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Vážení čtenáři, milí jezerničtí občané, příznivci obce,
www.jezernice.cz
čtvrté letošní číslo obecního zpravodaje vychází s podzimem, který nastoupil poměrně rychle chladným Adresa: Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou
měsícem září a donutil nás zatopit v kamnech. Začí- Spojení: Tel.: 581 771 750, mobil – úřad: 734 763 575
ná topné období a nezbývá, než si přát, aby všichni Mobil – starostka: 606 721 369
„topiči“ s bedlivou pozorností vybírali materiál, kte- E-mail: podatelna@jezernice.cz
rý přiloží do kamen, abychom se nedusili více, než je Úřední hodiny: PO 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ÚT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
nezbytně nutné. Kéž by se nám v Jezernici celou ziST 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
mu dobře dýchalo!
ČT 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Skončily prázdniny, začal nový školní rok (v jezerPÁ pro veřejnost zavřeno
nické škole máme 11 prvňáčků!), zemědělci sklidili
úrodu, prý lepší než vloni, v obci dokončujeme letošní
A protože každé roční období má svoje kouzlo,
investiční akce, připravujeme tradiční adventní kon- každé má jiný rytmus a jinou náladu, přeji Vám, abyste
cert v kostele, začínáme bilancovat rok 2013 a součas- si nadcházející podzim a zimu pěkně užili, v souladu
ně se připravujeme na rok příští: plánujeme nové akce, s přírodními cykly a se sebou samými.
připravujeme nový rozpočet…
Pavla Jochcová, starostka
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Sv. Jan Nepomucký v novém

Most je dokončen

V pátek 4. 10. 2013 předal kamenosochař Pavel Hradilík obci hotové
dílo – zrestaurovanou kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého z roku
1835. Oproti původnímu rozpočtu byla cena díla navýšena o 10 040 Kč
na pozlacení lemu světcova roucha (při čištění byly na rouše zjištěny zbytky zlata) a pořízení lucerny. Zkorodované prvky, koruna a kovová konzola k uchycení lucerny, byly ze sochy odstraněny v roce 2003. Ještě kdysi
dříve zmizela lucerna. Na fotografii ze slavnostního odhalení památníku
T. G. Masaryka v r. 1938 je zachycena kolorovaná socha s lucernou. Pro
úplnost díla sochař vrátil tyto atributy v obnovené podobě na sochu.
Celkové náklady díla představují
104 040 Kč, z toho dotace z Olomouckého kraje 50 000 Kč. Jo

V pátek 13. 9. 2013 byla ukončena oprava „Gogelova“ mostu včetně opravy související komunikace a instalace odpočívadla (dlážděná plocha s posezením, informační tabule, stojan na kola a odpadkový koš). Projekt opravy mostu byl v průběhu stavby
rozšířen o realizaci reliéfu na obou bočních římsách
mostu. Reliéf obsahuje obecní znak a nápis Jezernice L.P. 2013.
Je třeba poděkovat realizační společnosti STROJEASTABY, s.r.o., Slavíč, především vedoucímu stavby
p. Janu Hejtmanovi a jeho týmu za kvalitní práci
a především za vstřícnou komunikaci, se kterou přistupovali k řešení drobných problémů po dobu celé
stavby. Rovněž děkuji p. Pavlu Navrátilovi (č. p. 136),
který byl iniciátorem zhotovení reliéfu na římsách
mostu, zprostředkoval jeho realizaci (autor David
Dvorský) a sám se na ní podílel bez nároku na jakoukoliv odměnu pro sebe, prostě proto, že si přál,
aby v obci vzniklo dílo, které je nejenom funkční, ale
navíc pěkné, ozvláštněné dekorem charakterizujícím
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naši obec. Vznikla tak přidaná hodnota díla, která je
inspirací i pro jiné obce.
Velký dík patří rovněž všímavým sousedům, kteří
stavbu sledovali, debatovali o ní a podnítili nás k nahrazení betonové zídky na levém břehu nad mostem
novou kamennou stěnou, ačkoliv tuto úpravu původní
projekt neobsahoval, nebo třeba p. Radku Lauberovi,
který zhotovitelům reliéfu zdarma umožnil připojení na
svou elektřinu. Výsledek je tak kolektivním dílem tvůrčích Jezeráků, kterým není lhostejné, co se v obci děje.
Dík patří rovněž všem, kterým stavba ztížila přístup
k nemovitostem, za jejich trpělivost a pochopení a také těm milým spoluobčanům, kteří nám řekli, že se jim
stavba líbí.
Během října a listopadu provede zahradnická firma Petr Plesník, Hranice, na přilehlém prostranství, po
most u Dvořáků, sadovnické úpravy spočívající v odstranění přestárlých stromů a keřů, odfrézování pařezů a ve výsadbě stromů a jarních cibulovin, čímž bude
ukončen celý projekt nazvaný „Obnova místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu přes Jezernický
potok a přilehlého veřejného prostranství“.
Jo
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Zveme Vás na slavnostní otevření
nového mostu, které se uskuteční
v pátek 25. 10. 2013
Zpestřete si cestu do volební místnosti a pojďte s námi oslavit nový jezernický most!
Sejdeme se v 16 hodin u památníku T. G. Masaryka, abychom si připomněli 95. výročí vzniku samostatného československého státu. Pak budeme pokračovat na mostě slavnostním přestřižením pásky, soutěžemi a kreslením na asfaltu. Pro všechny návštěvníky bude připraveno občerstvení, grilované steaky pro poJo
silněnou a horký čaj na zahřátí.

Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Na základě požadavku občanů jsme v červnu 2013
doplnili veřejné osvětlení o jedno svítidlo umístěné
těsně u viaduktu na cestě na Familie. Osvětlení eliminovalo nepřehledné temné místo pod viadukty
a přispělo tak k pocitu bezpečí občanů, kteří tudy
procházejí v pozdních hodinách mezi obcí a Familiemi, či cestou z autobusu.

Během října budou nainstalována tři nová svítidla
v uličce u Konečků k osvětlení přístupu k novému rodinnému domu a ke stávajícímu rekreačnímu zařízení s koňskými výběhy.
Osvětlení je realizováno z vlastních prostředků
obce, s celkovými náklady 33 tis. Kč.
Jo

Povinná výměna
řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1.
2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

TENTO PROJEKT

„Obnova místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu
přes Jezernický potok a přilehlého veřejného prostranství“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby
zodpovědně přistoupila k této etapě povinných
výměn (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Podat
žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu na
příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností můžete již nyní. Na konci uvedeného období – prosinec roku 2013 – hrozí kumulace výměny velké části řidičských průkazů, resp. osob,
které budou o výměnu žádat.
Jezeráček

Houbařské úlovky pana Jana Viky
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Táboření s hasiči
O víkendu 16. – 18. srpna uspořádali hasiči z Jezernice akci pro děti nazvanou Táboření s hasiči.
Vše začalo v 16.00 odchodem od hasičské zbrojnice. Přesun k Bečvě byl okořeněn broděním potoka
pod hlavní čtyřproudovou cestou. Na místo táboření
jsme dorazili asi v 17.00. Slavnostně jsme vztyčili vlajku a postavili tábor. Poté jsme se chystali na večerní
opékání kabanosu. K opékání nám a dětem zahrál na

kytaru Milan Šelle a vytvořil tím pravou tábornickou
atmosféru. Večerka byla vyhlášena ve 21.00, ale jak
už to tak s večerkami bývá, každý se do svého spacáku zavrtal kdy chtěl. Ovšem budíček, ranní rozcvička
a hygiena byla nekompromisní. Po společné snídani
jsme děti seznámili s hasičskou technikou, vyzkoušely si spojovat hadice, napojit rozdělovač a ovládat
proudnici. Dostatek času zbyl i pro koupání v Bečvě.
Počasí bylo krásné a náramně se vydařilo. Luboš Rob
a Jirka Dreiseitl se postarali o sobotní oběd a uvařili
perfektní kotlíkový guláš přímo na ohni. Náhodní kolemjdoucí jen tiše záviděli. Po obědě jsme pokračovali v programu. Hraní her, stavění hrází na břehu Bečvy, střelba ze vzduchovky, měli jsme s sebou i čluny,
takže o zábavu bylo postaráno. V podvečer před opékáním děti prošly určenou trasu po šipkách (šipkovanou v přírodě) a plnily různé úkoly. Večer se ještě nanosilo dřevo k táboráku. Během soboty nás přijelo
navštívit (zkontrolovat) několik maminek a také babiček, které dovezly nespočet druhů koláčů a různých
dobrot. Dostali jsme také obrovský meloun a zmrzliny pro všechny od manželů Novákových, což v tom
horku přišlo náramně vhod. Všem za tyto pozornosti
moc děkujeme. Na večeři se tedy podával kabanos,

guláš, vánočka a koláče podle libosti. Po večeři jsme
se vydali na krátkou procházku kolem Bečvy s baterkami. Večerka proběhla jako v pátek. V neděli ráno po
budíčku, rozcvičce, hygieně a snídani jsme začali balit a uklízet tábořiště. Na závěrečném nástupu jsme
všem předali řád táborníka a přesunuli se domů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci této akce. Zejména Verči
a Lucce Dohnalovým, Ivušce Robové, Luboši Robovi,
Jirkovi Dreiseitlovi, Radku Raškovi a Radku Panákovi.
Akce měla hlasitou odezvu a ku spokojenosti všech
bych rád pozval všechny zájemce o táboření s hasiči na
Zdeněk Panák
další rok.

Zahrádkářská výstava
ZO ČSZ Podhoří uspořádala v neděli dne 25. 8. 2013
v Domě kultury a sportu v Jezernici tradiční Zahrádkářskou výstavu.
Horké a suché léto je již za námi a zahrádkáři z Podhoří, Milenova a Jezernice se pilně připravovali na svoji
výstavu. Zpočátku trošku s obavami, protože letošní počasí nepřálo hlavně květinám, které velmi rychle vykvet-

ly. Obavy však pominuly, když jste se při vstupu do sálu
rázem ocitli uprostřed krásné zahrady plné květin, ovoce a zeleniny. Byla tu rajčata, papriky, okurky, brambory, letní jablíčka, švestky, hroznové víno, ostružiny, maliny, broskve, hrušky, džemy, marmelády a zavařeniny. Jen
přivonět, natáhnout ruku a ochutnat. Cestička vás dále
vedla do okrasné zahrady se zahradním posezením,
které přímo zvalo k usednutí s hrnkem voňavé kávy.
Děvčica v kroju vás vítá přímo uprostřed žní s žebřiňástrana 6
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kem plným zlatého obilí, nad ním je krásný dožínkový
věnec a vedle stojí velký koš plný slámy, ve kterém ustrašeně mňoukají tři malá koťátka. Než výstava skončila,
všechna našla svůj nový domov. Tak se mějte!
Najednou před vámi stojí malý krámek plný starožitností, květin a hraček. Jakoby přes výklad nakukujete dovnitř. Je tam plno krásných maličkostí. A co se
skrývá pod tím regálem?
Poslední zastávka je u expozice s léčivkami, které
kraluje již skoro zapomenutá divizna velkokvětá. Tu

naše babičky pěstovaly na svých zahrádkách. Milá
vzpomínka. Součástí výstavy byla ochutnávka likérů,
kterou hodnotily převážně ženy. Slivovici zase znalecky posuzovali muži. Sladké i slané výrobky z brambor
okusili všichni. Kdo chtěl, mohl ochutnat i kvašáky.
Majitelé vítězného likéru, slivovice a výrobků z brambor si odnesli pěknou cenu (ruční postřikovač).
Nakonec jste se mohli posadit u šálku kávy s domácím koláčem a pobesedovat se známými.
Výstavo, bylas letos moc pěkná. Helena Jemelková

Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil
režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.
S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů,
předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se
skupinou španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu: – co
nejlépe ztvárnit příběh důmyslného rytíře Dona Quijota.

Osou představení je vzájemné prolínání několika
významových rovin. Řazením scén, počínaje bojem
s větrnými mlýny až do Quijotova zmoudření je vytvářen příběh Dona Quijota, kterým neustále prostupují
osudy profesora a vychovatelky, odrážející jejich slabosti i velikost, pošetilost i odcizení.
Střetáváním těchto dvou rovin vzniká řada humorných situací, jež jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového vztahu mezi profesorem (hrajícím Dona
Quijota), vychovatelkou Anchou (představující Sanchu) a dalšími postavami děje (princezna Dulcinea,
pasováček, atd.). Jakoby celá inscenace vznikala momentálně před zraky a za aktivní spolupráce diváků.

Divadelní představení zahájilo nový školní rok
Představení, které prodlužuje
život, didaktickou klauniádu Don
Quijote de la Ancha předvedli herci Divadla Klauniky Brno v jezernickém kulturáku v deštivé neděli dne
1. 9. 2013. Hojně navštívený pořad
se spoustou legrace i poučení a s aktivním přispěním diváků tak symbolicky ukončil letošní letní prázdniny
a nastartoval nový školní rok.
strana 8
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Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový humor a především
přirozená hravost. Forma, která je
v představení Don Quijote de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastně hra na hru v tom nejdivadelnějším slova smyslu. Výsledkem toho
je pocit radosti z odkrývání a sdílení vzájemného vztahu mezi hercem a divákem, radost ze společné
účasti na tvorbě okamžiku, která je
umocněna prožitkem hybatelské
síly ušlechtilého donkichotství.
Dr. Jan Skutil

Nastupující prvňáčci

Nový školní rok 2013/2014 na ZŠ a MŠ v Jezernici
V pondělí 2. září jsme se po dvouměsíčních prázd- ru, Den Země, výcvik na dopravním hřišti atd. Z 5. tříd
ninách opět sešli u nás ve škole.
byli přijati na víceleté gymnázium v Lipníku nad Bečvou
Zvláště slavnostní byl tento den pro 10 chlapců 3 žáci: Magdaléna Bočánová, Petr Novák a Nina Poříza 1 děvče – žáky 1. ročníku, kteří nastupují na naši ško- ková. Ostatní žáci pokračují ve vzdělávání na ZŠ a MŠ
lu a poprvé zasednou do školních lavic. V tomto roce v Lipníku nad Bečvou, ul. Hranická.
Stanovené úkoly na začátku školního roku, jak
započali školní docházku na naší škole tito žáci: Fišárek Jakub, Fišárek Pavel, Janásek Filip, Matula Adam, v oblasti výchovně-vzdělávací (výuka podle ŠVP, plNavrátil Adam, Novák Robert, Pospíšil Tadeáš, Proček nění projektu EU peníze školám, 2. celoplošné testoVladimír, Remeš Richard, Špalda Jiří, Švébišová Karo- vání žáků 5. tříd, příprava žáků k přijímacímu řízení),
lína Milada. Děti se zdají být velmi šikovné, zvídavé tak v oblasti materiálně-technické (naplánované oprai nápadité. Největší problémy mají s výslovností někte- vy, vybavování školy) byly splněny.
A nyní několik informací k novému školnímu roku.
rých hlásek, které se dosud nenaučily správně vyslovovat. Věřím, že během krátké doby všechno doženou. Výuka bude probíhat ve všech ročnících podle nově
Všem prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby upraveného a schváleného ŠVP pro základní vzděládo školy chodili rádi a při vyučování získali mnoho no- vání. V něm byly provedeny dílčí dodatky podle stanvých vědomostí a dovedností.
V loňském roce i v tom letošním
výuka probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání. Žáci v loňském roce absolvovali mnoho akcí podle celoročního plánu. Jen namátkou zmíním „Bruslení za školou“, lyžařský
výcvik v Hlubočkách, plavecký výcvik
v Hranicích, sportovní školu v přírodě na Bílé, keramické dílny a další
dílničky pro děti i veřejnost na ZŠ
(dýňování, perníčkování, zvonkování, košíky z pedigu, quilling, batikování, fimo aj.), vítání jara, sběr papí- Odcházející žáčci do Lipníka

dardů MŠMT. Změny se týkají některých předmětů
a jejich vzdělávacích oblastí (např. problematika desetinných a záporných čísel v matematice, zdraví, bezpečí a ochrana člověka za mimořádných událostí, dopravní výchova, finanční gramotnost).
Žáci jsou na naší škole rozděleni do 2 tříd na hlavní předměty. Výuku budou zajišťovat 2 učitelky –
Mgr. Hradilová Bronislava a Mgr. Chytilová Vladimíra.
Výuku hudební výchovy povede p. Maierová Irena.
Školní družinu s 1 oddělením povede p. vychovatelka
Maierová Irena.
Provoz školní družiny je na přání rodičů od letošního roku rozšířen do 15.30 hodin.
V průběhu školního roku se žáci mohou zúčastnit
mnoha akcí tak, jako v přecházejícím školním roce.
Čekají je různé soutěže, olympiády, exkurze, besedy,
škola v přírodě na Sluňákově v Horce nad Moravou,
výlety. Dále se děti mohou zúčastnit výcviku na in-line
bruslích, na lyžích, plaveckého výcviku, výuky hry na
kytaru a v rámci družiny sportovních aktivit, dramatické výchovy a keramiky. Všichni žáci v této nabídce
určitě naleznou tu oblast, která je zajímá.
Věřím, že i v letošním školním roce se nám podaří všechny úkoly splnit. Určitě k tomu bude třeba spolupráce nás všech.
Závěrem bych chtěla popřát žákům, pedagogům
a zaměstnancům školy hodně úspěchů, pracovní pohodu ve škole, Vám rodičům radost z výsledků Vašich
dětí a spokojenost s prací naší školy a hlavně všem
pevné zdraví. Přeji všem úspěšný školní rok 2013/2014.
Mgr. Hradilová Bronislava, ředitelka školy
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Jeřabiny

V pondělí 2. 9. 2013 začal nový školní rok a spolu s ním zahájil svou činnost také Klub rodičů a přátel školy. Obec nám zařídila odkup jeřabin, a proto
jsme se hned téhož dne odpoledne společně sešli
na cestě vedoucí od obce k železničním viaduktům.
Výtěžek z celé akce bude během školního roku využit pro potřeby našich dětí v základní a mateřské
škole. Klub rodičů a přátel školy děkuje rodičům, panu Zapletalovi a našim hasičům, kteří se akce ochotně zúčastnili a podpořili tak dobrou věc.
za KRPŠ Kateřina Ludíková

číslo 4 •říjen 2013
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Lipenská brusle 2013

Zájezd Mikroregionu Lipensko 19. 9. 2013
Na zájezd dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Lipensko jsme letos vyrazili na Vysočinu. Odjezd od
zvonice v Lipníku nad Bečvou v časných ranních hodinách zahájil naše letošní putování. K zámku v Náměšti nad Oslavou jsme dorazili ještě před otvírací
hodinou. Ranní chlad nás pěkně probral, ale od devíti hodin se nám již věnovala průvodkyně, která zaujala účastníky zájezdu výrazně artikulovaným přednesem s množstvím informací o zámku.
Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří
mezi významné doklady renesančního stavitelství na
Moravě. Původní hrad ze 13. stol. byl moravskými
pány ze Žerotína přebudován v létech 1565–1578
na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Součástí areálu
jsou budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí, anglický park a malá francouzská zahrada. V roce 2001
byl areál zámku prohlášen Národní kulturní památkou. (www.zamek-namest.cz)
Druhou zastávkou byl městys Okříšky, kde nás přivítal starosta pan Zdeněk Ryšavý a paní Kristýna Štěpánová, ředitelka Místní akční skupiny Podhorácko.
Prohlédli jsme si objekty úřadu a domu s pečovatelskou službou vybudované v bývalém zámku, moderní sportovní areál, úpravu veřejného prostranství před
památníkem, nově upravené autobusové zastávky
a parkoviště. Ředitelka MAS nás seznámila s úspěšným projektem komunitní školy, kterou v Okříškách
zřídili v budově základní školy a organizují zde
kurzy angličtiny, výuku na PC a kurzy tradičních
řemesel. Komunitní škola je místem setkávání lidí
z regionu. Nabízí výukové programy, za kterými by
zájemci museli jinak jezdit do vzdálených větších
měst. Předností komunitní školy je kromě její snadné dostupnosti i přijatelná cena výuky.
Po obědě v Okříškách jsme vyrazili do Třebíče
s cílem prohlédnout si zdejší židovskou čtvrť, která patří k nejzachovalejším v Evropě a jako jediná
mimo území Izraele je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Poutavý výklad mladé
průvodkyně nás doprovázel uličkami, zavedl nás
do synagogy, starého židovského domu i do rituální židovské lázně mikve.
strana 12

Židovské město je příkladem maximálně zastavěného území. Domy zpravidla nemají
zázemí dvorků, hospodářských staveb. Chybí zahrady;
domy jsou navzájem stavebně propojené, mezi nimi
tmavé průchody, křivolaké uličky či soutky. Jádra a dispozice domů jsou renesanční a barokní. Ghetto se vyvíjelo již od 12. století, zachováno bylo 123 domů stavěných v různých stavebních slozích, dvě synagogy
a židovský hřbitov. Asanační plán z roku 1975 zamýšlel většinu této čtvrti zbourat a vybudovat obytné domy. Nyní se zde klade důraz na renovaci a rekonstrukci starých domů, na zpřístupnění památek turistům, na
vybudování turistické infrastruktury. Jsou zde stavěny
nové kavárny, vinárny a hostely. (Wikipedia)
Poslední zastávkou byl Akciový pivovar v Dalešicích
s romantickými zákoutími, známými z legendárního
filmu Postřižiny s krásnou Magdou Vašáryovou, který
zde podle románu Bohumila Hrabala natočil Jiří Menzel. Nejeden účastník zájezdu se zasnil, když nám průvodkyně ukazovala, kde stála káď s koupající se krásnou paní správcovou.
Den jsme zakončili dobrou večeří s točeným pivem
Dalešice v restauraci pivovaru. A když konečně dorazil náhradní autobus místo našeho porouchaného,
který nás zradil na cestě do Třebíče, bylo už hodně
pozdě a byli jsme rádi, že se vracíme domů. A protože všechno zlé je pro něco dobré, využili jsme čas navíc strávený v pivovaru k debatám s kolegy z okolních
Jo
obcí a bylo stále co povídat.
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V pátek 20. září se v Lipníku nad Bečvou uskutečnil již 3. ročník Lipenské brusle. Tato akce se konala
v rámci projektu Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut. Pořadatelem závodu byl oddíl in-line Sokolu Lipník nad Bečvou. Závodu se mohli zúčastnit žáci 1. – 9. ročníku ZŠ. Vzhledem k tomu, že
u nás v Jezernici máme několik šikovných bruslařů
(kurzy výuky bruslení na in-linech naše škola pořádá
každoročně za finanční podpory KRPŠ) přihlásili jsme
se i v letošním roce.
Celkem jsme měli 7 želízek
v ohni: Adámka Matulu a Tadeáše Pospíšila z 1. třídy, Terezku
Kindlovou a Ivanku Psotovou
z 2. třídy, Katku Lollkovou, Sabinku Palkovou a Terezku Pírkovou ze 4. třídy. Na bruslaře
čekala jízda zručnosti, kterou
měli projet v co nejkratším čase. Mezi všemi školami se na
1. místě v kategorii chlapců
1. třídy umístil Adam Matula
a 3. místo ve stejné kategorii
obsadil Tadeáš Pospíšil. Terezka Pírková se ve své kategorii umístila na čtvrtém místě.
Úspěšným borcům blahopřejeme! Pochvalu za bojovnost si
zaslouží všichni závodníci, neboť uspět mezi všemi lipenskými školami nebylo jednoduché.
Po skončení závodů jsme se
přesunuli na náměstí, kde soutěžili žáci v jízdě na koloběžkách. Všichni jsme očekávali
ještě další doprovodné programy, tak jako v předcházejících
letech, ale nic se nekonalo. Proto jsme se šli v tomto chladném
a nepříznivém počasí zahřát do
cukrárny a s úsměvem se vraceli zpět do školy.
Mgr. Hradilová B.
Jezeráček

číslo 4 •říjen 2013
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Podzim je tady a s ním pouštění draků

Návštěva knihovny se školáčky a středňáčky

Každý rok na podzim plánujeme
s dětmi Drakiádu. Na vycházky za
vesnici sebou nosíme draky, ale často se stávalo, že místo pořádného
větru vanul jen slabý vánek a drakům se létat vůbec nechtělo. Zato
letošní začátek podzimu je pro pouštění draků téměř ideální. Draci nám
létají dokonce i na školní zahradě.
Proto jsme uspořádali začátkem října dračí závody. Výskot, jásání a velké fandění provázelo zápolení mezi
drakem Mrakem a létajícím Ferdou.
Nejvýše létal a tím také zvítězil drak
– Ferda. Miroslava Vykoupilová,
učitelka MŠ

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 jsme s našimi školáčky
a středňáčky poprvé zavítali do místní knihovny, kterou budeme pravidelně navštěvovat. Budeme pracovat s pracovními sešity, které máme k dispozici, školáci se seznámí s novým cizím jazykem – angličtinou.
V novém školním roce máme v mateřské škole
šest školáků (Suchánková B., Pacáková K., Coufalíková T., Hošák M., Sivák J., Novák V.) a šest středňáčků
(Bayer V., Dohnal M., Orava L., Coufalík M., Skálová N.,
Panáková A.).
Dětem se knihovna velmi líbila, každý si našel své
místo, na kterém bude sedávat. Domluvili jsme se, že
školáci budou pejsci a středňáčci – kočičky. Nejmenší
děti, které zůstávají s druhou p. učitelkou ve školce jsou
kuřátka. Kuřátka nás byla hned první den v knihovně
navštívit.
Děti jsou šikovné, každý den se těší, co nového se
naučí a dělají nám velkou radost!
Markéta Nováková, učitelka MŠ

POZVÁNKA
NA DÍLNIČKY
PRO VEŘEJNOST
6. listopadu
pletení z pedigu – košík ovál
(od 16.00 hod.)
7. listopadu
předvánoční keramická dílna
(od 16.00 hod.)
12. prosince
pletení pedigových zvonků
Všechny dílničky jsou ve škole.
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Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu v zimním období
Upozorňujeme občany, že v nadcházejícím zimním období zůstává stejná frekvence svozu směsného komunálního odpadu v obci jako v letním období, každý sudý týden ve čtvrtek. K popelnici lze, v nutném případě, přidat igelitové pytle s odpadem nebo
druhou popelnici.
O vývozu odpadu 1x za 14 dní rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. března 2013
na základě statistických údajů od firmy Van Gansewinkel, z nichž vyplynulo, že v zimním období produkujeme v obci Jezernice pouze o 20 % více směsného komunálního odpadu, ale za dopravu platíme
o 100 % více než v letním období. Jezernice dosud

patřila, podle sdělení zástupce V. G., k posledním
dvěma obcím, které v zimě vyvážely komunální odpad každý týden. Črtnáctidenní svoz realizuje 48 obcí z 50, se kterými firma V. G. spolupracuje.
Výše uvedené skutečnosti potvrdil i namátkový
průzkum obsahu popelnic v obci v posledních dvou
měsících minulého zimního období, při němž jsme zjistili některé popelnice z poloviny prázdné, v mnohých
papír, plasty a další komodity, které mají být vytříděny,
u některých domů nebyly popelnice vůbec k vývozu
přistaveny
Zkušenosti s novým systémem vyhodnotíme po skončení zimního období. Vítáme Vaše připomínky.
Jo

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme, že odpady budou odebírány od obyvatel přímo do sběrového vozidla.
V sobotu 2. listopadu 2013 se uskuteční pravi- V případě, že bude občan přistižen při odkládání oddelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domác- padu na sběrné místo před zahájením sběru, bude toností. Tento odpad mohou obyvatelé odevzdávat v do- to považováno za založení černé skládky.
bě od 8:45 – 9:00 hod. u obecní vývěsky na Familiích a od 9:15 – 10:00
hod. u obecního úřadu v Jezernici.
Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady: nádoby se zbytky škodlivin (plechovky, kanystry, plastové nádoby od barev, ředidel, chemikálií), staré
chemikálie, pesticidy, nemrznoucí kapaliny, odpadní oleje motorové a převodové, zaolejované materiály, olejové filtry,
zaolejované hadry, ředidla, staré nátěrové hmoty, olověné akumulátory, suché
baterie, monočlánky, zářivky a ostatní
odpad obsahující rtuť, obaly od sprejů,
kosmetické přípravky s prošlou záruční
lhůtou, staré léky, vyřazená rádia, televize, monitory a ledničky.

Kontejner na textil, boty a hračky
U technického zázemí obce je od července 2013 umístěn
nový kontejner ECO TEXTIL. Do sběrného kontejneru lze ukládat čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony,
závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných igelitových pytlích a taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Provozovatelem kontejnerů je polská společnost Wtorpol,
která vlastní síť obchodů s použitými oděvy v jižním Polsku, vyváží kvalitní použité oděvy do mnoha zemí v Asii, Africe a východní Evropě, zabývá se výrobou čistících průmyslových textilií a dodává obnošené šatstvo pro průmyslové účely zpracovatelským firmám.

Přispěli jsme k úspoře emisí
V roce 2012 naše obec vytřídila a předala k dalšímu využití 18,129 tun odpadu, za což obdržela
od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu
50 919 Kč.
Sběr a recyklace využitelných složek komunálního odpadu má prokazatelně pozitivní vliv na životní

***
Ošacení lze rovněž předat v rámci sbírek pořádaných Charitou
v Lipníku nad Bečvou, která sbírá čisté zimní a letní ošacení, boty,
deky, přikrývky, povlečení, ručníky, utěrky a současně ráda přijme
dobrovolný příspěvek na dopravu. Cílem sbírek je povzbudit veřejJo
nost k sociálnímu cítění a k pomoci bližnímu svému.
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prostředí. Podle vyhodnocení společnosti EKO-KOM
uspořili občané obce Jezernice v roce 2012 díky třídění odpadu 712 622 MJ energie, tedy zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok 8 domácností. Díky třídění odpadu obec současně přispěla ke snížení
emisí o 27,146 tun CO2 ekvivalentu.
Věříme, že výsledky letošního roku budou ještě
Jo
lepší. TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!
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Volejbal – letní turnaje a zápasy 2013
Jezerničtí volejbalisté od května do září odehráli
čtyři turnaje.
Zúčastnili se turnaje ve Velké, jenž díky počasí vyšel. Po velmi napínavém průběhu, kterého se zúčastnilo 10 družstev, naši volejbalisté došli až do boje
o třetí místo. Nakonec se však po velmi vyrovnaném
zápase umístili na místě čtvrtém.
Druhý turnaj se konal v Heřmánkách u Jakubčovic,
kde se účastnilo 9 družstev. Po několika odehraných
zápasech se naši volejbalisté dostali mezi nejlepší čtyři týmy. V posledním zápase o první místo hráli s týmem Nevada z Nového Jičína. Po odehrání napínavého zápasu se naši mohli radovat z první letošní výhry,
porazili soupeře 2:1 na sety.
Další turnaj smíšených družstev probíhal ve Slavíči u Hranic, kde bylo přítomných 8 družstev. Zde si

tým Jezernice vedl moc dobře a po hladkém postupu
ze základní skupiny se dostal až do finále, kde se opět
utkal s Nevadou, kterou znovu porazil 2:1. Po několika letech, co se naši volejbalisté zúčastňují turnaje
ve Slavíči, se týmu z Jezernice podařilo poprvé vyhrát
první místo.
Také turnaj v Milenově naši vyhráli. Ze 4 zúčastněných týmů získali nejvíce bodů a obsadili tak první
místo hrou dvou kolovým systémem každý s každým.
Na konci letní sezóny se jezerničtí volejbalisté přesunuli do haly v Lipníku nad Bečvou, kde zahájili svou
cestu v okresní přerovské lize. První zápas zvládli a vyhráli nad týmem z Bochoře 3:0.
Novák Martin
Za volejbalový oddíl

Turnaj v Drahotuších

Turnaj v Milenově

tože spousta hráčů Drahotuš dříve oblékalo dres ale i když se nedaří. Závěrem Vám nabízím shrnutí
našeho týmu.
všech dosavadních výsledků a aktuální tabulku. DěkuJan Vika ml.,
Během podzimu se náš tým rozrostl o několik no- ji, že podporujete naše kluky!
sekretář fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
vých tváří. Jedná se o Romana Hrnčiříka, Rudu Schmidta, Honzu Střelce, Michaela Doležela a Martina Krá1. kolo H. Nětčice – Jezernice
1:5
le, protože jak víme, náš tým prochází celkovou omla2. kolo Jezernice – Skalička
0:5
zovací kůrou, kterou jsme započali už v minulé sezoně.
3. kolo Lazníky – Jezernice
3:1
A musíme pokračovat, abychom složili tým s perspek4. kolo Jezernice – Černotín
3:2
tivou aspoň na pět, deset let, což jak všichni víte, ne5. kolo Potštát – Jezernice
2:1
ní jednoduché, jelikož dnešní mládež má raději počí6. kolo Radslavice “B“ – Jezernice
2:0
tače, než podle nich bohapusté běhání za kulatým
7. kolo Jezernice – Bělotín „B“
3:2
nesmyslem. Ještě že pořád máme pár veteránů, kte8. kolo Dukla Hranice – Jezernice
0:2
rým osud našeho týmu není lhostejný.
9. kolo Jezernice – Domaželice „B“
3:1
Tímto bych i Vám fanouškům chtěl vyslovit dík, že 10. kolo Žákovice – Jezernice
3:1
jste neoblomní a doprovázíte tým nejen když se daří, 11. kolo Jezernice – Drahotuše
1:2
Tabulka po posledním utkání
Tým
1. Sokol Skalička
2. Sokol Lazníky
3. Žákovice
4. Sokol Černotín
5. TJ Sokol Radslavice B
6. Sokol Bělotín B
7. Sokol Drahotuše
8. Sokol Jezernice
9. Sokol Domaželice B
10. Sokol Horní Nětčice
11. FC Dukla Hranice
12. Sokol v Potštátě

(tabulky doplněny po uzávěrce dne 21. 10. 2013)
V
R
P
Skóre
B
+/–
9
2
0
41:12
29
11
8
1
2
48:17
25
7
6
2
3
41:19
20
2
6
2
3
32:14
20
5
6
0
5
22:26
18
3
5
2
4
39:20
17
2
5
1
5
30:39
16
–2
5
0
6
20:23
15
0
3
1
7
21:50
10
–8
2
2
7
15:32
8
–10
2
1
8
21:53
7
–8
2
0
9
18:43
6
–9

„Účastníci zájezdu“

Zdravím všechny fanoušky fotbalu, zvláště
12. 10. zajíždíme na horkou půdu do Žákoty co fandí našemu týmu.
vic, s kterými poslední dobou nemáme vůbec
Ani jsme se nenadáli a skoro nám kondobré výsledky, ale které se z prvního místa
čí podzimní část nové sezony 2013/2014.
po třech utkáních propadly až na páté mísA jsem rád, že můžu v této chvíli konstatoto, o jeden bod za námi. Samozřejmě to nevat, že po krkolomném začátku se karta obznamená, že se porazí samy.
rátila a díky zlepšeným výkonům v posledních
Poslední utkání 20. 10. sehraje naše mužtřech kolech se naše mužstvo vyhouplo na krásné čtvr- stvo na domácí půdě s tradičním soupeřem, jenž je
té místo, které ovšem nemusí být konečné, protože tým Drahotuš. Všichni víme, že tyto utkání bývají
nás čekají ještě dvě kola.
vždycky vyhrocené jak na hřišti tak i mimo něj, pro-

TJ Sokol Jezernice uspořádal v sobotu
5. října tradiční zájezd do vinného sklípku.
Z Jezernice vyjížděl neúplně obsazený autobus – bylo nás 22.
První zastávkou byl Státní zámek Buchlovice. Za zámeckou branou nás přivítaly
precizně zametené chodníky bez jediné
stopy. Ty naše byly první. Kolem zámku si
vykračovali pávi, které měli v erbu již páni z Buchlovic, jak jsme se později dověděli od mladé průvodkyně. Prohlídka v tradičních velkých papučích byla poučná a zajímavá. Po skončení jsme měli dvacet minut
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na individuální program. Někteří pospíchali na kávu
a my s Madlou jsme obdivovali nádherný park kolem zámku. Pod zámkem jsme narazili na krojovanou svatbu. Opodál stál štíhlý mládec v kroji. „Vy
jste ženich?“ ptáme se. „Né, já su svobodný, mám
péro za klobúkem.“ Zase jsme o něco chytřejší. Během prohlídky parku potkáváme ještě další svatební skupiny. V krásném slunečním dopoledni to byla
pěkná podívaná.
Příští zastávkou byl Kyjov, kde jsme měli oběd. Po
drobném maléru s navigací, kdy jsme vjeli na náměstí do slepé ulice a nemohli se otočit, ale díky šikovnému panu řidiči a kolem přihlížejícím, kteří ochotně
odstraňovali z cesty lavičky a židle u venkovního posezení, jsme se ven dostali a přijeli k restauraci. Z Kyjova jsme odjeli k cíli naší cesty. Byla to obec Vrbice,
která se nachází jižně od Brna nedaleko Velkých Pavlovic. Projíždíme krajem vinohradů, sadů meruněk
a broskvoní. Konečně přijíždíme na místo. Jak se později dozvídáme, vesnice stojí na úpatí vápencového
kopce.
Sklepy jsou tu v šesti výškových rozdílech. My
zastavujeme v tom nejvyšším. Rozhled je nádherný
– kam se podíváš, všude vinohrady, pole a sady. Dominantou vesnice je kostel stojící na samém vrcholu a vedle něj hřbitov. Kousek od něj se tyčí mohyla míru a dělo – jako památka na druhou světovou
válku.
Ve sklepě nás přivítal majitel společně s dcerou
a zetěm. Všechny sklepy ve vesnici jsou vytesány ve
vápencové skále a tak si připadáme jako v jeskyni.
Sedíme u těžkých dubových stolů. Jsou plné hroznů,
chleba, sýra a klobásek. Milý pohled! A začíná košt.
O každém víně se dozvídáme vše. Jaká je to odrůda,

Využívání Domu kultury a sportu pro sportovní účely
sezóna od 15. září 2013 do 15. května 2014
Pondělí 1700 – 1800 hod.
1800 – 2100 hod.

odkud pochází, jak chutná, jakou má vůni. „Cítíte ty
lesní jahody, švestky, meloun, skořici, med…?“ Po
desátém vzorku cítím i ananas, papáju, hořké mandle a zcela určitě i hrozny. Konec završuje výborný burčák. A tak se pilo, jedlo, zpívalo s kytarovým doprovodem paní Grygarové. Našel se čas i na prohlídku
vesnice. Zavítali jsme také na místní hřbitov. Byl velice upravený. V sobotní podvečer tam bylo nezvykle
rušno, odevšad přicházely ženy s kytičkou květin.
„Tady je to zvykem. Jak se vrátíme v sobotu z vinohradu, tak jdem na hřbitov za staříčkama. Ti by nám
dali, kdyby jsme nedošli.“ říká paní, se kterou se dáváme do řeči.
Kolem 19. hodin se pomalu loučíme. V nejlepším
je třeba skončit. Sjíždíme vesnicí dolů kolem sklepů.
Skoro všechny jsou otevřené a svítí se v nich. V některých se ještě lisují hrozny, jinde se sedí se skleničkou burčáku. Všude je plno práce. Určitě netrpělivě
čekají, jaké bude to letošní víno. Nám to „loňské“
chutnalo moc.
Tak zas příště!
H. Jemelková
Účastnice zájezdu

badminton (p. Navrátilová Lucie)
stolní tenis (p. Zapletal Miloslav)

Úterý

1700 – 1800 hod.
1800 – 2000 hod.

badminton (p. Raška Radek)
fotbal – trénink

Středa

1700 – 1800 hod.
1800 – 2000 hod.
2000 – 2100 hod.

badminton (p. Pacáková Lucie)
volejbal (p. Novák Martin)
stolní tenis (p. Zapletal Miloslav)

Čtvrtek 1700 – 1800 hod.
1800 – 1900 hod.
1900 – 2000 hod.
2000 – 2100 hod.

cvičení dětí (p. Zemánková Marie)
zdravotní cvičení ženy (p. Zemánková Marie)
badminton (p. Raška Radek)
badminton (p. Bočan Lukáš)

Pátek

1700 – 1800 hod.
1800 – 2130 hod.

badminton (p. Novák Martin)
stolní tenis (p. Zapletal Miloslav)

Sobota

900 – 1700 hod.

stolní tenis (p. Raška Jiří)

Neděle 1000 – 1200 hod.
1600 – 1800 hod.
1800 – 1900 hod.

fotbal
volejbal (p. Novák Martin)
badminton (p. Dohnalová Anna)

Případní zájemci se mohou hlásit u vedoucích skupin a na obecním úřadě.
Cvičení dětí a mládeže mají pronájem sálu v rozsahu 1x týdně zdarma.
Poplatky za pronájem sálu:
– pro spolky obce, zájmové skupiny s využitím sálu 1x týdně
– pro spolky obce, zájmové skupiny s využitím sálu 2x týdně

400,– Kč/osoba
600,– Kč/osoba

Permanentka je přenosná (využitelná i jinou osobou než držitelem).
Úhrada poplatku může probíhat jednorázově nebo ve dvou splátkách:
– první platba do konce října
– druhá platba do konce ledna
Individuální poplatek za hodinu kolektivního cvičení (platba vedoucímu skupiny)
Poplatek za využití sálu na 1 hodinu
Hodinová bodovka

20,– Kč/hod.
300,– Kč/hod.
200,– Kč/12 hod.

Při sportovních činnostech se přezouvejte do čisté sportovní obuvi určené do haly.
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Informace o vývěskách na úřední desce v červenci, srpnu a září 2013
V červenci, srpnu a září 2013 bylo na úřední
desce vyvěšeno:
•	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
•	Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Polní cesty“ v k.ú. Jezernice
•	Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
•	Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice konaného 26. 6. 2013
•	Oznámení – zapisování stavu vodoměrů
•	Hasiči informují! – Prázdninová nebezpečí
•	Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu
•	VV – Oznámení o zahájení řízení o prodloužení
platnosti a změně stavby – SO 04.2 příjezdová
komunikace na pozemku parc. č. 2559/52 ost.
plocha v k.ú. Jezernice
•	Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření
při výskytu nebezpečné nákazy ryb – virové hemoragické septikémii v Olomouckém kraji
•	Rozhodnutí – Stavební povolení č. 8/2013 –
„Polní cesty“ v k.ú. Jezernice
•	Hasiči informují! – Nebezpečí při žňových pracích
•	Dražební vyhláška – Usnesení o elektronické
dražbě – J. S., I. S.
•	Záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č.
3428 ost. plocha a parc. č. 3430 ost. plocha,
oba v k.ú. a obci Jezernice
•	Záměr prodeje pozemku st. parc. č. 279 – zast.
plocha a nádvoří v k.ú. a obci Jezernice
strana 22

•	VV – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
– prodloužení platnosti stavebního povolení na
stavbu „Jezernice – kanalizace a ČOV“
•	Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
•	VV – Rozhodnutí č. 9/2013 – prodloužení platnosti stavebního povolení – SO 04.2 příjezdová komunikace – stavba „Jezernice – kanalizace a ČOV v obci Jezernice a místní části Familie“
•	Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce
Jezernice
•	OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Jezernice
•	Nařízení SVS o zrušení části některých vymezených ochranných pásem v souvislosti s mimořádným veterinárním opatřením proti nebezpečné
nákaze – moru včelího plodu
•	Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice ze dne 11. 9. 2013
•	Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce
Jezernice konané dne 30. 9. 2013
•	Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Jezernice pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané v měsíci říjnu 2013
•	Stanovení minimálního počtu členů okrskové
volební komise
•	Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů
•	VV – Rozhodnutí – „JEZERNICE – KANALIZACE
A ČOV“ – prodloužení platnosti stavebního povolení
•	Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice ze dne 30. 9. 2013
•	Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
•	Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

číslo 4 •říjen 2013
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Výběr ze zápisu a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
21. zasedání konané dne 11. září 2013
ZO vzalo na vědomí podnět paní P. k přístupové
cestě z Jezernice do lokality Dolní Mlýny. Konstatovalo, že je v zájmu obce, aby cesta zůstala trvale ve vlastnictví obce a umožňovala přístup k Dolním Mlýnům
a do Jezernice.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 20. zasedání ZO. ZO prodloužilo termín pro podepsání smluv podle bodů 8. – 11. do 31. 12. 2013.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 7, provedené k 30. 6. 2013,
a v rozpočtovém opatření č. 8, provedené k 31. 7. 2013.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezernice.
ZO schválilo „Smlouvu o využití systému zavedeného Obcí Jezernice pro nakládání s komunálním odpadem“, určenou pro fyzické a právnické osoby podnikající v obci Jezernice.
ZO schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č.
3428 ost. plocha o výměře 542 m2 a parc. č. 3430 ost.
plocha o výměře 9 164 m2, oba v k.ú. a obci Jezernice z vlastnictví Obce Jezernice, IČ: 70040915, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., za předpokladu, že věcné břemeno na plynovod uložený v Jezernici v krajské
silnici bude zřízeno bezúplatně.

ZO souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků
parc. č. st. 15/3 zastavěná plocha o výměře 68 m2
a parc. č. st. 354 zastavěná plocha o výměře 78 m2
v k.ú. Jezernice z vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Obce Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na plyn v lokalitě „Obytný okrsek I“.
ZO schválilo Dodatek smlouvy o dílo na akci „Obnova místní komunikace III. třídy, oprava mostu přes
potok a vybudování dlážděné plochy v obci Jezernice“
se zhotovitelem STROJEASTAVBY TVRDOŇ s. r. o.
ZO vzalo na vědomí informace obecního úřadu.
ZO souhlasilo s doplněním prací při restaurování
kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého o zlacení
okraje roucha a o lucernu, s celkovou navrženou cenou 10 040 Kč.
ZO vzalo na vědomí informaci o MTB závodu Jezernické viadukty a souhlasilo s účastí obce na jeho
pořádání.

22. zasedání konané dne 30. září 2013
ZO schválilo poskytnutí půjčky ve výši 200 000 Kč
L. B., bytem Jezernice …, na koupi nemovitostí na LV
č. 49 v k.ú. Jezernice.
ZO schválilo Smlouvu o půjčce peněz se sjednaným
úrokem.

Zveme občany na následující zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice, která se
budou konat 30. října a 11. prosince 2013
na Obecním úřadě v Jezernici.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
VOLBY SE BUDOU KONAT VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V JEZERNICI VE DNECH:

Pátek
Sobota
Jezeráček

25. října 2013
26. října 2013
číslo 4 •říjen 2013

14:00 – 22:00 hodin
08:00 – 14:00 hodin
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Očekávané události do konce roku 2013
Pátek
Pá + So
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

25. 10.
25. – 26. 10.
31. 10.
2. 11.
10. 11.
16. 11.
1. 12.
7. 12.
14. 12.
15. 12.

Otevření nového mostu, oslava 95. výročí ČSR
Volby do Parlamentu ČR
Dýňování – Halloween (škola a DKS)
Turnaj ve stolním tenise (DKS)
Svatomartinské hody
Sázení stromů u viaduktů
Vánoční výstava (DKS)
Vánoční besídka s mikulášskou nadílkou (DKS), rozsvěcení vánočního stromu
Volejbalový turnaj (DKS)
Adventní koncert v kostele

Plesová sezóna 2014 v Domě kultury a sportu
Pátek
Sobota
Pátek
Sobota

18. 1.
25. 1.
31. 1.
1. 2.

Sokolský ples
Myslivecký ples
Zahrádkářský ples
Dětský karneval

Sobota
Sobota

15. 2.
8. 3.

Sobota
1. 3.
			

Obecní ples
Šibřinky
Ples Mikroregionu Lipensko
– Osek n. B., sokolovna

Otevřena obecní hospůdka a zahájen provoz sauny
Od října je opět v provozu nekuřácká obecní hospůdka v Domě kultury a sportu.
Provozní doba:

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

18.00 –
18.00 –
18.00 –
18.00 –
16.00 –

21.00 hodin
21.00 hodin
22.00 hodin
22.00 hodin
21.00 hodin

Současně s otevřením hospůdky je v DKS zahájen i provoz sauny.
Provozní doba:

Stejná jako provoz hospůdky.
V případě zájmu možno domluvit i jiný termín.

Poplatek za saunu:
Poplatek za zapůjčení prostěradla:

200,– Kč/hod.
15,– Kč/ks

Z bezpečnostních důvodů musí být v sauně společně min. 2 osoby. Maximální kapacita sauny je 5 osob.
Každý návštěvník sauny si donese své prostěradlo nebo má možnost si ho za poplatek zapůjčit. Objednávky sauny budou přijímány v obecní hospůdce nebo na tel. 777 174 746, a také na obecním úřadě,
tel. 581 771 750 nebo 734 763 575.
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