Slovo zastupitelky
Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vás přivítala v roce 2012. Pevně dou−
fám a věřím, že bude plný úspěchů v životě obce
i ve Vašich osobních i profesních životech.
V uplynulém roce 2011 v naší vesnici došlo k ně−
kolika změnám a k té zásadní patřilo mírně "zpož−
děné" zvolení zastupitelstva obce. To se rozběhlo,
dle mého názoru, hladce a začalo bez prodlevy
zdárně fungovat.
V tomto roce před námi všemi stojí nema−
lé věci k vyřešení a nejedná se jen o proble−
matiku náležející k rozhodnutí zastupitel−
stva, jako např. výstavba bioplynové stanice
firmou Agrochov, kdy by bylo vhodné znát
celkový postoj obyvatel Jezernice. Další no−
vinkou je převod hřiště do majetku obce
a z toho vyplývající povinnosti ohledně jeho
provozování a hlavně údržby.
Doufejme, že rok 2012 přinese Jezernici
úspěchy při získávání dotací a pokud možno
žádné katastrofy, ať přírodní či jiné nehody

a nebude třeba zásahů našich hasičů. Svobodní,
mladí aj. by mohli zvýšit místní populaci...
Do nového roku Vám přeji mnoho okamžiků
plných štěstí, pohody a úsměvů, méně nevra−
živosti, závisti a menší výdej energie na získávání
informací "jedna paní povídala".
Vaše zastupitelka
Hana Buršová

Obecní úřad

Očekávané události

Adresa
Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou

Sobota 4. 2. 2012
Obecní ples (v DKS)

Spojení
Telefon: 581 771 750
Mobil úřad: 734 763 575
Mobil starostka: 606 721 369
Fax: 581 771 250
E−mail: podatelna@ jezernice.cz

Neděle 19. 2. 2012
Vodění medvěda

Úřední hodiny
PO 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ÚT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:00
ST 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ČT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:30
PÁ − pro veřejnost zavřeno
www.jezernice.cz

Neděle 26. 2. 2012
Dětský karneval (v DKS)
Sobota 3. 3. 2012
Šibřinky (v DKS)
Sobota 17. 3. 2012
Turnaj ve stolním tenise (v DKS)
Sobota 31. 3. 2011
Jarní dílny − škola (v DKS)
Neděle 13. 5. 2011
Svátek matek (v DKS)

Bilancování 2011
Ohlédnu−li se za uplynulým rokem, musím kon−
statovat, že díky aktivitě mnoha šikovných spolu−
občanů obec žila bohatým společenským životem.
Nic na tom nezměnil ani fakt, že v posledním čtvrtletí
roku 2010 došlo ke kolapsu ve správě obce, v řád−
ném termínu neproběhly volby do zastupitelstva
a obec do 28. 2. 2011 spravoval úředník Minister−
stva vnitra ČR. Teprve 5. 2. 2011 se v Jezernici ko−
naly dodatečné volby a 28. 2. 2011 bylo ustaveno
nové zastupitelstvo. Od 1. 3. 2011, kdy jsem na−
stoupila na obecní úřad, začalo pro mě hektické
období seznamování se s chodem úřadu a s nezbyt−
nými náležitostmi výkonu funkce starostky obce.
Díky výborné spolupráci s pracovnicemi obecního
úřadu a podpoře ostatních zastupitelů se nám daří
vše zvládat.
Život v obci zatím pěkně odsýpal:
v únoru: myslivecký ples, dětský karneval, farní ples,
bruslení ve Figuře,
v březnu: Šibřinky, turnaj ve stolním tenise Sokol Cup
2011, vodění medvěda, brigády hasičů: úklid obecních
pozemků kolem potoka a pálení klestí na Zlomech,
zpracování dřeva z nebezpečného topolu u Famílií,
v dubnu: jarní dílny základní školy, (4. 4. přiletěli do
Jezernice čápi), představení divadla Štěk z Hranic:
Klíče na neděli, velikonoční výstava ČČK, velikonoč−
ní turnaj ve volejbale, sázení stromů na Zlomech
s dětmi ze ZŠ, pálení čarodějnic,
v květnu: oslava svátku matek, sportovní hry mikrore−
gionu Lipensko v Dolním Újezdě s hojnou účastí
jezernických sportovců, dětský den KRPŠ, Agro−
chov − rekonstrukce hřiště na volejbal, hasiči:
2. místo na okrskové soutěži v požárním sportu
v Podhoří,
v červnu: nohejbalový turnaj ve sportovním areálu
v Jezernici,
v srpnu: volejbalový turnaj o pohár starostky obce,
v září: Jezernické mosty − závody koloběžek, nohejba−
lový turnaj o pohár starostky obce, česání jeřabin
(KRPŠ a obec), zahrádkářská výstava, návštěva
Opavska s Mikroregionem Lipensko, demonstrace za
spravedlivější rozdělení daní obcím v Litovli a v Praze.
Nový školní rok zahájilo v Jezernici 17 žáků ve třech
ročnících: 2., 4. a 5. a další dva žáci s domácím
vzděláváním v 1. a 3. ročníku základní školy.
v říjnu: dýňování − halloween, vítání občánků naroze−
ných 2010 a 2011, oslava 28. října, sázení stromů,
drakiáda, opékání buřtů,
v listopadu: Svatomartinské hody: výstava kronik, koncert
Moravské Veselky, Harfa a můzy − koncert v kostele,
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v prosinci: vánoční besídka ZŠ a MŠ s rozsvěcením
stromu, vánoční výstava ČČK, vánoční turnaj ve
volejbale se zabíjačkovými pochoutkami.
Výčet aktivit spolků a obecního úřadu asi nebude
vyčerpávající, nutno zmínit třeba i četné fotbalové
zápasy v jarní a podzimní části sezóny na hřišti
v Jezernici nebo další aktivity školy, které jsou dokla−
dem důležitosti její existence pro život v obci (brus−
lení za školou, lyžařská škola v Hlubočkách, Den Ze−
mě, úklid odpočívadla u viaduktů, sběr papíru, Kuky
se vrací, dětská olympiáda MŠ, rybářský kroužek,
keramické dílny pro veřejnost, atd.
Děkuji všem, kteří se na akcích podílíte,
jste skvělí! Pomáháte vytvářet v Jezernici místo,
kde se dobře žije.
Bohužel, vedle výše uvedených navýsost přínos−
ně aktivních jezernických občanů, se v obci "činili"
i takoví, věřím, že přespolní, o které nestojíme:
v březnu ukradli pobertové tři kanalizační mříže, pak
někdo zapálil dva kontejnery s plasty a do třetice
byla vyloupena hasičská zbrojnice. Všechny případy
šetřila Policie ČR, pachatelé však nebyli dopadeni.
Obci tak vznikla škoda více než 40 tisíc korun.
Činnost obce jsme v prvním roce nového zastupi−
telstva zaměřili především na racionalizaci chodu
úřadu. Přijali jsme kvalifikovaného technického pra−
covníka obce s širokou paletou dovedností, který
zastane mnohé práce zajišťované dříve nákupem
služeb od cizích firem. Zaměřili jsme se na úsporu
prostředků vynakládaných na provoz obecních
zařízení, především na úsporu energií, např. důsled−
nou regulací vytápění objektů nebo regulací osvět−
lení kostela a památníku T.G.M. časovými spínači.
Pořídili jsme spolehlivější počítačové vybavení
úřadu a kvalitnější a současně úspornější telekomu−
nikační a internetové služby. Zrušili jsme pro obec
nevýhodné smlouvy (o zajištění bezpečnosti práce
a požární ochrany), či neopodstatněné platby (úhra−
da za žáky v hranických školách).
Zrekonstruovali jsme porosty a plochy na dvoře
DKS a obnovili povrchy pod herními prvky v za−
hradách ZŠ a MŠ (písek byl nahrazen kamennými
oblázky). Separace odpadů v obci byla rozšířena
o bioodpad a sběr drobných elektrozařízení. V říjnu
jsme zrekonstruovali místní rozhlas (ozvučení
Famílií a "hluchých" míst v obci bezdrátovým roz−
hlasem, byla pořízena nová digitální ústředna).
V případě, že jste neslyšeli poslední vysílání roz−
hlasu, volejte mobilní číslo 736 192 538 (T−mobil)
a bude Vám přehrána poslední relace.
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V prosinci jsme zakoupili nový užitkový automobil
Fiat Qubo s přestavbou na LPG, nezbytný pro
zajištění provozu obce (cena 306 tis. Kč včetně
tažného zařízení a přestavby na LPG).
Pracovali jsme na přípravě podkladů a povolení
pro následující akce: obnova a údržba dřevin v bře−
hovém porostu potoka a na obecních pozemcích,
přeložka účelové komunikace za starým hřištěm,
zasíťování obytného souboru na starém hřišti,
rekonstrukce mostku u Gogelů, kanalizace a ČOV,
odkoupení sportovního areálu, digitalizace místní
knihovny, rekonstrukce sociálních zařízení MŠ
a OÚ, nákup malotraktoru pro údržbu obce, vysíla−

ček a motorové pily pro hasiče. Ve spolupráci
s Pozemkovým úřadem Přerov připravujeme reali−
zaci protipovodňových opatření a opravy polních
cest podle schválené Jednoduché pozemkové úpra−
vy v Jezernici. Nezbývá než si přát zdárnou realizaci
uvedených akcí v roce 2012, případně v letech ná−
sledujících, podle úspěšnosti obce v žádostech
o dotace.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
popřála hodně štěstí a zdraví do nového roku 2012,
ať se Vám daří v osobním i pracovním životě a ať se
Vám v Jezernici hezky žije.
Ing. Pavla Jochcová, starostka

Na konci roku 2011 žilo v obci
650 obyvatel.
• Mateřskou školu navštěvovalo 26 dětí.
• V základní škole studovalo 19 žáků.
Manželství v daném roce uzavřeli:
• Jan Žůrek.
Narozené děti:
• Zuzana Pacáková, Nataly Žůrek, Nicolas Ehrlich,
Andy Navrátil, Tomy Navrátil.
Zemřelí:
• Mária Brázdová, Zdeňka Oravová, Otilie Zapleta−

lová, Alžběta Žůrková, Ivan Kulhánek, Marie
Koláčková, František Záboj, Jaroslav Žák.
Přistěhovaní:
• Milan Opletal, Jakub Gogela, Olga Gogelová,
Hynek Bočán, Hynek Bočán, Karel Fišárek.
Odstěhovaní:
• Michal Kaspar, Jan Kaspar, Michaela Kaspa−
rová, Roman Simon, Dagmar Zdražilová, Adam
Bako, Soňa Haničáková, Dušan Pořízka, Jarmila
Lauberová, Dagmar Königová, Jindřich Šindler,
Nicolas Ehrlich, Michaela Gogelová.

V letošním roce se dožívají
významného životního jubilea tito občané
Poppová Jiřina, Jurošková Danuše, Jochec
Jaroslav, Vilímec Jaromír, Žůrek František, Král
Vladimír, Dvořáková Helena, Sedláková Emilia,
Králová Marie, Raška Vladimír, Valdman Jiří, Přibyl
Josef, Bočan Jiří, Voráčová Dana, Voráč Josef,
Plívová Bedřiška, Králíková Dobromila, Janásek
Vladimír, Koláček Jaroslav, Poppová Helena,
Navrátilová Vlasta, Jemelková Helena, Suchánková
Ludmila, Jochcová Pavla, Gazda Karel, Klimeš
Václav, Žák Jaroslav, Přibylová Jana, Hořínková
Eliška, Janča Ladislav, Orava Jiří, Kubáč Svatoslav,
Best Vladimír, Suchánek Josef, Šebesta Josef,
Suchánková Zdislava, Vítek Josef, Škrobala Alois,
Raška Jaromír, Ludík Lubomír, Hořínek Jiří,

Libosvárová Jarmila, Vilímec Miroslav, Jančová
Věra, Nakládalová Marie, Bednářová Ludmila,
König Jarmil, Dvořák Jiří, Rašková Vlasta,
Nováková Františka, Brožek Antonín

Obzvlášť nás těší,
že se 90 a více let dožívají:
Lukášová Cecilie (90), Poppová Marie (92),
Suchánková Věra (90), Hejtmanová Františka (97),
Ježková Marie (91)

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

Tříkrálová sbírka 2012
Motto:
Dej a bude ti dáno.
Přej a bude ti přáno.
Děkujeme všem, kteří přispěli všem potřebným
při Tříkrálové sbírce Charity. Nikdo z nás nikdy neví,
zda v budoucnu nebude jejich služeb potřebovat.

Jezeráček

• V Jezernici se vybralo do třech kasiček
16.446,− Kč.
• Na potřebu farnosti a údržbu kostela
8.000,− Kč.
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Za farní radu Zemánková Marie
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Místečku místu
Kdysi jsem někde četla takový článek, který se
zabýval zvláštnostmi, které mají různé jazyky. Češti−
na má takových libůstek více. Mě však tehdy utkvě−
lo v paměti časté používání zdrobnělin. Že tím prý
dáváme najevo náš specifický vztah k tomu, co
chceme vyjádřit. S oblibou třeba používáme slova
jako místečko, pivečko, klídek apod.

A já dnes chci taky napsat o jednom místečku.
Můj vztah k němu se dost měnil a trvalo mi, než
jsem se dopracovala k tomu, abych mu mohla říkat
domov, ale dnes to tak cítím. Je to moje místečko
místo. Srdcová záležitost.
Když jsem se narodila, rodiče si mě sem poprvé
přivezli. Když se mi narodila sestra, přestěhovali
jsme se do města. Do místečka jsem pak jezdívala
jenom občas na víkendy nebo na prázdniny k babič−
ce a dědovi. Dodnes si pamatuju na úžasné
"schovky" v okolí mostu na horním konci. Na to, jak
jsme se pokoušeli shazovat na podzim kaštany, jak
jsme v potoce stavěli přehrady.
Nikdy nezapomenu na svou první lásku. Plato−
nickou, naivní a strašně krásnou. Na pubertu a pla−

strana 4

tonické lásky, které přišly potom. Vzpomínám, jak
jsme s kamarádkou chodily očumovat místní chlap−
ce, kterak zkouší hrát baseball. Jak jsme s přáteli
začali chodit na první zábavy. Zjistila jsem, že mají
naprosto jedinečnou atmosféru a že i cesta domů
se může stát nečekaným dobrodružstvím.
Časem jsem sem začala jezdit míň a míň. Obje−
vovala jsem kouzlo města a později velko−
města. Po různých životních peripetiích jsem
se sem řízením osudu opět dostala. Zpočátku
jsem si vůbec nemohla zvyknout. Myslela
jsem si, že patřím do města. Myslela jsem si,
že se mi nepodaří zapadnout. Ale potom
jsem místečku začínala opět přicházet na
chuť. Místí ženy z ČČK mě třeba požádaly,
abych přispěla nějakým svým výrobkem na
vánoční výstavu. Dodnes se vidím v kuchyni,
jak se mi na prsty lepí těsto na vizovické peči−
vo a jak si nadávám, proč dělám něco, na co
vůbec nemám vlohy. Ale dodnes taky vzpo−
mínám na pocit, který jsem pak měla, když
jsem ty své vizovické experimenty viděla na
té výstavě. Od té doby jsem začala "zapadat" mezi
místní, nebo jsem z toho aspoň sama pro sebe měla
takový pocit.
V místečku jsem zažila spoustu krásných událos−
tí, obnovila stará přátelství a navázala mnohá nová.
Moje dcera tady našla pěkné místo, ve kterém mů−
že vyrůstat. A dnes když přijedu z práce (pracuju ve
městě), cítím velkou radost z toho, že se sem můžu
každý den vracet. Do místečka, kde je klid, čistý
vzduch (pokud se v zimě zrovna moc netopí, ale to
je všude, že ano?) a bezva lidi kolem. Kde cítím po−
spolitost, týmového ducha a pohodu.
Takže, děkuji ti, místečko moje. Děkuji ti,
Jezernice.
(bet)
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Výročí vzniku Československa

Dne 28. 10. 2011 proběhly v obci oslavy 93. výro−
čí vzniku Československa. V 10 hodin dopoledne se
konalo slavnostní shromáždění občanů u památníku
T. G.Masaryka, nebo−li Svobody, jak byl nazván při
jeho vzniku. Starostka připoměla historii vzniku
památníku, děti ze základní školy přednesly básně
a zástupce hasičů Radek Raška položil k pa−
mátníku květiny. O hudební doprovod slavnosti
se postarali nadějní mladí jezerničtí muzikanti.
Na úvod zahrál na saxofon českou hymnu Hy−
nek Bočán, ml. Slavnost pak zakončil Pavel Ku−
beša, když na trubku zahrál oblíbenou písničku
prezidenta Masaryka „Ach synku, synku“.
Odpoledne ve 14 hodin pokračoval slavnost−
ní den společným sázením stromů, kterého se
zúčastnily především děti ze zdejší základní
a mateřské školy se svými blízkými. Celkem se
u sázení sešlo 52 nadšenců. Vysadili jsme 20
stromů podél polní cesty v trati Za Vrchovinou,
na kopci za Agrochovem. Sázení jsme předem
zaregistrovali do celostátní akce Rekord v sá−
zení stromů, kterou organizovala Nadace
Partnerství. Následující den jsme od ní obdrželi
tento e−mail:
"HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, REKORD PADL!! SPO−
LEČNÝMI SILAMI JSTE VYSADILI 6 910
STROMŮ NA VÍCE NEŽ 200 MÍSTECH NAŠÍ
KRÁSNÉ ZEMĚ. DOHROMADY VÁS SÁZELO
3 892. GRATULUJEME A DĚKUJEME!!!"
Rekordní údaj byl zaregistrován v České da−
tabance rekordů Agentury Dobrý den v Pelhři−
mově.
Později odpoledne sázení postupně přerostlo
v drakiádu s opékáním buřtů. Hasiči uvařili hor−
ký čaj a nabídli i cosi silnějšího na zahřátí. Po−
časí nám přálo, přes den bylo polojasno, chvíle−

Jezeráček

mi svítilo slunce, teplota 10°C. Kvečeru se ochladilo
a tak připravené občerstvení přišlo velmi vhod.
U ohně jsme pak oslavu 93. výročí vzniku ČSR spo−
lečně zakončili. Nálada i účast byla výborná. Akce se
zúčastnilo okolo 60 průběžně přicházejících a odchá−
zejících návštěvníků, včetně dětí v kočárcích.
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Historie památníku
Podle Pamětní knihy obce Jezernice rozhodli
jezerničtí o realizaci památníku Svobody již v roce
1936. Dva roky shromažďovala místní osvětová be−
seda příspěvky na jeho pořízení od spolků i od jed−
notlivých občanů. Realizován byl v roce 1938, k 20. vý−
ročí vzniku republiky. Skládá se ze dvou částí,
z žulové desky s nápisem na bronzové desce:
"1918 − 1938 vzpomínáme, budujeme, uhájíme" a ze
čtyřhranného sloupu z téhož materiálu, na kterém je
upevněna bronzová bysta prezidenta T.G.Masary−

ka. Tři lípy okolo památníku byly vysazeny ještě
před jeho postavením, v roce 1931, před 80 lety.
V roce 1940, za 2. světové války, musel být pomník
na rozkaz Němců celý odstraněn. Pan Suchánek
v kronice svého rodu uvádí, že žulové bloky byly
opatrně spuštěny na slámu, aby se nepoškodily.
Kamenné části schovali na farském dvoře, bron−
zovou bystu starosta Suchánek Josef (č. 21) zabalil
do pytlů a zakopal ve své stodole a bronzovou
plaketu uschoval Josef Bočán (č. 58) ve starém
včelíně.
Památník byl znovu postaven
dva roky po válce v roce 1946
a je tu dodnes. Jen v době komu−
nistické totality musela být znovu
uklizena bysta prezidenta Masa−
ryka, obdobně jako za fašistic−
kého Německa. Žádná totalita
neměla Masaryka v lásce.
V kronice rodu Suchánkova se
dočteme, že zřízení památníku byla
úspěšná akce díky jednotě celé
obce a podpoře všech občanů a že
památník se stal tmelem všech
v Jezernici i přes 2. světovou válku.
(jo)
Slavnostní odhalení
památníku v roce 1938

Vítání občánků Jezernice
V neděli 6. 11. 2011 se v sále Domu kultury a sportu
uskutečnilo první vítání občánků obce Jezernice
v novém volebním období. Z devíti v uplynulém období
narozených dětí bylo přivítáno osm, deváté onemoc−
nělo a tak mu byly dárky od obce předány dodatečně.
Příbuzní a přátelé nových občánků zaplnili celý sál. Na
úvod vystoupily děti ze Základní školy Jezernice
s pěkným pásmem básniček a písní
s doprovodem kláves, pod vedením paní
vychovatelky Veroniky Mlčákové.
Paní starostka pak ve slavnostním pro−
jevu nové občánky přivítala. Připomněla,
jak občánky vítal starosta obce v knize
Aloise Mrštíka Rok na vsi slovy: "…
vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy,
vyrůstej k radosti obce."
Přejeme všem našim dětem hodně
zdraví a lásky. Ať je radost provází na
jejich cestě životem!
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Přivítané děti: Jan Vika, Matyáš Pospíšil, Gabriela
Janásková, Elen Šimečková, Ondřej Panák, Aneta
Dohnalová, Viktorie Zapletalová, Zuzana Pacáková,
Nalaty Žůrek.
Následující vítání občánků předpokládáme na jaře
2013, případně dříve, podle množství narozených dětí.
(jo)
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Svatomartinské hody v DKS
V neděli 13. 11. 2011 proběhly v Jezernici oslavy
Svatomartinských hodů. Na prostranství před Do−
mem kultury a sportu (DKS) byly jako každoročně
už od časného rána postaveny pouťové atrakce
a stánky s pamlsky a hračkami.

V přísálí DKS probíhala celodenní výstava kronik
obce Jezernice. Od Státního okresního archívu
v Henčlově bylo zapůjčeno pět kronik: Dějiny Ná−
rodní školy Jezernice (1883 − 1930), Pamětní kniha
(1930 − 1952), Pamětní kniha (1923 − 1949), Pamět−
ní kniha (1975 − 1980) a Album obce Jezernice
(1927 − 1946). Paní Marie Zemánková zapůjčila
Kroniku rodu Suchánkova a Dědečkovy vzpomínky

a pan farář Radek Šidleja poskytl Pamětní knihu
Jezernické fary. Zajímavé byly rovněž četné kopie
listů farské kroniky formátu A3, které zapůjčil p. La−
dislav Haša. Historické nahrávky ze života obce
(JZD Chovatel − Žně 1972; Filmová histotrie Sokol
Jezernice − 70. léta; Tatry − Trenčín) a kopie fo−
tografií jezernických domů z roku 1994 zapůjčil
pan Václav Kellner. Všem moc děkujeme.
Podmínkou zapůjčení kronik ze státního archívu
bylo jejich umístění v prosklených vitrínách. Díky
vstřícnosti pana Milana Dobrotky z Vojenského
útvaru v Lipníku nad Bečvou, který nám vitríny se
souhlasem velitele útvaru zapůjčil, bylo možné
splnit danou podmínku a představit archiválie široké
veřejnosti.
Zatímco dopoledne přišli na výstavu pouze
2 návštěvníci, odpoledne byla účast velká, místy
až tlačenice.
Od 15 hodin hrála v sále DKS Moravská
Veselka ze Sušic. Koncert byl pěkný, svižný,
poměrně hojně navštívený. Kromě posluchačů, kteří
přišli speciálně na koncert, se v sále zastavovali na
delší či kratší dobu i návštěvníci výstavy kronik, po−
byli, poslechli muziku, děti do taktu zahopsaly…
Bylo to milé a snad i poučné setkání Jezeráků
a jejich hostů.
(jo)

Harfa a můzy v kostele sv. Martina v Jezernici
V neděli 20. 11. 2011 v 17:00 hodin se kostel
zaplnil do posledního místečka včetně přista−
vených židlí a chóru. Uskutečnil se zde kouzelný
koncert naší milé občanky Jany Šelleové
(soprán) a její kolegyně harfistky Anastázie
Tomečkové. Dámy přednesly skladby a árie od
osobností klasické hudby a ze světoznámých
muzikálů. Krásné prostředí s láskou opraveného
kostela umocnilo slavnostní atmosféru a bylo
moc příjemné sledovat usmívající se návštěvníky
a děcka ani nedutající, jak si všichni společně
koncert užívají.
(jo)

Vítězslav Hálek,
Večerní písně
Kdo v zlaté struny zahrát zná,
jej ctěte víc než sebe,
neboť vás tak bůh miloval,
že poslal vám ho s nebe.
Hrozné, když bůh neourodou
a morem trestá přísně;
však ze všech trestů největší,
když národ nemá písně.
Ten národ ještě nezhynul,
dokud mu věštec zpívá,
a píseň v nebi zrozená
i ve smrt život vlívá.

Převzetí sportovního areálu od Agrochovu, a.s.
Na podzim loňského roku oznámil Agrochov obci, že hodlá
prodat sportovní areál včetně hospůdky a celého zázemí.
Protože areál slouží především občanům Jezernice, zdejším
spolkům a škole, nabídl jej přednostně obci. V případě nezáj−
mu obce měl v úmyslu prodat areál soukromé osobě.

Jezeráček

Zastupitelstvo obce se na svém 5. zasedání 24. 10.
2011 seznámilo s uvedeným záměrem, projednalo
Agrochovem navržený roční pronájem sportoviště
a předloženou smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
Protože skutečný stav pozemků nebyl plně v souladu
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s údaji v katastru nemovitostí, zastupitelstvo podpis
smlouvy o budoucí kupní smlouvě odložilo a schválilo
pouze roční pronájem areálu s tím, že následně, po
dořešení majetkoprávních vztahů v území, uzavře
obec s Agrochovem příslušnou kupní smlouvu.
Podpisem nájemní smlouvy převzala obec od
1. 11. 2011 do 30. 10. 2012 areál do nájmu za
částku 40 tis. Kč. Snahu obce o snížení ceny nájmu
pronajímatel neakceptoval s odůvodněním, že po
dobu nájmu bude hradit pojištění areálu.
Na svém 7. zasedání, dne 20. 12. 2011, na zákla−
dě nových podkladů, zastupitelstvo obce rozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Agro−
chovem Jezernice, a. s., o převodu souboru nemovi−
tostí tvořících Sportovní areál Agrochovu Jezernice.
Vlastní kupní smlouva má být podle ujednání pode−
psána do 10 dnů od skončení nájmu, v listopadu 2012.
Původní požadovaná kupní cena (4 mil. Kč) byla
během probíhajících jednání upravena na 3 877 360
Kč v souladu se znaleckým posudkem č. 1233 −
83/2011zpracovatele Ing. Zbyňka Beláka. Výsled−
nou cenu stanovil kombinací nákladového a výno−
sového způsobu ocenění, přičemž cena nabízené
nemovitosti bez odpočtu opotřebení představuje po−
dle posudku 11,3 mil. Kč, po odpočtu opotřebení
pak činí celkem 9,7 mil. Kč.
Kupní cenu zaplatí obec během následujících
4 let takto: do deseti dnů po podpisu smlouvy
877.360 Kč (prosinec 2012), zbývající 3 mil. Kč
v šesti splátkách po 500 tis. Kč (vždy k 30. 6. a k 30.
10. v letech 2013, 2014 a 2015).
Vzhledem k tomu, že koupi areálu není možné
financovat z dotací (dotační prostředky lze využít
pouze na rekonstrukci stávajících sportovních
areálů, přičemž v rámci takového projektu lze hradit
nákup pozemků max. ve výši do 10% celkových
nákladů projektu), zastupitelstvo před uzavřením
smlouvy podrobně posuzovalo schopnost obce
zaplatit areál z vlastního rozpočtu. Nadstandardní
výdaje čekají obec až se stavbou Kanalizace
a ČOV, která bude zahájena nejdříve ve druhé polo−

vině 2013 nebo začátkem roku 2014. (Výzva Stát−
ního fondu životního prostředí k předkládání žádostí
o dotace na vodohospodářskou infrastrukturu je
podle zveřejněného harmonogramu plánovaná na
duben až květen 2012 a rozhodnutí o přidělených
dotacích na listopad 2012, kdy se dozvíme, zda
naše žádost uspěla. V případě kladného výsledku
bude nutné stavbu administrativně připravit a pro−
vést příslušná výběrová řízení, což trvá přibližně
1 rok.) Hlavní náklady stavby zaplatíme z dotací
a z úvěru od Státního fondu životního prostředí.
V době, kdy by měly být zahájeny splátky úvěru na
kanalizaci (předpoklad: 2016), bude již hřiště spla−
ceno. Další zvýšené výdaje v době stavby Kanali−
zace a ČOV budou kryty z běžného rozpočtu
a z rezervy obecního rozpočtu, která v současné
době představuje 8,3 mil. Kč.
Dva miliony korun získala obec v minulém období
za prodej obecních pozemků Agrochovu (lokalita
starých kuřínů určená v územním plánu pro bydle−
ní). Tyto prostředky mohou být tedy logicky a s klid−
ným svědomím použity opět na pořízení majetku
obce. Zbývající necelé dva miliony korun, které
bude třeba na odkoupení hřiště vyčlenit z běžného
rozpočtu obce během následujících 4 let (2012 − 2015)
nepředstavují pro rozpočet obce při racionálním
hospodaření nadměrnou zátěž.
Každoroční předpokládané náklady na provoz
hřiště, které lze na základě zkušeností předchozího
provozovatele odhadnout na 100 tis. Kč ročně
(elektřina 66 tis. Kč při plném letním provozu hos−
půdky; sečení a nezbytná údržba do 30 tis. Kč),
budou částečně kryty ze zisku hospůdky.
Pro srovnání nutno uvést, že na provoz Domu kul−
tury a sportu obec ročně vynaloží 350 až 400 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce záměr převzetí areálu po−
drobně projednalo a řádně zvážilo se všemi pro
a proti a věříme, že naše rozhodnutí je správné
a vlastnictví areálu bude přínosem jak pro vlastní
rozvoj areálu, tak i pro život v obci.
(jo)

Rozdělení stavby Kanalizace a ČOV Jezernice
Podle zveřejněného plánu výzev Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) na rok 2012 budou žá−
dosti o podporu v oblasti Zlepšování vodohospodář−
ské infrastruktury, kam patří i stavba Kanalizace
a ČOV Jezernice, přijímány v dubnu a květnu letoš−
ního roku a o přidělených dotacích bude následně
rozhodnuto během října a listopadu 2012. V pří−
padě, že budeme úspěšní a dotaci obdržíme, bude
stavba Kanalizace a ČOV zahájena ve druhé polovi−
ně 2013 nebo začátkem roku 2014, poté co bude
stavba administrativně připravena včetně posouzení
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dopadu staby na ŽP a příslušných výběrových říze−
ní, což trvá přibližně 1 rok.
Celkové předpokládané náklady na odkanalizování
obce včetně Famílií podle zpracovaných projektů,
které byly zadány v minulém volebním období, tj, na
vybudování kanalizace a dvou čističek odpadních vod,
představují 80 mil. korun. Při uvedené ceně projektu by
dotace činila celkem cca 60 mil. Kč, zbývajících 20 mil.
Kč by do stavby musela investovat obec Jezernice.
S ohledem na celkový rozpočet obce, na možnost
získání úvěru od banky ve výši max. 8 mil. Kč a na
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skutečnost, že předpokládané příjmy obce bylo
nutné snížit oproti předchozím rokům v průměru
o 10 %, neboť se předpokládá menší daňová
výtěžnost, je zřejmé, že obec není schopná zaplatit
celou stavbu najednou, aby se rozvoj obce úplně
nezastavil.
Bylo tedy nutné zahájit jednání o rozdělení stavby
na více etap. Na schůzce se zpracovatelkou žádosti
o dotace Ing. Diveckou a se zástupci Projekty
Vodam (14. 10. 2011) byla k realizaci v 1. etapě
určená ČOV Jezernice a pravá strana potoka, kde
nejsou splaškové vody nijak kontrolovány, jsou
z jednotlivých nemovitostí zaústěny přímo do poto−
ka. Naopak na levém břehu je alespoň částečně

funkční stávající sběrný řad, který svádí odpadní
vody téměř po celé délce obce, od Vilímcového na
horním konci po staré hřiště dole. Tento řad je podle
projektu určen pro bezvýkopovou sanaci, na kterou
nelze získat dotace.
Na optimalizaci 1. etapy stavby v současné době
pracují projektanti společně s dotačními odborníky.
Rozdělení stavby je nezbytné připravit tak, aby bylo
zajištěno dostatečné množství na kanalizaci připo−
jených obyvatel, neboť to je jedno z rozhodujících
kritérií pro přidělení dotace na stavbu. O výsledné
podobě přineseme více v příštím vydání Jezeráčku.
(jo)

Údržba porostů v Jezernici
Ve dnech 2. − 13. 1. 2012 proběhla rozsáhlá
údržba břehových porostů vodního toku Jezernice.
Firma Miroslav Smolka, Chrášťany 24, 768 24 Hulín,
na základě objednávky Povodí Moravy, s.p.,
vykácela přestárlé a poškozené stromy v břehovém
porostu a vyčistila koryto vodoteče od porostů vrůs−
tajících do koryta a bránících volnému průtoku vody
(cena zakázky: 349 tis. Kč bez DPH). Zástupkyně
Povodí Moravy Ing. Bilachová velmi vstřícně
a důsledně projednala předem rozsah navrženého
kácení s obecním úřadem, společně jsme vytipovali
stromy, které je nutné skácet a ty, které jsou dosud
perspektivní. Kácení bylo vedeno s cílem omladit
porost v obci, ale současně zachovat vitální stromy,
které mohou ještě desítky let plnit svoji estetickou
a ekologickou funkci. Bezpečnost ponechaných
stromů ještě znovu posoudil Ing. Petr Pěta, arbo−
rista s dlouholetými zkušenostmi (arborista, česky
stromolezec, je odborník způsobilý k péči o dřeviny
s nezbytnými znalostmi z dendrologie, fytopatolo−
gie, fyziologie, mechaniky a pedologie, dále se zna−
lostí příslušné legislativy, bezpečnosti práce
a správního řádu; typickou náplní jeho práce je
odborný prořez stromů a keřů, omlazovací a odleh−
čovací řez, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve
stížených podmínkách, ošetření významných a pa−
mátných stromů, prořez, ošetření dutin, vazba vět−
ví).
Péče o vzrostlé dřeviny v obci bude dále pokračo−
vat. Na obecních pozemcích v zastavěném území

roste množství velkých dřevin v různém zdravotním
a estetickém stavu, které je třeba ošetřit, odborně
ořezat a případně zajistit vazbou proti rozlomení.
Podle projektu Ing. Petra Pěty je v současnosti
v obci několik rizikových až vyloženě havarijních
stromů, které vyžadují okamžitý zásah. Po prove−
dení v projektu navrhovaných zásahů bude stav
i provozní bezpečnost plně funkční, vyhovující a per−
spektivní.
Vzrostlé dřeviny jsou nenahraditelným fenomé−
nem a významným přírodním prvkem v obci. Staré
stromy jsou živoucími vzpomínkami na minulost
a dokladem dřívějšího života a konání našich před−
ků a je velmi etické zachovávat takové hodnoty
v rámci možností co nejdéle, vždy však s ohledem
na bezpečnost občanů.
Naše možnosti jsou v tomto ohledu velmi dobré
díky dosud nevyčerpané odměně ve výši 400 tis.
Kč, kterou obec získala jako vítěz Zelené stuhy
Olomouckého kraje v soutěži Vesnice roku 2009.
Tyto prostředky jsou na Státním fondu životního pro−
středí garantovány pro využití na údržbu a obnovu
zeleně v naší obci do konce roku 2012 a budou
uvolněny po předložení konkrétního projektu. Proto
zastupitelstvo obce rozhodlo o jejich využití na
odborné ošetření perspektivních vzrostlých stromů,
na kácení neperspektivních stromů a na nové
výsadby na obecních pozemcích.
(jo)

Břehy u Jezernice jsou opravené přírodě blízkým způsobem
JEZERNICE (okr. Přerov) − Zemní práce i dopro−
vodné vodohospodářské a takzvané přírodě blízké
konstrukce. To jsou hlavní technické prostředky,
které použije Povodí Moravy u Jezernice při opravě

Jezeráček

břehů řeky Bečvy, poškozených povodněmi v roce
2010. Celý projekt počítá s udržením a obnovením
životních podmínek zejména pro ryby a bezobratlé.
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Základní fakta
Název akce: Spojená Bečva, odstranění
povodňových škod, Jezernice − Hranice
• Říční km: 30,900 − 38,400
• Investor: Povodí Moravy, s. p.
• Katastrální území: Hranice, Drahotuše, Jezernice
• Projekt: Šindlar, s.r.o., Hradec Králové
• Náklady: 5,85 milionu Kč bez DPH
• Zahájení akce: 1. prosince 2011
• Dokončení: nejpozději 31. října 2012
Státní podnik Povodí Moravy zahájil v uplynulých
dnech opravy břehového opevnění a nátrží na řece
Bečvě poblíž obce Jezernice. Škody, vzniklé po
povodních v roce 2010, bude likvidovat s použitím
zemních prací a takzvaných přírodě blízkých kon−
strukcí. Akce se skládá ze tří stavebních úseků, je
rozložena na období nejpozději do října 2012
a přijde na 5,85 milionu korun. "Projekt respektuje
ekologické postupy a stabilitu toku jako význam−
ného prvku v krajině," uvedl ředitel závodu Horní
Morava (Povodí Moravy, s. p.) David Fína.
Loňské povodně podle něj poškodily dosavadní
opevnění břehů a vzniklé nátrže pak na levém břehu
ohrožují přilehlou komunikaci. Úpravou projdou tři
lokality, konkrétně Pod Křivým (u chatové osady
Pod Křivým), Rybáře (oblouk toku proti proudu od
Osady Rybáře) a Uhřínovský potok (levý břeh mezi
vyústěním Uhřínovského potoka a Žabníku).
"V rámci vegetačních úprav odstraníme náletovou
vegetaci a narušený terén po akci zatravníme," doplnil
ředitel Fína s tím, že projekt v konstrukcích počítá
s kombinací lomového kamene a dřevní hmoty.

Takzvanou patku z těžkých kamenů doplní podle
projektu v podélném směru kmeny stromů. Těm se
ponechá část kořenového systému a část koster−
ních větví. Stromy se ukotví do dřevěných kůlů, vzá−
jemně propojených ocelovými vruty. Po ukončení
zemních prací získají dotčené plochy humusový
povrch a budou osety travní směsí. Vše doplní vý−
sadba dřevin, konkrétně 1250 kusů vrbových řízků,
třicet kusů dubu letního o dvoumetrové výšce a 20 ku−
sů o výšce 1,2 metru.
Výstavbu může doprovázet mírné ovlivnění kvali−
ty vody, zejména kalením. "Tento stav ale bude
krátkodobý bez negativního vlivu na ekosystém to−
ku," vysvětlil Miroslav Pauch z investičního útvaru
závodu Horní Morava. Stavební objekty také nijak
neovlivní pohledové funkce v krajině a navíc odpoví−
dají požadavkům ochrany přírody na maximální
účinnost a dlouhodobou životnost. Nebude rovněž
nutné budovat zvláštní přístupové komunikace, pou−
ze dočasné sjezdy do koryta Bečvy.
Podnik se nerozhodl ke stavbám s použitím příro−
dě blízkých konstrukcí poprvé. Jednou z realizo−
vaných a plně funkčních je například loňské opev−
nění břehu Dyje na levém břehu vegetačním plůt−
kem o délce 215 metrů. Projektanti v tomto případě
navrhli modřínové kůly s vrbovým průpletem. S orien−
tací na obdobný typ ekologicky korektních staveb se
počítá podle možností rovněž i na některých úsecích
v připravovaném projektu protipovodňové ochrany
obcí v regionu Pobečví.
(tisková zpráva
Povodí Moravy Olomouc)

Vstup do MAS Záhoří − Bečva
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
ze dne 12. 12. 2011 o zařazení obce do
území působnosti Místní akční skupiny (MAS)
Záhoří − Bečva, o.s., se naše obec uchází
o členství v tomto občanském sdružení.
O přičlenění území obce Jezernice rozhodne
Valná hromada MAS dne 2. 2. 2012.
MAS Záhoří−Bečva působí na území
29 obcí okresu Přerov − území Mikroregionu Pobečví,
Mikroregionu Záhoří − Helfštýn a tří přidružených obcí
(Oldřichov, Osek n. B. a Veselíčko). S výjimkou obce
Bezuchov jsou všechny ostatní obce Mikroregionu
Záhoří − Helfštýn členy tohoto občanského sdružení,
jehož členskou základnu tvoří kromě Mikroregionu
Pobečví a obcí také podnikatelé, fyzické osoby
a nestátní neziskové organizace.
Podle stanov je hlavním cílem MAS všestranná
podpora trvale udržitelného rozvoje venkova
prostřednictvím akcí pro obce, neziskové organi−

strana 10

zace, drobné podnikatele, malé a střední
podniky a pro další subjekty působící
v území s ohledem na ochranu přírody
a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje roz−
vojové koncepce a strategie a rozvíjí mezi−
sektorovou spolupráci.
Kromě množství akcí, kterých se může
členská obec a její spolky účastnit, je zají−
mavá i možnost čerpání dotací, které MAS rozdělu−
je a jsou určeny pouze pro její členy (pro obce: úpra−
va veřejných prostranství, občanská vybavenost,
kulturní památky). Zájem o účast na projektech
MAS projevil i Agrochov, a.s., Jezernice, podmínkou
jeho účasti bylo právě členství obce v MAS.
S členstvím vzniká obci povinnost platit členské
příspěvky ve výši 20 Kč na 1 obyvatele za rok, pro
obec Jezernice to je 13 tis. Kč ročně.

číslo 1 • únor 2012
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Rozloučení s Václavem Havlem
V neděli 18. 12. 2011 zemřel poslední československý a první český
prezident Václav Havel (*5. 10. 1936). V celé zemi lidé zapalovali svíčky,
vzpomínali na Václava Havla, na jeho odkaz vysoce morálního člověka, na
jeho víru, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí… Mnoho se
o tomto člověku napsalo a nebyly to vždy lichotivé úvahy. Nic už však
nezmění na tom, že se nesmazatelně zapsal do naší historie, že byl
nejslavnějším Čechem, na celém světě uznávaným, bohužel více vítán
a ctěn v zahraničí než doma.
I Jezerničtí si jeho odkaz připoměli, když k památníku T.G.Masaryka
spontánně přinesli jeho portrét vystřižený z novin a později školní obraz
s fotografií Václava Havla z doby jeho prezidentsví, rozsvítili zde svíčky
a rozsvěcovali další po celou dobu smutku.
Jeho nasazení pro svobodu zůstává nezapomenutelné, tak jako jeho velké
lidství.
Děkujeme, pane Havle.

Julius Čoček – významný jezernický rodák
V těchto dnech si připomínáme 110. vý−
ročí narození významného jezernické−
ho rodáka Julia Čočka, účastníka
XI. olympijských her v Berlíně.
Narodil se 20. 2. 1902, v Jezernici
č. 7, v rodině rolníka Julia Čočka (nar.
1863). V Jezernici chodil do obecné
školy, poté v Lipníku nad Bečvou na−
vštěvoval Zemskou vyšší reálku, kte−
rou v roce 1921 ukončil maturitou. Ve
studiu pak pokračoval ve Vojenské
akademii v Hranicích. Po absolvování
akademie v roce 1923 získal Julius
Čoček hodnost nadporučíka a byl za−
řazen k jezdeckému pluku v Nových
Zámcích, pak v Komárně, později byl
přeložen k vojenskému jezdeckému učilišti v Pardu−
bicích, kde patřil k vynikajícím instruktorům jízdy.
Jako absolvent vyšší jezdecké školy v Pardu−
bicích zahájil úspěšnou kariéru v českém jezdec−
kém sportu. Pod jeho trpělivým vedením se z řady
koní stali výborní skokani. Stal se známou osobnos−
tí při různých jezdeckých závodech a dostizích
doma, v Evropě i v zámoří (USA, Kanada).
Ve dne 1. − 16. 8. 1936 se konaly v Berlíně XI. olym−
pijské hry, kterých se zúčastnilo 4 066 sportovců ze
49 zemí světa, včetně 163 československých
sportovců (z toho 13 žen). Ve výpravě nechybělo
ani 15 jezdců, mezi kterými byl i Julius Čoček. I když
medaili nezískal, byl za svou vynikající reprezentaci
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a výkony vyznamenán zlatým od−
znakem Čs. jezdeckého svazu.
Po okupaci vlasti, kdy byl jezdecký
sport značně omezen, se štábní kapi−
tán Čoček stal velitelem jezdecké roty
4. praporu vládního vojska v Berouně
a současně se dále věnoval výchově
dostihových koní.
Osudným se mu stal den 7. září
1941, kdy se ve Velké Chuchli zúčast−
nil závodu steeple chasse na 3 600 m.
Na první překážce mezi II. hledištěm
a Waltrovkou kůň klopýtl a pohřbil pod
sebou i jezdce. Zranění podlehl jezdec
i se svým koněm. Pohřeb kapitána Čo−
čka se konal v rodné obci, v Jezernici.
Na poslední cestě doprovodil tohoto jezdce téměř
osmdesátiletý otec s příbuznými a místní občané,
ale také generální inspektor vládního vojska generál
Eminger s armádním doprovodem, duchovenstvo,
zástupci pardubického učiliště a další známí, spolu−
jezdci a čestní hosté. Smuteční průvod uzavírala
jezdecká četa. Se zesnulým se rozloučili i zástupci
Českomoravského Jockey Clubu a členové jezdec−
kého a dostihového sportu.
Vzdejme čest památce tohoto jezernického rodá−
ka, který svým úsilím a prací šířil dobré jméno naše−
ho jezdeckého sportu doma i ve světě.
(z článku V. Fišmistrové,
Deník, 6.1.2012)
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Cirkus Pacific
Na cestě z Polska do Prahy po celo−
sezónním turné se v naší obci v neděli
23. 10. 2011 zastavil Cirkus Pacifik. Dvou−
hodinová šou, plná zábavných i napínavých
čísel, se odehrála v kopuli stanu, postave−
ném na starém dolním hřišti. Artisté, akro−
bati, kouzelní klauni, tajemná tanečnice,
polykač ohně a další kočovní umělci vystou−
pili pod taktovkou principála cirkusu.
Diváci měli možnost shlédnout akroba−
tické číslo drezurovaných šelem menšího
formátu − tří psíků ratlíků, sehrané přelety
hrdliček, vystoupení malého kouzelného
klauna a malé orientální tanečnice, jejíž
pohyby okouzlily kdekoho. Sám principál
předvedl balanční vystoupení s nožem
v ústech, na jehož ostří dokázal udržet hned několik
skleniček, naskládaných do více pater. Aby to neby−
lo tak jednoduché, vystoupal s nimi až na vrchol
žebříku, kde ještě chvíli balancoval. Tím ale jeho
číslo nekončilo. Ukázalo se, že nože jsou jeho
oblíbenou disciplínou. Vzápětí se proto proměnil ve
vrhače nožů. Při tomto čísle se rozhodl vyzkoušet
odvahu pánů z publika. Nutno říci, že vybraný muž
si vedl velice statečně, stál odhodlaně u dřevěné
stěny a ani v momentě, kdy si vrhač zavázal oči
páskou, se nedal na útěk. Odměnou za tento ha−
zard se smrtí mu byl velký aplaus diváků.
Ke konci se představil Ohnivý muž, který nejenže
oheň chrlil, ale také ho polykal. Po ohnivé šou přidal
ještě poležení na ostrém sklu, při čemž vyzval slič−
nou dámu z publika, aby si na něj stoupla a ještě tak
zvýšila tlak. Přesto, že mu na zádech zůstaly kousky
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skla, vypadal nezraněn. V úplném závěru ukázal
cirkus své největší bohatství − vzácné cizokrajné
hady, se kterými se mohli diváci za poplatek nechat
vyfotit. Jeden z hadů, je znám jako Python albín a je
největším hadem v České republice. Váží celých
130 kg a byl odkoupen od ZOO v Hamburku. Dalším
exemplářem byla anakonda velká, původem z Jižní
Ameriky, vážící 96 kilo a dlouhá 5 m.
O zážitky měli návštěvníci rozhodně postaráno.
Přesto, že počasí bylo nevlídné, podařilo se stan
více méně vytopit přistavenými ohřívači. Venku bylo
připraveno drobné občerstvení a "cirkusové suve−
nýry", nemohl samozřejmě chybět ani popcorn a cu−
krová vata. Doufejme, že si k nám tato nevšední
návštěva najde cestu i napřesrok.
(med)
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„DÝŇOVÁNÍ“
Stejně jako v předchozích letech proběhlo
i v letošním roce "dýňování", které tentokrát připad−
lo na pátek 4. 11. 2011. Úroda dýní byla bohatá
a tak se v základní škole sešli rodiče s dětmi, aby
společně vytvořili to nejkrásnější a nejzajímavější
dýňové strašidýlko. Všichni se zápalem a nadšením
bez ohledu na věk vyráběli své originální kousky.

Letos bylo pro děti připraveno příjemné překvapení
− před školou na ně čekal koňský povoz pana
Coufalíka. Rozsvícená dýňová strašidýlka byla nalo−
žena na povoz, rodiče dětem nachystali lampióny
a konečně mohl průvod vyrazit obcí. Aby se všem šlo
veseleji, do kroku hrála hudba z obecního rozhlasu.
Zakončení lampiónového průvodu bylo připrave−
no ve stylově vyzdobených a nasvícených pros−
torách DKS. Zde také proběhla minivernisáž všech
dýňových výtvorů a děti ze základní školy předvedly
svoje "halloweenské" vystoupení.
Klub rodičů a přátel školy nabídl bohaté stylové
občerstvení v podobě tradičního táboráku se
špekáčky a sladkých dýňových koláčků. Poděkování
patří i paní Hašové, která dětem uvařila výborný
dýňový kompot.
Těšíme se na další "dýňové" setkání v příštím
roce!
Za KRPŠ Kateřina Ludíková

Mikulášská besídka
V neděli 11. 12. 2011 jsme se všichni sešli v DKS
abychom shlédli program, který si pro nás připravily
děti z mateřské a základní školy. Děti z mateřské školy
si pod vedením paní učitelky Vykoupilové a Novákové
připravily tématicky zaměřené pásmo básniček a pís−
niček. Po programu nejmenších dětí se nám se svým
programem představily děti ze základní školy. Za
hudebního doprovodu paní vychovatelky Mlčákové
nám děti zazpívaly známé i méně známé vánoční
koledy i zimní písničky. Tyto doplnily básničky a říkad−
la připomínající zimní čas našich babiček.

Následovala mikulášská nadílka, na kterou už děti
netrpělivě čekaly. Mikuláš ke každému pěkně pro−
mluvil, pochválil, andílkové po zásluze nadělovali,
čertíci dotvářeli slavnostní atmosféru a dávali dětem
zpytovat svědomí …
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Po mikulášské nadílce byl pro všechny návštěvníky
besídky připraven "předvánoční jarmark". Své výrobky
zde předvedly děti ze základní školy, u paní Bednářové
jste si mohli koupit drobné doplňky do bytu, med a krás−
ná domácí jablíčka vystavoval pan Kellner, suché vazby
předvedla paní Světnická. Maminky napekly a na−
chystaly tácky s voňavým cukrovím a koláčky.
Na závěr se všichni sešli u slavnostně rozsvíceného
vánočního stromečku před DKS, aby si společně za−
zpívali vánoční koledy za hudebního doprovodu paní
Mlčákové, otce a syna Bočánových a Pavla Kubeši.
Během celého odpoledne byly vystaveny ná−
vrhy dětí základní školy na budoucího maskota
obce Jezernice. Všichni návštěvníci mohli dát svůj
hlas některému dětskému návrhu. Toto veřejné
hlasování dále probíhalo na vánoční výstavě ČČK
o týden později. S výsledky hlasování nás všechny
seznámí paní starostka obce.
Celá besídka s mikulášskou nadílkou, předvánoč−
ním jarmarkem i se slavnostním rozsvícením stromeč−
ku jistě přispěla ke sváteční náladě nás všech.
Klub rodičů a přátel školy také děkuje všem
maminkám a babičkám, které nezištně připravo−
valy voňavé cukroví a koláčky, panu ing. Pořízkovi
za dva krásné stromečky v sále, všem vystavovatelům
a dále všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
celé besídky a mikulášské nadílky.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
Za MŠ a ZŠ Mgr. Bronislava Hradilová
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Maskot obce Jezernice
Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání v říjnu
2011 rozhodlo o pořízení maskota obce. Měla by to
být postavička, která vychází z reálií obce Jezernice
a je pro obec charakteristická.
Maskot ve formě maňáska na ruku či prstových
maňásků bude využívaný k propagaci obce nebo
jako dárek pro děti např. při vítání občánků, při ná−
stupu do školy apod. Kostým maskota pak lze využít
při různých obecních akcích.
Úkolu vymyslet takovou postavičku se s nadše−
ním ujaly děti naší základní školy a vytvořily spous−
tu krásných návrhů. Návštěvníci vánoční besídky
a vánoční výstavy ČČK pak svým hlasováním vybí−
rali toho nejvhodnějšího adepta na maskota.

Na prvních pěti místech s největším počtem hlasů
se umístily tyto návrhy: vodníček Jezerníček
(63 hlasů), čáp Jezerák (39), vodník Figurík (18),
Blue papoušek (14) a kouzelníček Jezerníček (12).
Výslednou podobu maskota obce pro nás na−
vrhne paní Martina Beckertová, majitelka hračkářské
firmy Noe, s.r.o. Všech pět vybraných návrhů jí bylo
zasláno k dalšímu zpracování, aby s invencí sobě
vlastní dotvořila postavičku typickou pro naši obec.
S výsledkem Vás seznámíme na dětském karnevalu
26. 2. 2012.
(jo)

Vánoční výstava
V neděli 18. 12. 2011 se v adventním čase
otevřela tradiční "vánoční výstava".
A opět bylo co obdivovat! Krásné vánoční aranže
z přírodního materiálu byly ukázkou toho jak ozdobit
obyčejné větve, kůry stromů, šišky a vytvořit kouzel−
né svícny, stromečky a vazby.
Návštěvníci jistě ocenili i šikovné ruce našich žen
− prostírání, adventní věnce, košíky a výrobky z pa−
píru, háčkované šaty na panenky, andělíčky aj.
a spousty cukrovíčka a perníčků. Kdo chtěl, mohl si
koupit i nějaký malý dárek.

A ty nádherné betlémy!
Do časů našich babiček nás zavedla i malá "retro
expozice" se starým zažloutlým sešitem receptů
pečlivě napsaným jednou z našich babiček.
Pár kousků cukroví, pár malých jablíček, to byly
vánoce dědů a babiček.
Pár ozdob slaměných, pár malých svíčiček, to
byly vánoce dědů a babiček…
Děkujeme i žákům z místní školy za krásné ruční
práce a výzdobu sálu.
Překvapením byla jistě i výstavka dětí s návrhy na
maskota obce. Jsme zvědaví, který návrh dostal
nejvíce vašich hlasů.
K příjemné atmosféře přispělo jistě i občerstvení
a posezení s přáteli a sousedy při kávě, výborném
zázvorovém čaji a cukrovíčku.
Moc děkujeme, že se k nám připojují i nové vysta−
vovatelky.
Do nového roku přejeme všem spoluobčanům
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Za výbor ČČK Jezernice
Jemelková Helena

Lidové misie v Jezernici 11. − 17. 3. 2012
Když se řekne "misie", může se nám vybavit leda−
cos − Afrika, rozvojové země, země, kde se válčí
a probíhají vojenské operace. Všechno je to spojeno
s velkým nasazením sil − nějaká síla působí, aby se
v dané oblasti něco zlepšilo.
Slovo misie znamená česky poslání. Tedy
lidové misie jsou také takovým posláním a ne
jednoduchým. Při nich si zvláště připomeneme, že
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jsme posláni k tomu, abychom kolem sebe šířili
dobro. To je poslání velice důležité a potřebné. Na
to nestačí jen mravní hodnoty všeobecně zako−
řeněné ve společnosti! Smysl tomu nabízí víra, na
niž vyrostla naše civilizace, víra, kterou nám při−
nesli sv. Cyril a Metoděj, víra, s níž obětaví před−
kové před mnoha sty lety postavili zdejší kostel
sv. Martina.
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Při příležitosti lidových misií, které se v každé
farnosti opakovávaly 1x za 10 let, v Jezernici byly
však naposledy v r. 1920, jde především o to, aby−
chom obnovili tyto kořeny. Po celý týden bude pro−
gram lidových misií tak, jak dostanete před jejich
konáním ve zvláštním zpravodaji. Bude to program
pro všechny bez rozdílu věku a vyznání. Každý si
v tom najde to, co ho zaujme. Spolupracuje také

obec a její místní spolky. Misionáři k nám přijedou
z Vranova nad Dyjí a okolí. Tvoří společenství, které
se jmenuje FATYM (od farní tým) a o němž se také
více dozvíte ve zpravodaji. Mají s vedením misií
dlouholeté zkušenosti.
Na lidové misie Vás zvou:
Římskokatolická farnost Jezernice
ve spolupráci s OÚ Jezernice.

Zápis do 1. ročníku na ZŠ
Dne 18. 1. 2012 proběhl na Základní
škole v Jezernici zápis do 1. ročníku. K zá−
pisu se dostavilo devět rodičů se svými
ratolestmi. Z tohoto počtu mělo jedno dítě
již v loňském roce odklad povinné školní
docházky. Děti si vyzkoušely jak se sedí
v lavici, popovídaly si s paní učitelkou, která
zjišťovala, zda jsou děti zralé na školní
docházku, zda již mají dobrou výslovnost,
uvolněnou ruku, jsou−li samostatné.
Musíme pochválit většinu budoucích
prvňáčků, jejich rodiče i paní učitelky
v mateřské škole, neboť budoucí školáci
jsou snaživí, učí se správně držet tužku
ve dvou prstech a se správným sklonem, poznají
barvy. I výslovnost se u některých z nich výrazně
zlepšila. Jsou komunikativní, nebojí se rozpovídat se
s "neznámou paní učitelkou". Některým dětem byla
doporučena péče logopedické poradny.
Všichni ve škole se těšíme až 1. září 2012 zased−
nou do svých školních lavic.
Jezernickou školu navštěvují také dva žáci z ne−
dalekého Týna nad Bečvou, kteří mají individuální
studijní plán. Dvakrát ročně jsou přezkoušení ze
svých znalostí a dovedností. Každoročně nás pře−
kvapují svými projekty, které realizují se svými rodiči.
V letošním roce nás mimo jiné seznámili se
sochou, která se tyčí nedaleko naší obce u dálnice

směrem na Ostravu. Žáci nám pověděli
mnoho zajímavostí o životě sochaře,
který nedávno tragicky zahynul při do−
pravní nehodě.
Mgr. Bronislava Hradilová,
ředitelka ZŠ a MŠ Jezernice
O pastýři
Nedaleko vaší vesnice stojí krásný
pastýř. Je větší než nejvyšší člověk z Je−
zernice. Má dlouhou hůl, plášť a krátké
vousy. U nohou má malou ovečku. Stojí
u dálnice, která vede do Ostravy.
Pastýř se dívá na silnici. Je ochráncem
oveček. Jednu ovečku už má u nohou.
Na další ovečky se dívá. Představuji si, že auta jsou
ovečky, které utíkají domů nebo na pastvu.
Když pojedete po stejné dálnici opačným
směrem, uvidíte podobnou sochu. Je také z kovu, je
velká a je od stejného autora. Je to socha Kryštofa,
který nese na rameni Ježíška. Svatý Kryštof je
ochránce poutníků. Dnes tedy i řidičů.
Tyto dvě sochy vytvořil Márius Kotrba, sochař
z Rožnova pod Radhoštěm. Jsou moc krásné, jeďte
se na ně podívat.
Jáchym Wolf,
žák jezernické školy
z Týna nad Bečvou

Turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2011
Dne 19. 11. 2011 se konal v Jezernici turnaj ve
stolním tenise SOKOL CUP 2011, což je turnaj o po−
hár předsedy TJ Sokol Jezernice. Letošního turnaje
se zúčastnilo mnoho hráčů a to jak mužů registro−
vaných, neregistrovaných i spoustu dětí a žen.
O naše turnaje je čím dál tím větší zájem a to nás
velice těší. Na turnaj jsem pozval i děti z dětského
domova z Lipníku nad Bečvou a ty přijely v hojném
počtu. S přípravou turnaje máme hodně starostí
a pořadatelé musí hodně zabrat, abychom uspoko−
jili takový zájem nejen s občerstvením, ale i s rozho−
dováním takového turnaje. Turnaje se zúčastnilo

Jezeráček
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54 soutěžících − dětí do 15 let 12, žen 9, mužů regi−
strovaných 13 a mužů neregistrovaných 20.
Turnaj se hrál na skupiny, protože tolik zúčast−
něných soutěžících by hrálo systémem každý
s každým do pozdních večerních hodin. Vše
probíhalo bez jakýchkoliv problémů.
Nakonec odešli všichni spokojeni a těšíme se na
nový turnaj v roce 2012.
Výsledky byly následující:
Děti do 15 let: 1. Kaspar Michal • 2. Goriecki Pavel
• 3. Šidlík Miloš
Ženy: 1. Gazdová Eva • 2. Navrátilová Lucie
• 3. Palková Barbora
Ženy registrované: 1. Králová Lucie • 2. Ševčíková
Hana

Neregistrovaní muži: 1. Erla Josef • 2. Ševčík
Jaromír • 3. Brejcha Jiří
Registrovaní muži: 1. Raška Jiří • 2. Goriecki Pavel
• 3. Viliš Libor
S turnajem jsem velice spokojen. Moje poděkování
patří rozhodčím, pořadatelům, kteří se zúčastnili
a pomohli při práci, zajišťování sponzorských darů
a občerstvení. Je to vždy náročné zvládnout tolik
soutěžících, aby vše proběhlo bez komplikací.
Ještě bych Vás rád pozval na následující turnaj,
který se bude konat dne 17. 3. 2012. Děkuji všem
zúčastněným, sponzorům ale i divákům, kteří se přišli
na náš turnaj podívat.
Předseda stolního tenisu
Zapletal Miloslav

Sokol Jezernice − oddíl kopané
V minulém vydání Jezeráčku jsme uvedli výsled−
ky 10. kol podzimní části Okresní soutěže skupiny B
a chybělo nám odehrát poslední utkání na hřišti
vedoucího celku naší tabulky Opatovic ,,B". Tento
zápas se nám moc nevydařil! Domácí byli po celé
utkání lepším týmem a zaslouženě zvítězili!
Opatovice ,,B" − Jezernice: 4 − 1 (gól: Hrbáček P.)
Kdybychom měli hodnotit naše výkony v podzim−
ní části soutěže, tak s předvedenou hrou můžeme
být vcelku spokojeni. Samozřejmě jsme se nevyh−
nuli herním výkyvům. Spokojeni nemůžeme být se
zakončováním našich šancí! Doplácíme na to, že
jsme nedůslední a hlavně nedůrazní v koncovce
před bránou soupeře. S naším umístěním v tabulce
nejsme spokojeni! Předpokládali jsme zisk 23 bodů
a to se nám nepodařilo! Ty body, které jsme potře−
bovali získat ke splnění našeho cíle jsme ztratili
v domácích zápasech se slabšími soupeři (Beňov
,,B" 1 : 1, Černotín 0 : 0) díky již zmiňovaným herním
problémům v koncovce.
Tabulka Okresní soutěže skupiny B po podzimu
1. Opatovice B
11
9
2. Lipník n.B. B
11
7
3. Skalička
11
6
4. Radslavice B
11
6
5. Jezernice
11
6
6. Prosenice
11
4
7. Bělotín B
11
5
8. Žákovice
11
4
9. Drahotuše
11
2
10. Černotín
11
2
11. Beňov B
11
2
12. H. Nětčice
11
2
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Příprava na jarní část soutěže
Přípravu jsme zahájili 10. 1. 2012 tréninkem
v DKS v Jezernici se zaměřením na posilování.
Následně budeme trénovat každé úterý v DKS
a v neděli budou tréninky v areálu hřiště se zamě−
řením na fyzickou přípravu. Přípravné zápasy
odehrajeme na umělé trávě v Lipníku.
26. 2. 2012 v 11:00 hod. Soběchleby
10. − 11. 3. 2012 v 11:00 hod. Pavlovice
17. 3. 2012 v 15:00 hod. H. Moštěnice
První soutěžní utkání jara 2012 odehrajeme
8. 4. 2012 v Černotíně a další hrajeme opět na hřišti
soupeře 15. 4. 2012 v H. Nětčicích. První domácí
utkání odehrajeme až 22. 4. 2012 s mužstvem
z Prosenic. Celý rozpis jarní části soutěže uvedeme
v příštím vydání Jezeráčku. Předem děkujeme
fanouškům za podporu při našich zápasech.
Za oddíl kopané vedoucí mužstva
Zdeněk Dohnal
2011
1
4
3
2
2
3
0
0
3
2
1
1

číslo 1 • únor 2012

1
0
2
3
3
4
6
7
6
7
8
8

36 : 80
38 : 11
25 : 14
37 : 18
23 : 16
20 : 20
18 : 24
17 : 28
14 : 48
13 : 26
27 : 41
9 : 23

28
25
21
20
20
15
15
12
9
8
7
7
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Vánoční turnaj ve volejbale
3. prosince 2011 proběhl v sále Domu kultury
a sportu již 8. ročník tradičního vánočního turnaje ve
volejbale. O nejlepší umístění soupeřilo 7 týmů.
Mužstva se na začátku turnaje rozlosovala do
čtyřčlenných týmů, ve složení 2 muži a 2 ženy. Po
velmi dramatickém průběhu nakonec zvítězil tým ve

složení Martin Novák, David Štěpán, Martina
Dreiseitlová, Dominika Kelarová. K dobrým výkonů
přispělo i skvělé občerstvení − pivo a čerstvě vařená
vepřová kolena.
Za volejbalový oddíl Martin Novák

Sokolský ples
Jako každý rok se jezerští Sokoli slétli na svůj
tradiční ples do Domu kultury a sportu. Pro
návštěvníky bylo připraveno občerstvení, k tanci
a poslechu hrála skupina Trifid a nemohlo chybět
ani zábavné vystoupení pro zpestření večera. První
číslo obstaraly malé tanečnice ze Základní školy
Jezernice. Další číslo, "Holky z naší školky", patřilo
poněkud odrostlejším a zarostlejším občanům −
s odhalenými pupky a aktovkami na zádech skákali
jako malé rozverné školačky. Se vtipem a šarmem
se nešetřilo, nadšené publikum si žádalo repete.
Vystoupení vystřídala opět hudba, tančila se klasika,
ale i něco rychlejšího. Poslední vystoupení si vzal na
starosti Hynek Bočán mladší spolu s kamarády.
Předvedli brazilský bojový tanec Capoeira [čti ka−
poera], plný skoků, přemetů a simulovaných výkopů

na protivníka. Vystoupení mělo úspěch, převážně
přítomné slečny litovaly, že kluci necvičili bez triček.
Zlatým hřebem večera byla tombola plná hodnot−
ných darů. Hlavní cenu, velkoplošný televizor
darovaný Agrochovem, Jezernice a. s., si odnesl
mladý pár, kterému se bude jistě hodit. Zábava pak
v plném proudu pokračovala až do časných ranních
hodin. Navzdory tomu, že návštěvníků bylo
zpočátku jako šafránu, byl celý ples podařenou akcí,
na kterou mohou být pořadatelé pyšní. Neodehrála
se ani žádná větší rvačka, jen sem tam nějaké to
pošťuchování nevybouřených mladíků. Nutno ta−
ké poděkovat šatnářkám, které po celou dobu
držely v šatně čestnou stráž.

(med)

Aktualizace územního plánu
Obec Jezernice pořídila svůj územní plán v roce
2006, následně byl územní plán změněn v roce 2008
(změna č. 1) a v roce 2010 (změna č. 2). Podle plat−
ných ustanovení stavebního zákona (§ 188 odst. 1
zák. č. 183/2006 Sb.) je nutné územní plány obcí
schválené před 1. lednem 2007 upravit, v rozsahu
provedené úpravy projednat a vydat do 31. prosince
2015, jinak pozbývají platnosti. Doba pořizování
nového územního plánu je minimálně 2 roky, proto
je nezbytné zahájit ještě letos práce na jeho úpravě.

Vyzýváme proto všechny občany, aby co nej−
dříve, nejpozději do konce dubna 2012, předali
Obecnímu úřadu v Jezernici požadavky na změnu
využití svých pozemků, případně další podněty
k rozvoji obce.
Územní plán je k prostudování na Obecním
úřadě v Jezernici nebo na stavebním úřadě a na
odboru rozvoje Městského úřadu Lipník nad Beč−
vou.
(jo)

Ceník poplatků na rok 2012
Za odpady: poplatek za provoz systému shro−
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál−
ních odpadů
500,−Kč/os.
Za psy:

nájem popelnice

160,−Kč

poplatek za psa
za druhého
a každého dalšího

200,−Kč

důchodci:
poplatek za psa
za druhého
a každého dalšího

Jezeráček

300,−Kč
100,−Kč
200,−Kč

Poplatky jsou splatné jednorázově
do 31. 5. 2012.
V případě že poplatek za provoz systému shro−
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za domácnost
převyšuje částku 2 000,− Kč, je možno tento popla−
tek zaplatit ve 2 stejných splátkách s termíny splat−
nosti 31. 5. a 31. 7. 2012.
Osvobození od poplatku
nebo úleva na poplatku
Nároky na osvobození od poplatku nebo úleva
na poplatku musí být každoročně písemně ohláše−
ny správci poplatku nejpozději do 31. 5. příslušného
kalendářního roku.
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Cena stočného na rok 2011
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 2. zasedání cenu stočného na rok 2011 stanovenou na základě
kalkulace skutečných nákladů roku 2010 ve výši 6,− Kč/m3.
Termín splatnosti stočného je od 1. 3. do 31. 5. 2012.

Informace o vývěskách na úřední desce
V listopadu a prosinci 2011 a v lednu 2012 bylo
na úřední desce vyvěšeno:

• Usnesení 5. zasedání ZO konaného 24. 10. 2011
• Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozem−
kovým fondem ČR

• Ceny vodného a stočného pro rok 2012
• Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Je−
zernice konané 20. 12. 2011 v 18:00 hodin v Domě
kultury a sportu

• Usnesení 6. zasedání ZO konaného dne 12. 12. 2011

• Zavedení elektronických občanských průkazů
od 1. 1. 2012 a omezení přijímání žádostí na
agendě občanských průkazů a cestovních dokladů
v roce 2011 na Městském úřadě v Lipníku n. B.

• Návrh rozpočtu 2012

• Rozpočet na rok 2012
• Ceník poplatků na rok 2012
• Oznámení o uzavření Obecního úřadu
• VV − Rozhodnutí o změně využití území: Územní

• Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Lipensko na
rok 2012

rozhodnutí č. 39/2011 Cihelna Wienerberger,
rozšíření dobývacího prostoru v k. ú. Jezernice

• Zveřejnění informace o možnosti nahlížet do Po−

• Usnesení 7. zasedání ZO konaného dne 20. 12. 2011

sudku o vlivech záměru "MORAVIA − VTL ply−
novod" na životní prostředí

• Oznámení o zamýšleném převodu pozemků nebo

• Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce
Jezernice konané 12. 12. 2011 v 18:00 hodin
v Domě kultury a sportu

• Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva
Olomouckého kraje 16. 12. 2011

jejich ideálních částí v k.ú. Jezernice, u nichž nelze
doložit listinnými doklady vlastnické právo státu
v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb. o pod−
mínkách převodu zemědělských a lesních pozem−
ků z vlastnictví státu na jiné osoby …, ve znění
pozdějších předpisů

Výběr ze zápisu a usnesení
•

•
•
•

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 24. října 2011 v 18:00 hodin v Domě kultury a sportu v Jezernici
ZO vzalo na vědomí informaci o výši neinvestičních
• ZO vzalo na vědomí předložené informace
výdajů na jednoho žáka Základní a mateřské školy
o rozdělení stavby "Jezernice − kanalizace a ČOV",
Jezernice a o výši neinvestičních nákladů účto−
a souhlasilo s rozdělením stavby, s navrženou kon−
vaných obci Jezernice jinými obcemi.
cepcí 1. etapou stavby, a s předpokládaným podí−
lem obce ve výši cca 12 mil. Kč.
ZO schválilo rozpočtová opatření.
• ZO souhlasilo s úhradou 19.608,− Kč zhotoviteli za
ZO uložilo starostce obce zajistit opravu rozpočtu do
vyčištění příkopy na Famíliích.
31. 10. 2011.
• ZO souhlasilo s pořízením maskota obce.
ZO vzalo na vědomí informace o navrženém pře−
vzetí sportovního areálu do majetku obce, souhlasilo
• ZO vzalo na vědomí Smlouvu o poskytování veřejně
s ročním pronájmem areálu a pověřilo starostku
dostupné služby elektronických komunikací.
a místostarostu obce přípravou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě o převzetí sportovního areálu do
majetku obce.
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ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 12. prosince 2011 v 18:00 hodin v Domě kultury a sportu v Jezernici

• ZO schválilo dofinancování sociálního fondu obce
na rok 2011 ve výši 4 000,− Kč.
• ZO schválilo 4. rozpočtové opatření.
• ZO uložilo starostce obce zajistit opravu rozpočtu
do 31. 12. 2011.
• ZO zmocnilo starostku ing. Pavlu Jochcovou
k provádění rozpočtových opatření v tomto roz−
sahu:
− v zapojení příspěvků a dotací účelově vázaných,
které jsou opatřeny ÚZ bez omezení
− v zapojení půjček, příspěvků a dotací, jejichž při−
jetí nebo poskytnutí ZO schválilo, bez omezení
− přesuny mezi oddíly, paragrafy a položkami bez
omezení, pokud nedochází ke změně celkových
příjmů a výdajů
− rozpočtové opatření ke dni 31. 12. příslušného
roku k vypořádání příjmových a výdajových částí
rozpočtu bez omezení
s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
budou provedená rozpočtová opatření dána členům
zastupitelstva obce na vědomí.
• ZO po projednání zamítlo nákup radiostanic
v roce 2011.
• ZO schválilo postup uvedený v důvodové zprávě
a provedlo v navrženém rozpočtu obce roku 2012
tyto úpravy:
− navýšení par. 5512 pol. 5137 o částku 30.000,− Kč
− snížení par. 3399 pol. 5171 o částku 30.000,− Kč
• ZO schválilo rozpočet obce Jezernice pro rok
2012 jako vyrovnaný se změnami viz. bod 7.
• ZO schválilo rozpočet sociálního fondu obce na
rok 2012 ve výši 51 000,− Kč.
• ZO souhlasilo s vydáním kladného stanoviska
k umístění bioplynové stanice na části parcel ve
zjednodušené evidenci − parcely původ Pozem−
kový katastr (PK) parc. č. 502, parc. č. 488, parc.
č. 485/2, parc. č. 485/1 a parc. č. 473 vše v k. ú.
Jezernice, obci Jezernice.

• ZO schválilo aktualizovaný Program obnovy
venkova obce Jezernice 2012 − 2017.
• ZO souhlasilo s využitím prostředků ze Zelené
stuhy OK na ošetření vzrostlých stromů a obnovu
aleje kolem cesty a pověřilo starostku obce
pořízením příslušného projektu a podáním žádosti
o dotace na SFŽP.
• ZO schválilo zařazení obce do území působnosti
Místní akční skupiny Záhoří − Bečva, o.s.,
IČ: 27017371.
• ZO potvrdilo, že se seznámilo s Integrovanou
strategií území MAS Záhoří − Bečva, o. s.,
IČ: 27017371 a období 2007−2013 a se
Strategickým plánem Leader na období 2008−
2013. ZO schválilo implementaci (realizaci)
Strategického plánu Leader na období 2008−2013
formou metody Leader na svém území.
• ZO zmocnilo starostku obce Jezernice k zastu−
pování v místní akční skupině Záhoří−Bečva, o.s.,
IČ: 27017371.
• ZO schválilo předložené priority realizace JPÚ
v k.ú. Jezernice se zaměněním pořadí bodu
1. a 2. a pověřilo starostku k podání příslušné
žádosti na Pozemkový úřad v Přerově.
• ZO souhlasilo s pořízením automobilu pro Obec
Jezernice podle výsledku předloženého hodno−
cení nabídek ze dne 1. 12. 2011.
• ZO schválilo rozpočtové opatření na nákup auto−
mobilu ve výši 325.000,− Kč.
• ZO vzalo na vědomí termíny zasedání ZO v roce
2012: 20. února, 16. dubna, 25. června, 3. září,
22. října a 10. prosince.
• Sportovní areál − Smlouva o budoucí kupní smlou−
vě − Usnesení nevzniklo − zastupitelstvo se
dohodlo pokračovat v projednání tohoto bodu
v prosinci 2011.
• ZO schválilo starostce Ing. Pavle Jochcové
finanční dar. Výplata daru bude provedena do
31. 12. 2011.

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 20. prosince 2011 v 18:00 hodin v Domě kultury a sportu v Jezernici
• ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí
kupní smlouvě s Agrochovem Jezernice, a.s.
o převodu souboru nemovitostí tvořících Sportov−
ní areál Agrochovu Jezernice a pověřilo starostku
podpisem této smlouvy.
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Zveme občany na následující zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice, která se
budou konat 20. února, 16. dubna, 25. červ−
na, 3. září, 22. října a 10. prosince 2012.
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Informace z jednání zastupitelstva Olomouckého kraje
Poslední zasedání zastupitelstva Olomouckého
kraje se uskutečnilo v pátek 16. 12. 2011 a na
jeho programu bylo k projednání 43 bodů.
Prosincová zasedání před koncem kalendářního
roku bývají většinou velmi náročná a dlouhá,
neboť se zde schvalují zásadní materiály pro
hospodaření kraje včetně jeho rozpočtu na další
rok.
V daňových příjmech kapitoly rozpočtu 2012 se
počítá s poklesem ve výši cca 3%, což dělá zhru−
ba 100 mil. Kč oproti předcházejícímu roku. Tomu
pak také musí odpovídat krácení ve výdajích.
I přesto se podařilo letos nejen zachovat strukturu
dotačních titulů Olomouckého kraje na sportovní
aktivity, kulturu, památkovou péči, významné pro−
jekty, příspěvky sboru dobrovolných hasičů, ale po
velké diskusi a tlaku zejména venkovských politiků
dokonce navýšit klíčový Program obnovy venkova
2012. V roce 2011 se z dotačního titulu POV, který
využívá naprostá většina menších obcí, financova−
ly aktivity a investice do obecní infrastruktury
s podporou kraje ve výši 45 milionů korun, v roce
2012 to bude dokonce 60 milionů korun.

Dále krajské zastupitelstvo schválilo mimo jiné
aktualizovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací,
nezbytný koncepční materiál pro podávání žádostí
obcí a měst do jednotlivých operačních programů
MZe a MŽP v rámci budování vodohospodářské
infrastruktury.
Kraj ze svého rozpočtu také značně finančně
podpoří dopravní obslužnost veřejné linkové auto−
busové i regionální železniční dopravy, čímž ušetří
obcím další navýšení příspěvků do této oblasti.
Krajské zastupitelstvo se zabývalo i další eta−
pou přípravy protipovodňových opatření v nejvíce
ohrožených lokalitách a v rámci diskuse proběhla
prezentace přípravy konkrétních opatření v oblasti
Pobečví, se kterou přítomné seznámil ředitel Po−
vodí Moravy a.s.
S velmi emotivními projevy nespokojenosti vy−
stoupili zástupci Arcidiecézní Charity Olomouc,
kteří prezentovali dle jejich názoru nedostatečné
financování a špatný systém fungování sociálních
služeb.
Dušan Pořízka,
zastupitel Olomouckého kraje

Když zabouří a začne silně pršet…
V posledních letech je mnoho z nás silně znepo−
kojeno a s obavami pohlíží na těžká černá mračna,
doprovázející přívalové deště. Jakoby se počasí po−
mátlo a chtělo nás potrestat za naše "hříchy". Tak
vypadalo několik posledních roků obdařených neče−
kanými a vydatnými srážkami v podstatě kdykoliv
během celého ročního období.
Tuto situaci se všemi důsledky jsem si ve funkci
starosty obce Jezernice prožil několikrát na vlastní
kůži a to velmi intenzivně. Zejména pak roky 2006,
2009 a 2010 byly v naší obci v tomto směru pěkně
"husté".
Přesto anebo možná právě proto, přes všechny
nepříjemnosti s místními povodněmi a záplavami
mne tato problematika začala velmi zajímat. Proto
jsem se jí po dobu tří let zabýval i jako současný
zastupitel Olomouckého kraje a to nejen v našem
kraji, ale po celé střední Moravě.
Téma povodní, záplav, následných i preventiv−
ních opatření, způsobu ochrany sídel i lidských
životů je velmi ožehavá záležitost a neobejde se
nikdy bez velkých emocí. A to i proto, že názorové
střety na řešení této problematiky jsou tak kontro−
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verzní záležitostí jako máloco jiného. I přesto si
svým příspěvkem dovolím vstoupit na tenký led
a pokusím se obyvatelům obce a regionu sdělit
některé informace, které možná jako běžní občané
nevědí.
Nemám na těchto stránkách v úmyslu nic řešit,
pouze informovat o aktuálním stavu.
Tak tedy.
Koncepci řešení problematiky ochrany před po−
vodněmi v České republice s využitím technických
a přírodě blízkých opatření schválila vláda ČR dne
10. listopadu 2010.
Česká republika, ale i většina zemí Evropy je od
začátku devadesátých let minulého století zasaho−
vána zvýšeným výskytem extremních povodní, které
neměly v předcházejících 50 až 100 letech obdoby.
Jako reakce na tuto skutečnost jsou ve všech státech
zpracovávány strategie prevence před povodněmi.
V roce 2007 byla přijata směrnice Evropského
parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik, podle kterých musí členské státy
zpracovat první plány pro zvládání povodňových
situací a to do prosince 2015.
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Kromě zásadního faktoru, kterým jsou extremní
meteorologické jevy a srážková činnost, je hlavním
limitujícím faktorem také využití a nakládání s po−
zemky v jednotlivých povodích.
Všeobecně se většinou při všech meteorologic−
kých jevech, které mají za následek materiální ško−
dy či ztráty na lidských životech hovoří o povodních,
skutečnost je však poněkud odlišná.
Škody z tzv. velké vody vznikají z několika
extremních srážkových činností a to:
− letní povodně, způsobené dlouhotrvajícími regio−
nálními srážkami a o velké intenzitě s vysokými
úhrny, projevující se většinou výraznými škodami
na středních a větších tocích
− přívalové povodně, způsobené krátkodobými
srážkami s velkou intenzitou představují spíš lo−
kální ohrožení, jehož výskyt je možný na celém
území státu s možnými katastrofálními důsledky
na menších vodních tocích
− zimní a jarní povodně, způsobené rychlým táním
sněhové pokrývky, často v kombinaci s dešťovými
srážkami. Tyto jevy zasahují nejčastěji podhorské
vodní toky a při rozsáhlejším oteplení v kombinaci
s dešti zasahují i velké nížinné vodní toky
− povodně, způsobené ledovými jevy na vodních
tocích v zimním období, způsobené ledovými
barierami a zácpami z nich, které mohou vzni−
knout na vodních tocích všech kategorií
− zvláštní povodně, vyvolané umělými vlivy, tj. si−
tuacemi, které mohou nastat při stavbě nebo pro−
vozu vodních děl, při poruše konstrukcí výpust−
ních zařízení apod.
Důsledky výskytu extremních škod jsou
velmi vysoké, neboť jen za období od 90 let
minulého století do roku 2009 se tyto projevily
ve výši 159 000 mil. Kč a o život při nich přišlo
112 osob.
Finanční potřeby a zásady jejich zabezpečení
Po jarních povodních v roce 2006 byl minister−
stvem zemědělství ve spolupráci se správci povodí
a vodních toků (jednotlivá povodí, Lesy ČR a země−
dělské vodohospodářské správy) odhadnut potřeb−
ný rozsah nákladů, které by umožnily výrazné zkva−
litnění a zefektivnění protipovodňových opatření.
Odhad nákladů na ně se pohybuje okolo 50
mld. Kč. Předpokládá se, že do roku 2013 by
mělo být profinancováno 50 % těchto prostřed−
ků. Již dnes je však patrno, že díky malé
připravenosti projektů toto procento bude
značně nižší.
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Časový rámec potřeby finančních zdrojů ve výši
25 mld. Kč se s ohledem na náročnost realizací má
pohybovat ve dvou šestiletých obdobích plánů pro
zvládání povodňových rizik a to až do roku 2027.
Zhruba stejnou výši finančních prostředků před−
pokládá uvolnit také ministerstvo životního prostředí
a to zejména na zavádění přírodě blízkých opatření
a to ve stejném časovém horizontu, tedy do roku
2027.
Tyto nároky představují průměrnou roční
potřebu finančních zdrojů v celkové výši
4,2 mld. Kč.
Pro posílení financování státního rozpočtu na kofi−
nancování evropských zdrojů a půjček z evropské
investiční banky mají sloužit následující systémová
opatření k zabezpečení přísunu dalších finančních
zdrojů.
Očekávají se zejména tato opatření:
− změny ve zpoplatnění odběrů podzemních vod,
− navýšení plateb za odběry povrchových vod.
Předpokládá se, že těmito opatřeními by došlo
ročně k navýšení finančních rezerv na systémová
protipovodňová opatření o dalších 2 − 2,3 mld. Kč.
Pro realizaci protipovodňových opatření jsou
schválena některá systémová opatření v působnos−
ti resortů zemědělství, životního prostředí a dopravy.
Tato ministerstva pak na základě vyhlášených pro−
gramů financují jednotlivá konkrétní opatření, ať již
technického rázu či přírodě blízká opatření.
Opatření v působnosti Ministerstva zeměděl−
ství
Od roku 2002 doposud je realizován Program
Prevence před povodněmi, který je zaměřen pře−
devším na povodí zasažená povodněmi. Hlavním
cílem je zvýšení možnosti retence v území, zvýšení
kapacity koryt vodních toků v kritických úsecích
včetně úprav koryt bystřin a exponovaných drob−
ných toků.
Program Obnova, odbahnění a rekonstrukce ryb−
níků a vodních nádrží je směřován ke zlepšení ryb−
ničního fondu, ale i k posílení vodohospodářských
a mimoprodukčních funkcí s důrazem na jejich pro−
tipovodňový význam.
Pozemkové úpravy
Řešení a realizace pozemkových úprav nepřímo
přispívá k ochraně před povodněmi uspořádáním
vlastnických vztahů k pozemkům tak, aby umožnily
výstavbu protipovodňových staveb a realizaci plánu
společných zařízení. Financování pozemkových
úprav je zabezpečeno jak ze státního rozpočtu, tak
i ze zdrojů Evropské unie.
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Program rozvoje venkova (PRV)
Tento program přispívá ke zlepšování stavu život−
ního prostředí a krajiny na zemědělské půdě realiza−
cí agroenviromentálních opatření, opatření podpory
hospodaření v méně příznivých oblastech a opatření
Natura 2000.
Velká většina opatření je přímo zaměřena na
ochranu půdy proti vodní erozi a tím přispívají k cel−
kové ochraně před povodněmi.
Opatření v působnosti ministerstva životního
prostředí
Program revitalizace říčních systémů byl za−
hájen již v roce 1992. V současné době jsou však
financovány již pouze schválené projekty a nové
nejsou přijímány.
Nyní se z tohoto programu čerpají finanční
prostředky na financování projektů zaměřených na
odstraňování povodňových škod z roku 2009.
Operační program životního prostředí je finan−
cován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Otázkou povodňové problematiky
se zabývá ve svých podprogramech (prioritních
osách), jako je Omezování rizika povodní, kde je
možné čerpat finanční podporu na zlepšování systé−
mu povodňové služby a preventivní povodňové
ochrany a eliminaci povodňových průtoků sys−
témem přírodě blízkých opatření.
V dalším podprogramu Optimalizace vodního
režimu krajiny lze čerpat finanční podporu na reali−
zace opatření příznivých z hlediska krajinné a eko−
systémové stability, tj. vedoucí ke zvyšování reten−
ční schopnosti krajiny jako celku.
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je
národní dotační program MŽP, podporující investiční
i neinvestiční záměry, realizující opatření ke zmír−
nění dopadů klimatických změn na vodní, lesní
a mimolesní ekosystémy a podporuje opatření
zejména ve zvláště chráněných územích.
Opatření v působnosti ministerstva dopravy
Tato opatření jsou specifikována pouze na
opravy, rekonstrukce a obnovu silniční a železniční
infrastruktury, poškozené či zničené povodněmi.
Projektové záměry státních podniků, obcí a krajů
Státní organizace, obhospodařující vodní toky
všeho druhu jsou rozděleny do několika podniků.
Největší objem spravovaných vodních toků jedno−
značně obhospodařují jednotlivá povodí (zájmem
moravských regionů jsou zejména Povodí Moravy
a Povodí Odry).
O další vodní toky se dělí Lesy ČR, Zemědělské
vodohospodářské správy a Meliorační správy, při−
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čemž aktuálně probíhá v rámci rezortu MZe
předávání většiny toků do správy jednotlivých po−
vodí. Nutno říci, že se jedná většinou o drobnější
vodní toky či malé vodní nádrže, bez dlouhodobé
údržby a ve špatném technickém a průtočném
stavu.
Z našeho pohledu zájmovou oblastí jsou
však zejména investice do vodních toků, ryb−
níků a vodních nádrží (či suchých poldrů) jed−
notlivých obcí a to buď v jejich přímém vlast−
nictví, nebo na pozemcích obcí ležících a spra−
vovaných jinými subjekty. Jedná se o opravy
a údržby stávajících zařízení i o vybudování no−
vých.
V obou kategoriích jsem prostudoval připravo−
vané projektové záměry v rámci krajů Olomouc−
kého, Moravskoslezského, Zlínského a části Jiho−
moravského, které se plošně překrývají s působnos−
tí státních podniků povodí Moravy a Odry.
Vycházel jsem zejména ze studií ochrany před
povodněmi, které si jednotlivé kraje nechaly pro svou
informovanost a orientaci zpracovat a také z infor−
mací a konzultací u jednotlivých správců povodí.
Poslední aktuální studie byly zpracovány
v roce 2006. V současné době se dokončuje
realizační přípravná studie konkrétních opatře−
ní u povodí Moravy.
Z těchto studií a dalších informací vyplývá násle−
dující:
Jednotlivé kraje zde zapracovaly detailně dle jed−
notlivých katastrálních území obcí a po konzultaci
s vedením obcí a měst jednotlivé projektové záměry
charakteru protipovodňových opatření, ať už tech−
nického rázu, či formy přírodě blízkých opatření.
V mnoha směrech jdou tyto návrhy skutečně až
do drobných staveb či úprav, ale v některých pří−
padech se jedná spíš o přání či představy zastupitel−
stev či vedení obcí, než o reálná opatření věcné
povahy.
Pro příklad uvádím, že jen v Olomouckém kraji
je nyní navrženo či zmapováno přes 138 projektů
v rámci povodňové ochrany. Celková výše ná−
kladů na tato opatření je jen v našem kraji
8,256 mld. Kč. Pokud odpočítáme dvě významné
a značně nákladové akce, jako je Teplický poldr
či obtokový kanál Olomouce, i tak zůstává v rámci
navržených projektů objem financí ve výši
4,656 mld. Kč.
Zásadní problém jak realizovat investice v rámci
protipovodňové ochrany však nejsou nedostatečné
finanční zdroje, jak tomu bývá u jiných záměrů, ale
jednoznačně velmi malá připravenost projektů.
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Komunální sféra v naprosté většině předložených
záměrů končí pouze ve stádiu studie, jen cca 5 − 8 %
předložených námětů je připraveno alespoň ve
fázi územního rozhodnutí.
Další legislativní překážkou k realizaci je
v mnoha případech nesoulad s aktuální územně
plánovací dokumentací a ještě horší situace je
v oblasti majetkoprávního vyrovnání (vykoupení
potřebných pozemků od jejich vlastníků).
Tato situace je velmi obdobná ve všech krajích
a téměř se neliší, až na jednotlivé výjimky.
Statisticky největší počet předkládaných záměrů
má kraj Olomoucký, který je však na tom špatně
právě s přípravou projektů k realizaci. Nejlépe jsou
z tohoto pohledu připraveny kraje Zlínský a zejména
Jihomoravský.
Po osobních konzultacích s vedením obcí a měst
jsem zjistil, že panuje jakási nedůvěra ve finální
realizaci jimi navrhovaných opatření a to i z následu−
jících důvodů:
− v rámci územních a stavebních řízení se k většině
záměrů vyjadřují správci povodí a ti předkládají
doporučující stanoviska svých expertních poradců,
která ne vždy jsou vydána v pozitivním smyslu,
− obce musí mnohdy dokladovat samostatné
zvláštní další studie a expertní posudky, které
musí financovat ze svých zdrojů,
− obce musí vynakládat velmi vysoké finanční část−
ky na výkupy jednotlivých dotčených pozemků,
− veřejný zájem ze strany občanů není natolik silný,
aby předložené záměry byly zahrnuty mezi priori−
ty dané obce,
− příprava rozsáhlejších projektových záměrů je značně
finančně náročná a zdlouhavá a značně zasahuje do
samotných, již tak nízkých rozpočtů obcí.
Z tohoto důvodu se k těmto protipovodňovým
opatřením nepřistupuje s takovou váhou, jak by se
dalo z hlediska celospolečenské ochrany sídel
a ochrany jak majetku, tak i lidských životů očekávat.
Paradoxem je, že v rámci již zmíněných progra−
mů a podprogramů zejména ministerstva zeměděl−
ství je dostatek finančních prostředků určených
k realizaci investičních záměrů.
Podle zjištění a na základě informací ředitelů
odborů Mze této problematice příslušejících, nas−
tane pravděpodobně opačná situace, tj. že ke konci
programovacího období 2007 − 2013 zbude značná
část nevyčerpaných finančních prostředků a to pro−
to, že oproti předpokladu je stavebně připraveno
velmi málo záměrů PPO. Vzhledem k tomu, že tyto
finanční prostředky byly zajištěny v dané výši zejmé−
na na základě důsledků povodní v roce 2006 a velká
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část byla získána z evropské investiční banky, bude
problém, jak s nimi dále naložit. Tyto prostředky
jsou totiž specificky účelově vázány pouze na finan−
cování protipovodňových opatření a dle současné
evropské legislativy nemohou být použity k jiným
účelům. Jak s nevyčerpanými financemi naložit,
momentálně řeší odborníci na evropské právo i zás−
tupci ministerstva zemědělství a financí.
Vzhledem ke snaze pomoci zejména realizaci
projektů předkládaných obcemi jsem počátkem
června letošního roku inicioval v rámci Olomouc−
kého kraje a během následujících měsíců i v ostat−
ních moravských krajích aktivitu, směřující k pod−
poře přípravy projektů ze strany krajských rozpočtů.
V rámci dotačních titulů jednotlivých krajů (zejména
programu obnovy venkova − POV) jsem oslovil něk−
teré volené zástupce krajů a obrátil se i na odpověd−
né náměstky pro oblast životního prostředí a re−
gionálního rozvoje s myšlenkou finanční podpory
a pomoci jednotlivým obcím při přípravě jednotlivých
záměrů. Stejnou či obdobnou aktivitu jsem uskuteč−
nil prostřednictvím zástupců Svazu měst a obcí
a také prostřednictvím předsedy zemědělského vý−
boru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V současné době k tomuto tématu proběhly dis−
kuse v rámci jednání klubů, komisí a výborů.
Finální podobu případné pomoci ze strany krajů
nejpravděpodobněji schválí zastupitelstva krajů
v prosinci 2011, kdy se obecně schvalují zásady
jednotlivých dotačních programů krajů pro následu−
jící kalendářní rok. V našem Olomouckém kraji, po
zmíněných legislativních postupech, již došlo radou
kraje ke schválení doplnění podpory rozvoje venko−
va právě o navržený bod − příprava a realizace
drobných protipovodňových opatření.
Problematika přípravy a realizace protipovod−
ňových opatření, ať již preventivních, či odstraňo−
vání následků povodní a záplav je skutečně velmi
složitá a dlouhodobá záležitost.
O to víc je potřeba se jí systematicky věnovat
a nepodceňovat zejména prevenci.
Také spolupráce se zástupci správce toků (Po−
vodí Moravy) se po výměně vedení značně zlepšila
a komunikace mezi zástupci obou stran prozatím
dobře funguje.
Možná, že občané to tak prozatím nevnímají, ale
věřte tomu, že je to tak.
Proto bych si všechny dovolil požádat o vstříc−
nost, pochopení a pokoru k přírodním zákonitostem.
Dušan Pořízka
dusan.porizka@ seznam.cz
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KRPŠ, ZŠ a MŠ Jezernice si Vás dovolují pozvat na již tradiční ŠIBŘINKY,
které se uskuteční v sobotu 3.3.2012 v Domě kultury a sportu v Jezernici.
K tanci a poslechu od 20.00 hodin hraje Duo Karel Caha a Olinka Nováková.
Můžete se těšit na taneční vystoupení dětí.
Je připraveno bohaté občerstvení.
Nejoriginálnější maska bude oceněna!
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka
Začátkem března
se budou opět konat
keramické dílny pro
veřejnost.
Můžete si tvořit
dle vlastní fantazie.

Z obecního plesu 4. února 2012
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