naše maminky, babičky a hlavně i tatínkové scházejí při společném cvičení.
Je úžasné pozorovat naše nejmenší sportovce, jak si
spolu s rodiči dokážou tuto hodinku užít. Vidět svou
maminku jak dělá kočičku, čápa a různé vylomeniny. To
vlastní děti uvede vždy v úžas. Hlavně táta, který je postrana 22
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Jezeráček

Jezeráček

na Studená a taky se k nám připojil
jeden kluk Jáchym Wolf. Byl mladší
o rok, než jsme my, ale to vůbec nevadilo. Myslím, že jsem dostala nejlepší třídu a spolužáky a taky učitele. Moji spolužáci jsou – Monča Zábojová, Míša Suchánková, Magda
Bočánová, Adéla Oblouková, Petr
Novák, Jirka Dreiseitl, Lukáš Richtr
a Radim Drbušek. Také jsme měli
dost problémů s „některými rodiči“!!! Jedna moje spolužačka je
sice moje kamarádka to jo, ale brečí kvůli zbytečným věcem. Mně to
nevadí, protože já ji nerozbrečím, to
Radim. Strašně je rád, když brečí.
Byli jsme mnohokrát na škole v přírodě, ale letošní byla nejdivnější.
Byla dobrá to jo, jenomže skoro celá škola zvracela. Dokonce i já. Také
jsme často jezdili na Sluňákov a do
Tee Pee. Zažili jsme toho hodně.
Včera jsme zrovna byli na Helfštýně a za týden už máme vysvědčení
a já jsem se dostala na Gymnázium
v Lipníku nad Bečvou! Každý rok
jsme jezdili plavat do Hranic a já už
to umím myslím dobře. Každý měsíc
si děláme hodnocení a klíčové kompetence. Nedávno byl dětský den
a pořádala ho naše škola. S mojí
třídou byla celá školní léta moooc,
mooooc, mooooc sranda. Bude se
mi po téhle škole stýskat.
Nina Pořízková

řád v práci, nebo někde jinde s mobilem na uchu. Najednou je tu pro mne, má čas, který si spolu užívají. Hraje se fotbal, absolvuje opičí dráha, ovečky. Dáváme
svým dětem stále dražší dárky, ale svůj čas, který naše
děti nejvíce v tomto období potřebují, promarníme.
Děkuji všem dětem za docházku a trpělivost. Velký
obdiv zaslouží naše maminky na mateřské dovolené.
Musí v této době malé dítě doslova vypiplat, ale přesto se účastní i společenského dění v obci. Pochvalme
se za pěkné výkony i zlobení. Letošním čarodějnicím
Zemánková Marie
ZDAR! ZDAR! ZDAR!

číslo 3 •červenec 2013

strana 23

Nohejbalový turnaj
V areálu TJ Sokol Jezernice se jako již tradičně konal v sobotu 1. června 2013 nohejbalový turnaj, jehož pořadatelem je místní nohejbalový oddíl. Před začátkem bylo přihlášeno téměř 16 mužstev a možná se
očekávalo ještě trochu víc, bohužel asi kvůli velmi nepříznivému počasí dorazilo k registraci jen 10 družstev. Počasí, ale nebránilo tomu, aby se odehrál pěkný turnaj, který se nesl v duchu zábavy a fair play.
Rozlosovány byly dvě skupiny po pěti mužstvech. Ve
skupině hrál každý s každým na dva sety. Z každé skupiny postoupily čtyři týmy a ty se utkaly v KO systému.

Nejlepší se stal nakonec tým z Černotína, který se tak
mohl radovat ze zlatého poháru, na druhém místě
skončil tým Hrabůvka A a na bronzový stupínek vystoupal domácí tým Choré vrány ve složení Jan Hejtman, Pavel Kulhánek, Jiří Raška. Přes skvělé výkony
našich borců se druhý z týmu Jezernice Punti umístil
na sedmém místě ve složení Petr Lollek, Jiří Dreiseitl,
David Hvolka.
Organizátorský tým se opět postaral o bezvadné
zázemí a bezproblémový průběh celého turnaje.
Celý turnaj se vydařil na jedničku a všichni organizátoři a především pak aktivní účastníci si zaslouží
obdiv.
Za nohejbalový oddíl Petr Lollek a Jiří Dreiseitl

Okresní soutěž skupina „B“ – muži
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
KMK Zubr Přerov
Žákovice
Bělotín B
Skalička
Lazníky
Dukla Hranice
Prosenice
Drahotuše
Horní Nětčice
Jezernice
Potštát
Černotín

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
16
13
13
10
10
9
9
7
4
3
3

R
1
1
4
2
3
3
4
4
5
4
4
1

P
4
5
5
7
9
9
9
9
10
14
15
18

Skóre
68:31
77:35
62:35
62:37
49:40
61:62
56:49
46:59
49:60
36:72
30:67
31:80

B
52
49
43
41
33
33
31
31
26
16
13
10

+/–
19
16
10
8
–3
0
–2
1
–7
–17
–20
–23

že oni už dávno pochopili, že ten fotbal je třeba hrát
pro radost a ne z donucení. Pochválil bych taky hlavně dvě naše nejmladší posily, jak za účasti na trénincích tak i zápasech, kterými jsou Staník Chytil a Danek Kulhánek. Z těchto dvou mladých by si mohli vzít
příklad i někteří starší hráči. Vím, můžete namítnout,

však nás ten fotbal neživí, ale měla by to být zábava.
V neposlední řadě bych rád poděkoval taky dvěma
funkcionářům a to Petru Špaldovi a Zdenkovi Bůžkovi, protože myslím, že bez jejich obětavosti a času by
se u nás fotbal minulou sezonu nehrál vůbec. Závěrem bych rád poděkoval taky Vám fanouškům, kteří
zůstáváte věrní i přes nepříznivé období, kterým zrovna náš fotbal prochází.
Závěrem jsem chtěl jen oslovit rodiče dětí z Jezernice, kteří chtějí své ratolesti přihlásit do nějakých fotbalových klubů, ať si je zaregistrují na svou osobu anebo na náš Sokol. V budoucnu nebudeme muset řešit
složité a hlavně drahé přestupy kluků, kteří jsou z naší obce. V případě registrací v jiných klubech je to dnes,
už i v té poslední soutěži, kterou hrajeme, hodně drahá záležitost. Jde nám přece všem o to, aby naše obec
žila kulturně, a k té kultuře už 30 let patří i fotbal.
Děkuji.
Jan Vika ml.,
sekretář fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice

Závody kajutových lodí

Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
Zdravím všechny fanoušky a příznivce našeho fotbalového oddílu. Jak jistě všichni
víte, 16. 6. 2013 jsme odehráli poslední
utkání Okresní soutěže skupiny „B“ ročníku
2012–2013. Není pro nikoho z nás tajemstvím, že tato sezóna nebyla pro náš klub vůbec jednoduchá a vůbec ne úspěšná. Ale vzhledem
k současné situaci si dovolím považovat za úspěch už
to, že jsme hráli a sezónu dohráli bez ohledu na výsledky. Už na začátku sezony nastaly komplikace s registracemi hráčů. V předchozí sezoně spousta hráčů
ukončila svou kariéru (které jsme v letošní sezoně několikrát museli žádat o výpomoc a dík jim, že neodmítli). Snažili jsme se s mladými posilami, které jsme
získali, ať už na hostování či trvalé členství v našem
klubu postavit nový tým, který by důstojně reprezenstrana 24

toval naši obec. Již na podzim, se nám bohužel lepila smůla na paty a hned v úvodním
utkání, se nám dlouhodobě zranilo několik
hráčů. A tato smůla se zraněními se s námi
táhla po celou sezonu. Na začátku jarní části nám chybělo dokonce 7 hráčů základní sestavy včetně brankáře, což se samozřejmě odrazilo
i na výsledcích zápasů. Vy jako fanoušci můžete být
určitě nespokojeni, protože tak špatnou sezonu tu
dlouho nepamatuji, ale jak jsem již předeslal, absence tolika hráčů je bohužel vidět. Jak jsem psal už výše, nebýt našich bývalých posil jako jsou např. Gabo
(Andrián Zelenay), Zdeňa Dohnal, Peťa Hendrych, Radek Šubrt, tak jsme některá utkání ani neodehráli,
proto ještě jednou jim dík. A chtěl bych, aby si většina těch mladých hráčů z těchto vzala příklad, proto-
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V letošním roce jsme se s Jardou
Jochcem zúčastnili 1. 6. 2013 jarní
pálavské regaty kajutových lodí
O kapitánskou čepici na přehradě
Nové Mlýny pod Pálavskými vrchy.
Závody kajutových lodí jezdí 2 členné posádky a naši kamarádi a majitelé kajutových plachetnic z Yacht
clubu Pavlov nás v loňském roce

Jezeráček

oslovili, zda bychom se nechtěli zúčastnit jejich závodů a otestovat
naše mořské zkušenosti ve sladkých vodách a také doladění jejich
lodí. Tyto regaty se jezdí 2 dny, v sobotu od 10 hodin do cca 17 hodin
4–5 rozjížděk a v neděli od 10 hodin do 14 hodin 2–3 rozjížďky. Takže jsme se loni zúčastnili 2 regat

číslo 3 •červenec 2013

a obsadili většinou medailová místa. A ne jinak tomu bylo i letos
1. 6. 2013, kdy jsem s kolegou
Honzou Vysloužilem obsadil 1. místo a Jarda Jochec s kolegou Vojtou
Zapletalem 3. místo. Opět jsme na
vodě zjistili, co je potřeba na lodích
doladit a dopracovat, abychom naše skvělé pozice obhájili v září na
podzimní Burčákové regatě.
Milan Šelle
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Výběr ze zápisu a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice

19. zasedání konané dne 29. května 2013

ZO schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem zakázky „Obnova místní komunikace III. třídy, oprava
mostu přes potok a vybudování dlážděné plochy v ob18. zasedání konané dne 15. května 2013 ci Jezernice“ – firmou STROJEASTAVBY TVRDOŇ
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené s.r.o., Slavíč 116, 753 61 Hranice, IČ 25899112.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo
v rozpočtovém opatření č. 2, provedené k 31. 3. 2013.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené do 15. 6. 2013.
v rozpočtovém opatření č. 3, provedené k 30. 4. 2013.
ZO schválilo Závěrečný účet obce Jezernice za rok
2012, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkou- 20. zasedání konané dne 26. června 2013
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
mání hospodaření obce Jezernice za rok 2012, která
uvádí, že při dílčí a konečné kontrole nebyly zjištěny v rozpočtovém opatření č. 5, provedené k 31. 5. 2013.
chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
ZO schválilo úpravy rozpočtu obsažené v rozpoč420/2004 Sb.).
tovém opatření č. 6.
ZO souhlasilo s hospodařením obce Jezernice za rok
ZO pověřilo starostku obce provedením změn
2012 bez výhrad.
rozpočtu obsažených v 6. rozpočtovém opatření do
ZO schválilo úpravy rozpočtu obsažené v rozpoč- 30. 6. 2013.
tovém opatření č. 4.
ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DobrovolnéZO uložilo starostce zajistit úpravu rozpočtu dle
ho svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok 2012.
4. rozpočtového opatření do 31. 5. 2013.
ZO schválilo prodej části pozemku parc. číslo
ZO schválilo účetní závěrku obce Jezernice za rok
230/24 – ostatní plocha, dle geometrického plánu
2012 v předložené podobě (Fin 2 – 12 M, Rozvaha,
č. 440-36/2013 pozemek parc. č. 230/30 – ostatní
Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva).
plocha, o výměře 995 m2 v k.ú. a obci Jezernice, za
ZO souhlasilo s vykázanými údaji výsledných účetcenu 250,– Kč/m2 paní J. T., bytem… a panu M. Š.,
ních sestav o hospodaření obce Jezernice za rok 2012.
bytem…
ZO schválilo smlouvu a pověřilo starostku jejím
ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 230/24
– ostatní plocha o celkové výměře 2928 m2, dle geo- podpisem do 31. 8. 2013.
metrického plánu č. 440-36/2013 pozemek parc. č.
ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 230/24
230/31 – ostatní plocha o výměře 822 m2 v k.ú. a ob– ostatní plocha (díl „b“ o výměře 1033 m2) a části po2
ci Jezernice, za cenu 250,– Kč/m paní K. Š., bytem…
zemku parc. č. 2652/2 – ostatní plocha (díl „f“ o výa panu O. B., bytem...
měře 10 m2), dle GP č. 440-36/2013 nově tvořící poZO schválilo smlouvu a pověřilo starostku jejím
zemek parc. č. 230/24 o celkové výměře 1043 m2 v k.ú.
podpisem do 31. 8. 2013.
a obci Jezernice, za cenu 250,– Kč/m2 manželům L. Z.
ZO schválilo předložený dodatek č. 7 k delimitač- a M. Z., oba bytem…
ZO schválilo smlouvu a pověřilo starostku jejím
nímu protokolu uzavřenému dne 9. 5. 2000 mezi
Městem Lipník nad Bečvou a Obcí Jezernice o rozdě- podpisem do 31. 8. 2013.
lení nemovitého majetku v k.ú. Jezernice, a to z vlastZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 229/3
nictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Obce
– travní porost o celkové výměře 2420 m2, dle geoJezernice.
metrického plánu č. 440-36/2013 pozemek parc. č.
ZO pověřilo starostku podpisem dodatku a za229/3 – travní porost o výměře 567 m2 v k.ú. a obci
sláním výpisu z usnesení o schválení dodatku č. 7
Jezernice, za cenu 250,– Kč/m2 paní M. L., bytem…
do 31. 5. 2013.
ZO schválilo smlouvu a pověřilo starostku jejím
podpisem do 31. 8. 2013.
ZO vzalo na vědomí informace obecního úřadu.
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ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 229/3
– travní porost, dle geometrického plánu č. 440-36/2013
pozemek parc. č. 229/40 – travní porost o výměře
447 m2 v k.ú. a obci Jezernice, za cenu 250,– Kč/m2
manželům D. R. a V. R., oba bytem...
ZO schválilo smlouvu a pověřilo starostku jejím
podpisem do 31. 8. 2013.

ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 143-08 – Dodatek
č. 2 uzavřenou s Ing. arch. Stanislavem Vrubelem, týkající se zhotovení projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení na akci „Obytný
okrsek I – Jezernice“.
ZO pověřilo starostku podpisem Dodatku č. 2
do 28. 6. 2013.

ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 230/24
ost. plocha – dle GP č. 440-36/2013 pozemek parc.
č. 230/32 o výměře 63 m2 a části pozemku parc. č.
2652/2 ost. plocha – dle GP č. 440-36/2013 pozemek parc. č. 2652/11 o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Jezernice, za cenu 100,– Kč/m2 manželům P. N. a L. N.,
oba bytem...
ZO schválilo smlouvu a pověřilo starostku jejím
podpisem do 31. 8. 2013.

ZO schválilo Plánovací smlouvu o vybudování inženýrských sítí na náklady obce v lokalitě Obytný okrsek
I. – Jezernice pro budoucí vlastníky pozemků v obytném okrsku na základě uzavřených kupních smluv.
ZO pověřilo starostku podpisem Plánovací smlouvy pro nové vlastníky těchto pozemků.

Rozšíření dětského hřiště o hrací plochu – usnesení nevzniklo.

ZO vzalo na vědomí informace obecního úřadu.
Zveme občany na následující zasedání Zastupitelstva obce Jezernice, která se budou konat 11. září
a 30. října 2013 na Obecním úřadě v Jezernici.

Informace o vývěskách na úřední desce v dubnu, květnu a červnu 2013
V dubnu, květnu a červnu 2013 bylo na úřední
desce vyvěšeno:
•	Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel
•	Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice ze dne 27. 3. 2013
• Hasiči informují – Nebezpečí při vypalování trávy
•	VV – hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí v roce 2013
• Návrh Závěrečného účtu obce Jezernice za rok 2012
• Vyhlášení záměru prodeje pozemků – Obytný okrsek
•	Závěrečný účet 2012 Dobrovolného svazku obcí
mikroregionu Lipensko
• 5. výzva MAS Moravská brána
•	Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce
Jezernice – 15. 5. 2013
•	Oznámení o přerušení dodávky el. energie
23. 5. 2013 – Familie
•	Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření při
výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy –
varroázy včel v Ol. kraji
•	Závěrečný účet obce Jezernice za rok 2012
•	Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce
Jezernice dne 29. 5. 2013
•	Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice konaného dne 15. 5. 2013

Jezeráček

• Hasiči informují – Nebezpečí proměnlivosti počasí
•	Agrochov Jezernice, a.s. – oznámení o aplikaci
přípravku na ochranu rostlin
•	Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice konaného 29. 5. 2013
•	Nařízení SVS o zrušení částí některých vymezených
ochranných pásem v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními proti nebezpečné nákaze
– moru včelího plodu a o změně některých ustanovení vybraných nařízení KVS pro Ol. kraj
•	Hasiči informují – Nebezpečí použití otevřeného
ohně
•	Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 26. 6. 2013
•	Výzva k podání připomínek k jízdním řádům veřejné drážní osobní dopravy 2013/2014
•	Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby
obrany státu
•	Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje – pátek 28. 6. 2013
•	Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2012 – VaK, a.s. Přerov
•	Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2012 – Obec Jezernice
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