Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
bydlíme na venkově, kde by měl
být čerstvý vzduch? Myslím, že
dnes přišel čas, kdy i já jsem
toto slovní spojení už dávno
dostal důvěru od naší paní
neplatí. Samozřejmě, topit se
starostky napsat úvodní část
musí, ale bohužel se stává pra−
Jezeráčku. Dlouho jsem pře−
vidlem, že večerní Jezernice
mýšlel o čem psát, až přišly
"voní" spíše jako spalovna od−
Velikonoce.
padu. Ruku na srdce, kdo z nás
Ano, máme za sebou Veliko−
někdy nehodil do kotle nepo−
noce, jeden z nejpěknějších
třebnou poličku, nebo barevný
svátků v roce. Navzdory špat−
reklamní leták? Ale proč si něk−
ným předpovědím se nakonec
teří občané z odpadu dělají
aprílové počasí umoudřilo a krás−
hlavní zdroj tepla? Dnes a den−
ně vydařilo. Snad si je všichni
ně jde na vesnici cítit pálení ige−
spokojeně užili. Naopak v noci,
litů nebo dřevotřísky. Zejména
a k ránu šla rtuť teploměru opět
bych chtěl jmenovat dřevo−
pod nulu, a na několika místech
třísku, ta je v Jezernici velmi
republiky také padaly teplotní
oblíbená.
rekordy. I přes několik krásných
Lidé, kterých se to týká, by si
jarních dnů zima ne a ne odejít,
měli
uvědomit, že kromě dobré
a tím pádem také topná sezóna
výhřevnosti má dřevotříska také
ne a ne skončit. Alespoň na
11. 4. 2012 přiletěl do Jezernice čáp velmi nepříznivý vliv na naše
večer je ještě potřeba pořádně
a 15. 4. přiletěla i samička
zdraví a zdraví zejména našich
rozpálit kotel a dopřát si teplo
dětí,
které
jsou
na
tyto jedy obzvlášť citlivé. Nejde
domova, a to je téma, které bych chtěl trochu
jen o zápach, který nás obtěžuje.
rozvést.
Konkrétně u spalování dřevotřísky vznikají dioxiny,
V podvečer, když jsme šli s rodinou na hřbitov
furany,
formaldehydy a další aldehydy. Tyto látky kom−
zapálit svíčku, jsem se zamyslel nad tím, zda
plexně působí rakovinotvorně, mají mutagenní účinky,
dráždí oči a plíce, působí alergie, vedou k poškození
imunitního a nervového systému, mají velký vliv na
reprodukci. Mohl bych pokračovat, jak na to reagují
Středa 18. 4. 2012
těhotné ženy, starší lidé a astmatici, ale myslím, že
Zápis dětí do mateřské školy (v MŠ)
strašení a negativity už bylo dost. Jsem si vědom, že
palivo je dnes velice drahé, ale přesto musím položit
Neděle 22. 4. 2012
otázku, stojí nám ty ušetřené peníze za to?
Setkání jezernických seniorů (v DKS)
Nezbývá než doufat, že snad jednou budeme
Pondělí 30. 4. 2012
zase dýchat čistý vzduch.
Pálení čarodějnic (v DKS nebo na hřišti)
Na závěr mého "úvodního slova zastupitele",
Neděle 13. 5. 2012
bych chtěl všem spoluobčanům popřát hodně sil při
Svátek matek (v DKS)
jarních pracích, hodně pěstitelských a chovatel−
Sobota 26. 5. 2012
ských úspěchů a pevné zdraví.

Očekávané události:

Kácení máje + soutěž TOPHASIČ (na hřišti)

Zdeněk Panák

Obecní ples
V sobotu 4. února se konal tra−
diční XII. ples obce Jezernice. Účast
návštěvníků byla o trochu slabší,
než v předchozích letech, možná
i vlivem zhoršené ekonomické situace
ve společnosti. Přesto přišlo okolo
stovky platících návštěvníků. Na
bohaté tombole však žádná "krize"
patrná nebyla. Děkujeme všem,
kteří přispěli.
Nálada byla výborná, k tanci hrála
již osvědčená hudební skupina
Syrinx z Velkého Týnce. Inspirací
všem milovníkům tance mohly být tři
páry zkušených závodních taneční−
ků z Tanečního sdružení Přerov a z Klu−
bu Life Pardubice, kteří v krásných
pestrých róbách dámské poloviny
páru předvedli ukázky klasických Tradičním zpestřením tomboly bylo
a latinskoamerických tanců. Na ko−
čestné kolečko − spanilá jízda
nec jejich vystoupení vyzval mode−
výherkyně popelnice.
rátor večera odvážnější účastníky

plesu k tanci s těmito profesionály.
Jezerničtí nezaváhali a zkušeně
vypluli s profíky na parket. Byla to
pěkná podívaná a pro zúčastněné
jistě silný zážitek.
Občerstvení bylo hojné, jídla i pití
dost. Vybrané nápoje se nalévaly
v hospůdce i u baru na sále, takže
nikdo nemusel na obsluhu dlouho
čekat. Poslední návštěvníci plesu
odcházeli nedlouho před kohoutím
kokrháním. Těšíme se na další,
třináctý obecní ples.
Jak můžete vidět na fotkách poří−
zených místostarostou a zkušeným
fotografem Milanem Šellem a zveřej−
něných ve fotogalerii na webových
stránkách naší obce www.jezer−
nice.cz, mnohým dívkám a ženám to
na plese moc slušelo.
(jo)

Vodění medvěda
Jednou z nejoblíbenějších tradic, která se v Jezer−
nici udržuje do dnešních dnů, je "Vodění medvěda".
Zvyk, který je předzvěstí konce veselí a příchodu
křesťanské doby postní se konal dne 19. 2. 2012.
Přípravy na celodenní průvod probíhaly již o den
dříve, aby mohl medvěd i s maskami o osmé hodině
ranní vyrazit od hasičské zbrojnice. Již tradičně nás
doprovázela tříčlenná dechovka. Za návštěvu nás
v domech pohostili slivovicí a koblížky, jejichž recept
je děděn z generace na generaci. Nezapomněli nás
odměnit také něčím menším do hasičské kasičky.
Děkuji všem, kteří otevřeli i odvážlivcům, kteří se
nebáli a s hrdostí sobě vlastní zvládli obejít celou dědinu.
Jedinou chybičkou byla menší účast masek.
A proto i když je to rok dopředu, zvu všechny na
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další "vodění". Vždyť nějaké tradice svým dětem
zanechat musíme. Tak proč ne zrovna tuhle?
M.H.
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Povodňové události 24. − 26. 2. 2012
vznikly v důsledku rychlého tání velkého
množství sněhu po dlouhém období silných
mrazů, kdy zem byla zamrzlá a voda z tajícího
sněhu odtékala po jejím povrchu.
V pátek 24. 2. 2012 okolo 17. hodiny začala do
zahrady pana Suchánka, č. p. 168, téct voda
z pole nad zahradami. Na poli nad starým
hřištěm vznikla z tajícího sněhu rozsáhlá vodní
laguna zadržená terénním valem na hranici
pozemku a odtud pak podél valu odtékala
soustředěným tokem do zahrad a dvorů. Hrozily
škody na nemovitostech. Bylo rozhodnuto val
překopat a pustit nashromážděnou vodu podél
polní cesty p. č. 2652/10 do strouhy u Špač−
kového a dále do potoka. Po prokopání valu tok
vody do zahrad zeslábl a postupně úplně ustal.
Následující den se v této lokalitě problémy s ta−
jícím sněhem už neopakovaly.
Okolo 18. hodiny bylo zřejmé, že problémy
s vodou budou i nad obcí ve směru na Loučku
a na Podhoří. Vodní laguny rychle narů−
staly. Hasiči byli na místě a dohlíželi na
situaci. Utěsnili a navýšili protipovod−
ňovou hrázku vybudovanou v r. 2010
na poli u silnice, vpravo ve směru na
Loučku, která převádí část tekoucí vody
přes cestu na sousední pole, aby
odtékala mimo zastavěné území obce.
Hrázka musela být rozšířena i na
vozovku (betonová traverza, pytle s pís−
kem), byla označena z obou stran
dopravními značkami, aby nedošlo
k havárii projíždějících vozidel.
Preventivně bylo zkontrolováno vy−
ústění odvodňovacího zařízení do bývalého mlýn−
ského náhonu v zahradách. Výusť byla volná,
koryto dostatečně kapacitní. Možné problémy
byly konstatovány jen v zahradě u domu č. p. 10,
kde je nízko položený mostek přes náhon a při
vyšších stavech vodní hladiny tvoří překážku
proudící vodě. Proto na břehu směrem k nemovi−
tosti vytvořili hasiči z nalezených pražců a done−
sených pytlů s pískem hráz proti zatékání vody
do dvora.
Asi ve 2 0:00 hodin teklo z polí tolik vody, že ji
hrázka na cestě již nestačila zadržet a převést
přes cestu, množství vody tekoucí k odvodňo−
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vacímu zařízení narůstalo. Rovněž v příkopech
kolem cesty z Jezernice na Podhoří hustá kaše
ze sněhu a vody ucpala propustky, vyplavila se
na vozovku a vytvořila silnou vrstvu nebezpeč−
nou pro projíždějící auta. Část vody tekoucí od
Podhoří byla nad ucpaným silničním propustkem
směřována přes pole k Loučské cestě a posilo−
vala tok vody směrem k obci. Hasiči propustky
vyčistili a umožnili tak odtok převážné většiny vo−
dy pod cestou dolů, směrem k mlýnskému náho−
nu a dále k potoku. O situaci na silnici Jezernice
− Podhoří byl informován dispečer Správy silnic
Olomouckého kraje, který poslal na místo své lidi,
aby situaci kontrolovali. Současně požádal o sou−
činnost našich hasičů, protože obdobné pro−
blémy vznikaly na více místech v okolních obcích
a nestíhali je řešit.
Ve 21:00 hodin byly hlavní problémy pod kon−
trolou. Hasiči zůstali v pohotovosti, někteří
v hostinci u Mansbartů až do rána...

V sobotu 25. 2. 2012 pokračovalo moni−
torování situace na Loučské, hasiči ještě zesílili
hrázku přes cestu, aby odolala silnému proudu
vody, a opakovaně čistili vpusť odvodňovacího
systému, která se ucpávala vegetačním materiá−
lem spláchnutým z polí.
V 16:00 hodin se na obecním úřadě sešla
povodňová komise obce k vyhodnocení hlavních
problémů. Po krátké poradě bylo dohodnuto, že
hasiči budou dále monitorovat stav na Loučské
a přes noc zajistí i monitoring stavu vody na
potoce, neboť vznikla obava ze zvýšeného stavu
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v důsledku celodenního tání sněhu ve vyšších
polohách. Následnou prohlídkou potoka v Pekle
byl zjištěn nízký stav vody, sníh a led dosud
zmrzlý. Bylo tedy zřejmé, že obci z potoka
bezprostřední nebezpečí nehrozí.
V neděli 26. 2. 2012 nastal klid. Hrázka na
Loučské cestě byla uklizena mimo silnici. Vpusť
odvodňovacího systému byla volná, s minimál−
ním přítokem vody. Potok v klidu. Díky zkušenos−
tem a úsilí jezernických hasičů a dalších občanů
jsme zvládli tuto menší povodňovou událost

v obci dobře a především bez škody na majetku
občanů. Všem zúčastněným patří velký dík.
Ve stejnou dobu řešili obdobné problémy i lip−
ničtí hasiči a městská policie v Lipníku nad
Bečvou s přívalovou vodou na Loučském potoce.
V neděli se pak v Teplicích nad Bečvou uvolnila
masa ledu nashromážděná v korytě řeky Bečvy,
za silného hukotu protekla katastrem obce
v korytě naplněném až po břehovou hranu a bez
větších škod odtekla přes Lipník a Přerov do
Moravy.
Pavla Jochcová, starostka

Testování mobilních protipovodňových zábran
V neděli 4. března přijely firmy VOP Dolní Bousov
s. r. o. (http://www.vop−db.cz) a Rhinestone s. r. o.
(http://bransevode.cz) nabídnout Jezernici a přileh−
lým obcím svůj produkt − nové mobilní protipovod−
ňové zábrany.
Za přítomnosti zástupců obce a místních dobrovol−
ných hasičů, předvedly obě firmy své produkty
v praxi. Nejprve se testovala vodní hráz WATER−
GATE od firmy Rhinestone. Tato hráz je určena na
zadržování vody vylévající se z koryta řeky. V době
testování však takové podmínky chyběly, a proto se
rozhodli vyzkoušet její sílu na potoku na horním konci.
Natáhnout hráz napříč potokem bylo velkým oříškem.
Nakonec se v zájmu věci obětoval technický pracov−
ník obce, Miloš Zapletal, a ponořil se do ledové vody,
aby mohl hráz na druhý břeh přetáhnout. Nechť mu
zdraví slouží! Po proudu níže zatím zástupci firmy
VOP Dolní Bousov rozmístili pevné zábrany k
usměrnění toku vody a k odklonění přívalové vlny,
která měla po uvolnění naplněné hráze WATER−
GATE dorazit. Vlna byla bohužel příliš malá, aby byl
efekt dostatečný, ale věříme, že určitě fungují.

Další fáze testu se odehrála na silnici u mostu
v úrovni domu č. p. 119. Místní hasiči zde simulovali
vylití vody z břehů. Výsledky byly až překvapující.
Manipulace s hrázemi je velmi jednoduchá, lehce ji
zvládnou 3 lidé. Hráze jsou vyrobeny z odolného
materiálu a velmi elegantně nahradí tuny pytlů
s pískem. Zajímavá je též variabilita hrází − dají se
na sebe napojovat či nadstavovat. Rozhodně se jeví
jako chytré řešení. To si myslí i starosta místních
dobrovolných hasičů, Radek Raška. Podle jeho slov
se však místní hasiči zatím nechystají podat na
zastupitelstvu návrh na jejich nákup. Nejprve si
chtějí nechat představit více velikostí hráze WATER−
GATE, aby si ověřili jejich využitelnost v našich pod−
mínkách.
Na prezentaci hrází se přijel podívat i starosta
Veselíčka a šéf mikroregionu Lipensko Tomáš
Šulák a zástupci některých zemědělských firem. Na
webových stránkách obce budou brzy ke zhlédnutí
fotografie z celé akce.

(med)

Setkání jezernických seniorů

Vážení spoluobčané, dříve i později narození,
všechny Vás srdečně zveme na setkání v Domě kultury a sportu v Jezernici,
v neděli 22. 4. 2012 v 16:00 hodin.
Zveme všechny, kteří si rádi poslechnou pěknou písničku, chtějí si popovídat o životaběhu,
či probrat dění na vsi. Na úvod vystoupí děti ze Základní školy v Jezernici. Od nich pak převezme
štafetu paní Jana Šelleová se svými kolegy z ostravského hudebního divadla Antonína Dvořáka,
kteří nás provedou áriemi z oper a operet známých autorů,
Antonína Dvořáka, Franze Lehára, Rudolfa Frimla a dalších.
Občerstvení je zajištěno, stačí vzít s sebou dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Obecní úřad v Jezernici
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Čestný občan obce Jezernice − T. G. Masaryk (nar. 7. 3. 1850)
Opis z Pamětní knihy obce Jezernice (1923 − 1949):
Rok 1935:
10. březen − neděle.
Oslavu 85. narozenin prvního prezidenta ČSR Dr. T.
G. Masaryka uspořádala místní osvětová komise se
všemi spolky a politickými stranami pod protektorátem
obecní rady. Ve středu 6. března v 11 hodin konalo
obecní zastupitelstvo slavnostní schůzi, v níž na návrh
obecní rady jmenován pan prezident čestným
občanem obce Jezernice. Z této schůze zaslán také
panu prezidentovi pozdravný telegram. Před schůzí
bylo zastupitelstvo fotografováno.

Večer téhož dne pálil hasičský sbor za pěkné účasti
občanů oslavný oheň − Masarykovu vatru. Manifest
Svazu československého hasičstva přečetl vzdělavatel
Ladislav Zbořil, načež zapěny hymny.
Ve čtvrtek 7. března uspořádán lampionový průvod
vesnicí s hudbou. Účast občanů veliká. Při průvodu se
pěkně vyjímala ozdobená a osvětlená okna v mnoha
domech, čímž slavnostní ráz průvodu byl ještě zvýšen.
Pokračování slavnosti následovalo v hostinci Ant. Na−
vrátila, kde zapěl mužský sbor za řízení řídícího učitele
Ladislava Zbořila Smetanovo Věno. Poté promluvil

profesor J. Kanyza na téma Masaryk vlastenec. Přes
hodinu trvající a nad průměr vynikající přednáška byla
vyslechnuta se zaslouženou a opravdovou pozorností.
Slavnost toho dne zakončena sborem Dlouho buď
zdráv a hymnami. Po slavnosti se občané hned
nerozešli, ale s povděkem naslouchali koncertu hudby
Ant. Dvořáka.
V neděli 10. března v Lidovém domě sehráli žáci zde−
jší obecné školy za spoluúčasti dospělých herců divadel−
ní hru Vlastní silou, hru o třech obrazích s předehrou
a dohrou od J. Veselovského. Tato hra ze života našeho
prezidenta zasluhovala si ale větší návštěvy. V sobotu 9.
března odpoledne bylo hráno pro děti.
Samostatná školní oslava konána ve
středu 6. března v 9 hodin, při níž žactvo
vyslechlo také oslavu vysílanou školním
rozhlasem.
Spořitelní a záloženský spolek v Jezer−
nici věnoval na uctění 85. narozenin pre−
zidenta Masaryka 300 Kč na zakoupení
pamětních bronzových medailí pro žáky
obecné školy v Jezernici. Ostatek doplatí
se ze školního fondu, takže všichni žáci
budou poděleni pamětními medailemi.
14. září − sobota.
Kancelář presidenta republiky poslala
dopis čís. DY. 886/35 ze dne 11. září 1935 následu−
jícího znění:
"Obecnímu úřadu (k rukám starosty obce) v Jezer−
nici.
Podepsaná kancelář předložila presidentu republiky
Vaši zprávu ze dne 27. března 1935 č.j. 321 o jeho
volbě čestným občanem Vaší obce.
Pan president nás pověřil, abychom obecnímu zastu−
pitelstvu tlumočili jeho díky za tento projev oddanosti.
Za kancelář presidenta republiky: Podpis nečitelný."
(jo)

Úklid kolem památníku T. G. Masaryka
Žáci naší základní školy spolu s paní ředitelkou
provedli ve středu 4. 4. 2012 jarní úklid kolem památ−
níku T. G. Masaryka. Rašící trávník vyčistili od
spadaného listí, posbírali polámané větve a odpadky
a zasadili jarní květiny do nádoby umístěné u památ−
níku. Pečlivě zametli i přilehlé parkoviště. Pracovali
s chutí a na výsledku to bylo rozhodně znát. Ani neva−
dilo, že uklízely samé holky. Páni kluci a Terezka
Pírková zatím reprezentovali školu na turnaji lipen−
ských škol ve florbalu. Jsou to šikulky!
(jo)
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Sázení stromů u potoka
Ve čtvrtek 12. 4. 2012 vysázeli pracovníci Povodí
Moravy 25 stromů na pozemcích podél vodního toku
Jezernice. Výsadba je součástí obnovy břehových
porostů, která byla zahájena v lednu letošního roku
rozsáhlou probírkou břehových porostů.
Výsadby se aktivně zúčastnily děti naší základní
školy. Na břehu před obecním úřadem zasadili kluci
a holky dvě olše lepkavé a před budovou školy
jednu lípu srdčitou. Stromy dětí poznáte snadno:
jsou u nich připevněné cedulky s podpisy žáků, kteří
se na jejich výsadbě podíleli. Současně děti nabídly,
že vysazené stromy budou pravidelně zalévat.
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A nejen ty, které samy zasadily, ale navíc všech−
ny nové stromy v úseku od obecního úřadu po
Gogelův mostek.
A Petr Novák navíc stihl vylovit několik PET lahví
zachycených v korytě potoka a uklidit je do popel−
nice na plasty. No, nejsou to šikulové?
Tak si říkám, kdo ty "petky" a jiné odpady do poto−
ka hází? Asi někdo, kdo neabsolvoval ani základní
školu a tudíž nemůže vědět, že odpad patří do
popelnice. Protože děcka z naší základky už to
dávno suverejně vědí!
(jo)
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V MŠ
"Co se v mládí naučíš…"
Od února letošního roku zahájili naši předškoláci
z Mateřské školy v Jezernici úplnou novinku − výuku
anglického jazyka.
V současnosti studium navštěvuje 11 předško−
láků, výuka probíhá v prostoru knihovny pod
vedením p. učitelky Markéty Novákové. Výuka pro−
bíhá formou hry, dětem se velice líbí a již po několi−
ka týdnech dělají velké pokroky.
Dnes už umí v anglickém jazyce pojmenovat
všechny barvy, spoustu zvířátek, celou řadu pří−
slovcí a už umí také počítat do deseti.
Výuka cizích jazyků pak pro ně po nástupu do
školy bude mnohem snadnější, než pro ostatní
školáky.
Markéta Nováková, učitelka MŠ

DĚTSKÝ KARNEVAL
Nedělní odpoledne 26. 2. 2012 zcela patřilo
dětem. V DKS se totiž konal každoroční dětský
karneval, který připravilo KRPŠ ve spolupráci
s mateřskou školou.
Tématem letošního karnevalu byli šmloulové
a tak se i klaun Hopsalín k velké radosti dětí převlékl
za taťku Šmoulu.
Zaplněný parket nabídl pohled na rozmanitou plejá−
du masek v zastoupení princezen, víl, čertíků, andílků,
roztomilých zvířátek, ale i Spidermanů a Batmanů.
Nechyběli ani indiáni a malý hlídkující policista.
Vyvrcholením celého odpoledne bylo losování
cen bohaté tomboly, která díky štědrým darům od
rodičů čítala bezmála sto cen. Hlavní cenu − dětské
dřevěné křesílko − získal Peťa Lollek. Veselý dortík
s motivem taťky Šmouly zase udělal radost Adámku
Matulovi. Úsměvy na tvářích dětí byly nejlepší
známkou toho, že se celý program vydařil.

Jezeráček

KRPŠ tímto děkuje všem rodičům, kteří přispěli
dárkem do tomboly a podíleli se i na samotné orga−
nizaci.
za KRPŠ Kateřina Ludíková
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ŠIBŘINKY
Zatímco poslední únorová neděle patřila maskám
dětským, první březnová sobota nabídla prostor pro
masky "dospělácké". V DKS se 3. 3. 2012 konaly
každoroční Šibřinky, které pořádalo KRPŠ ve
spolupráci se základní školou.
Parket zaplnily vydařené a originální masky.
Divoký západ reprezentovali indiáni a kovbojové, ze
země vycházejícího slunce dorazila japonská gejša.
Všude pobíhala roztomilá zvířátka, mezi nimi vesele
poletovaly berušky, včelky a čmeláci, okolo obchá−
zel Smrťák s kosou… a protože kosu nepoužil,
všechny masky se dočkaly závěrečného defilé. Nej−
lepší maskou večera byl vyhlášen starý manželský
pár − babča s dědouškem v podání Patrika
Dvorského a jeho přítelkyně Kláry Dvořákové.
Odměnou jim byl velký potlesk a velká láhev šam−
paňského.
O dobrou zábavu se postaralo hudební duo Karla
Cahy a Olinky Novákové z Přerova. Jejich program
doplnilo stylové "zumba" vystoupení místních dětí
pod vedením paní Zemánkové. Své číslo předvedla
také děvčata z taneční skupiny Greatchata ze
Střediska volného času z Lipníku nad Bečvou.
K oživení zábavy také přispělo pěvecké vystoupení
nadějné začínající zpěvačky Veroniky Lívové
z Lipníku nad Bečvou.

Občerstvení nabízely hadí ženy v ráji a šarmantní
muži v kasinu. V pekle se s čerty nehrálo o duši, ale
o panáka něčeho ostřejšího. V nebi se míchaly
drinky neobvyklých barev i názvů …
Vyvrcholením večera bylo losování cen bohaté
tomboly, která přesáhla stovku cen. Hlavní cenu −
horské kolo věnované firmou KOBZ s.r.o. − získala
slečna Zuzana Hradilová.
Snad není pochyb o tom, že se všichni dobře bavili.
KRPŠ tímto děkuje těm, kteří přispěli svými dary
do tomboly a všem "pomocníkům" podílejícím se na
přípravě i samotné organizaci.
za KRPŠ Kateřina Ludíková

ŠIBŘINKY
Základní a mateřská škola v Jezernici již tradičně
uspořádala akci zvanou Šibřinky, která se konala
dne 3. března. Tato společenská událost je
v Jezernici již tradicí. Celý večer se nesl ve znamení
hesla "Nebe, peklo, ráj".
Do domu kultury a sportu v Jezernici se v pod−
večer seběhli všichni. Odvážlivci se oblékli do
různorodých a pestrobarevných masek, kterých se
zde sešlo více než čtyřicet. U stánku s anděly mohli
všichni návštěvníci ochutnat drinky pod tematickými
názvy, jako například andělská křídla. Ti statečnější
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měli možnost zahrát si kostky s bandou čertů
o panáka rumu. Okolo desáté hodiny se konala
promenáda masek, která o půlnoci vyvrcholila vyh−
lášením nejlepší masky. Letos se jí stala dvojice
převlečená za důchodce z doby první republiky.
K tanci a poslechu hrálo duo Karel a Olinka.
Podle ohlasů pořadatelů i návštěvníků byla akce
velmi vydařená a můžeme jen doufat, že v příštím
roce se uskuteční znovu.
K.R.
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Jarní dílny 2012
Jako každým rokem i letos jsme se sešli v sobo−
tu 31. 3. na jarních dílnách, které připravují zaměst−
nanci Základní školy a mateřské školy v Jezernici.
Celé odpoledne měli návštěvníci možnost vyrábět
sobě pro radost různé doplňky do bytu, které nám
připomenou blížící se jaro a Velikonoce.
Hned u vstupu do sálu jste si mohli vyrobit siloňá−
ka − panáčka, kterému narostou vlasy, dále mi−
niaturní obrázek se slaměnkou, slepičku nebo ko−
houtka z výdumku, nazdobit si polystyrenové vajíč−
ko metodou guillingu, vyrobit si veselou kachničku
z papíru, uplést košík z pedigu, namalovat si polštá−
řek se svým vlastním motivem na modrotisk,
vymodelovat si zápich do květináče jako květinku,
nazdobit si perníčky, vytvořit za pomocí drátků
zdobené vajíčko, nebo si natočit z proužků papírů
závěsná kuřátka. Každý se snažil a každému se
něco povedlo. Bylo zde tvoření jak pro malé děti, tak
i pro dospělé. Nevlídné počasí některé návštěvníky
možná odradilo, ale ti kteří přišli, nelitovali.
Paní Libosvárová připravila pro návštěvníky drob−
né občerstvení, které moc chutnalo. Chtěla bych
poděkovat všem zaměstnancům školy za aktivní
účast a ochotu něco pro veřejnost připravit. A také
bych poděkovala dalším účastníkům za pomoc při
organizaci − paní Bartošové, slečně Šumšalové,
paní Janě Poppové, Zuzce Hradilové i paní Vlaďce
Raškové a Marii Raškové. Díky nim nás bylo více
a návštěvníci měli větší možnost výběru výrobku.

Jarní dílny pokračují
Na sobotních jarních dílnách si návštěvníci měli
možnost vyrobit kromě jiného také slepičku z toče−
ného proužku papíru.
Tato metoda se nazývá quilling. Následující úterý
před Velikonocemi nás ve škole navštívily paní

Jezeráček

Marie a Vlaďka Raškovy a učily žáky naší školy tyto
kuřátka či slepičky vyrábět. Všichni se velice snažili
a každý žák si odnesl nejméně jeden výrobek domů.
Bylo zajímavé pozorovat žáky, jak se před "cizími"
snaží a chvílemi bylo ve třídě úplné ticho. Je příjem−
né vidět, když se mladí učí od starších a nejsou to
právě jejich paní učitelky.
Oběma paním Raškovým děkuji za spolupráci
a těším se na příští.

Hradilová B.
ředitelka ZŠ a MŠ

Jarní dílny byly podařenou akcí naší školy a jejich
přátel. Je dobře, že se v naší obci tato tradice
udržuje a je dobře, že i lidové zvyky, které patří
k velikonočnímu pondělí, mají své pokračovatele,
i když je jich možná rok od roku méně. Na tradiční
šmigrust se vypravili třeba i páni kluci Martin
a Radim Poppovi, Honza Kellner a Hynek Bočán, na
fotce s Katkou Lollkovou.
(jo)
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Lidové misie v Jezernici
Dozvěděla jsem se o nich jednoho sobotního
odpoledne, když jsem se svými drahými přítelkyně−
mi malovala dekoraci na Šibřinky. Ozval se zvonek
a já šla se štětcem v ruce, vytržena z tvůrčího úsilí,
a tudíž lehce podrážděna otevřít. U dveří stála paní
Hašová s otcem Radkem nesouce všem u nás
doma program lidových misií. Už ani nevím, o čem
jsme si povídali, ale moje prvotní mrzutost se rychle
změnila ve zvědavost. Ač nejsem praktikující
katolička, zaujala mě myšlenka lidových misií − totiž
vstřícné gesto církve otevřít se víc lidem. Něco
v duchu: "ahoj, jsme lidi jako vy, věříme v Boha
a chceme Vám ukázat, jak jej vnímáme; chceme
s Vámi strávit čas a něco s Vámi sdílet."
Farníci připravili opravdu bohatý program, ve
kterém si podle mě každý mohl najít to své: děti si
s rodiči, nebo i samy mohly zahrát dobrodružnou
misijní hru, milovníci hudby si mohli vychutnat
"našlapaný" koncert duchovních písní v kostele,
který měl pěkný rockový drive, mohli jsme vyslech−
nout promluvy speciálně připravené pro ženy, muže
a ženy i muže − hasiče/čky, milci vína si zajisté
nenechali ujít besedu s ochutnávkou mešních vín,
promítaly se filmy atd. Každý den jste mohli zajít na
mši a když už Vám to nevyšlo, mohli jste misionáře
potkat přímo u Vašich dveří např. když roznášeli
misijní koláč, nebo když žehnali domy, navštěvovali
nemocné apod.
Já jsem se se svojí dcerou Bětuškou zúčastnila
zmíněné misijní hry s názvem "Za klíči k pokladu".
Děti měly navštívit celkem 8 stanovišť, na nichž na

ně čekaly různé pohádkové postavy, a po splnění
zábavných a neotřelých úkolů získávaly klíče k pok−
ladu. Poklad se otevíral před kostelem a na své si
přišly všechny děti. Každé dítě dostalo sladké pře−
kvapení s mottem misií "K misiím se připojím, dobro
v sobě probudím". Bylo to opravdu krásné a sluneč−
né nedělní odpoledne a děti hra moc bavila. Tedy
alespoň soudě podle jejich zaujetí a nadšení.
Mně osobně se líbila i krátká promluva hostujícího
faráře, který byl zajisté velkou posilou celého týmu
misionářů. Po otevření pokladu dětem říkal, že s po−
kladem v podobě sladkostí nebo jiných podobných
potěšení je jedna potíž, a to ta, že poklad se sní
nebo jinak spotřebuje a co zbude potom? Nic. Snad
jen vzpomínka na požitek. Ale opravdovým pokla−
dem je mít dobré srdce a čisté svědomí. A že je jen
na nás, jestli ten poklad v sobě chceme objevit. To
mě dost oslovilo. Je to čistě osobní úsilí a lze jej
dosáhnout tehdy, když bude člověk nahlížet do
vlastního nitra a ptát se sám sebe, jestli je tím, kým
opravdu chce být.
Pak jsme šly s Bětkou na koncert. Hudebníci před−
vedli úžasný výkon: mělo to šťávu, byla v tom láska
k hudbě a hlavně srdce. Překrásný zážitek.
Během týdne jsem už bohužel nenašla čas,
abych se zúčastnila dalších částí pestrého progra−
mu, ale i tak jsem si odnesla nevšední zážitky a také
náměty k přemýšlení, což je, myslím, v dnešní
uspěchané době velice cenné. Děkuji všem, kteří
lidové misie připravovali a přeju jim vše dobré.
Libuše Kálová

1. Rockfest Jezernice
Dne 7. 4. 2012 se uskutečnil první rockový festi−
val v kulturním domě, na kterém vystupovaly
4 kapely: Iron Army, Someday, Passion of Hate
a Project F. V každé kapele hraje jeden z rodáků
naší vesnice a to za Iron Army − Pepa Petřek,
Someday − Radim Popp, Passion of Hate − Tomáš
Kulhánek a za Projekt F − Veronika Žáková.
Jako první vystoupila kapela Passion of Hate
s jejím symfonickým metalem, který oslnil i ty, kteří
mají zálibu v jiném stylu. Dále vystoupila kapela
Someday hrající Rock. Jako třetí si zde zahráli již
dříve zmínění Iron Army se svým Hard Rock−Heavy,
který zajisté nadchnul fanoušky těžších stylů.
A nakonec nám zahrála revival kapela Project F,
kteří hrají písničky od Uriah Hepp a Deep Purple.
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Protože se akce zdařila, tak můžeme očekávat
další ročník tohoto festivalu.
Tomáš Kulhánek
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Fichtl CUP 2012
12. května MotorSport Jezernice uspořádá
v Podhoří 2. ročník závodů malých motocyklů do 50
ccm FICHTLCUP 2012
Občanské sdružení MotorSport Jezernice již
v loňském roce uspořádalo v obci Podhoří 1. ročník
soutěže Fichtl cupu, které se zúčastnilo 62 jezdců
a přišlo je podpořit přes 300 diváků. Závodníci byli

převážně z Lipníka nad Bečvou a z přilehlých obcí.
Dorazili ale i závodníci z Přerova, Valašského
Meziříčí, Ostravy, Brna a Uherského Hradiště.
Stejně jako v loňském ročníku této soutěže se
i letos bude závodit od 10:00 hodin v prostorách
bývalého zemědělského družstva a v přilehlém
soukromém lese, který si organizátoři pronajímají.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: clasik a spe−
cial. Soutěž se pojede ve třech rozjížďkách pro
každou kategorii zvlášť. Jezdci budou muset opět
překonávat uměle vyrobené překážky, ale i náročný
terén lesa, ve kterém se budou muset několikrát
brodit v potoce a často i motocykl tlačit či přenášet.
Na závěr soutěže se opět v letošním ročníku vypustí
všichni závodníci najednou se startem Le Mans.
Dle slov závodníků, kteří se zúčastňují i oficiálních
závodů tohoto typu, není tato akce žádná vesnická
estráda, ale soutěž na dobré úrovni. A díky mnoha
stánkům s voňavým a pěnivým občerstvením,
hudbě DJ a výjimečnosti trati, byla akce i divácky
velmi dobře ohodnocena.

Jezeráček

"Na to, že tento závod pořádali poprvé, byl zvlád−
nutý dobře. I trať se mi líbila, byla to pořádná zabě−
račka, dojel jsem obě jízdy, ale s vypětím všech sil,
takže žádné vození si zadku se nekonalo. Kdo se
připravil technicky i fyzicky, dojel. Přiznávám, že na tře−
tí rozjížďku už jsem neměl... Těším se na další ročník
nebo třeba podzimní závod by nebyl marný. Po−
řadatelům velký dík
za parádní závod",
napsal nám za Fichtl
racing team Laďa
z Hranic.
V letošním roce se
závodníci i diváci mo−
hou také těšit na pár
novinek na trati, na
použití kvalitní časo−
míry nebo na taneční
vystoupení slečen ze
SVČ Lipník a enduro
exhibici členů z Tutti
Enduro Team. Den
bude zakončen Fichtl−
tékou.
Do závodu se může−
te přihlašovat e−mailem
na fichtlcup01@sez−
nam.cz do 11. 5.,
nebo před samotnou
soutěží přímo na místě. Startovné je 200,− Kč.
Minimální věk závodníků je 15 let. Povinnou výstrojí
jsou: přilba, brýle, pevné boty, dlouhé kalhoty,
dlouhý rukáv. Přejímka probíhá od 8:00 − 9:00,
samotný závod začne v 10:00 hodin.
Navštivte naše stránky na facebooku − Tříapůl
koňový masakr nebo forum na motorkari.cz.
Generálním partnerem soutěže je: Yamaha Ži &
Ži s.r.o.
Hlavním partnerem soutěže je: Zubr
Partneři soutěže jsou: Pneuservis Hradil,
Služby Švarc, s.r.o., Stroje Stavby Tvrdoň,
Vodotopo Michal Balhar, Stavitelství Šindler,
s.r.o., Stolařství Šindler, Hallexo CZ, s.r.o., PRES−
BETON Nova, s.r.o., Motocentrum Pavelka,
Autobazar Auto A1, Moto Mari Racing, Shell
Hranice, Obec Jezernice.
Všem partnerům děkujeme za spolupráci a na
diváky i závodníky se moc těšíme!

číslo 2 • duben 2012

Motorsport Jezernice o.s.

strana 11

Kristýna Dvořáková − Sportovkyně roku 2011 obce Jezernice
Na Sokolském plese dne 13. 1. 2012 byla
Sportovcem − sportovkyní roku 2011 obce Jezernice
vyhlášena mladá jezdkyně na koloběžce Kristýna
Dvořáková (nar. 1977), žákyně 9. třídy Základní
školy Hranická v Lipníku nad Bečvou.
Kristýna je velmi úspěšnou členkou Sportovního
klubu koloběhu v Lipníku nad Bečvou. Reprezentuje
ČR v kategorii kadetky od 13 do 15 let. Se svým
klubem se zúčastňuje domácích i zahraničních
závodů a sbírá na nich medaile. V roce 2011 získala
v Nizozemí na Mistrovství Evropy v koloběhu
Woudenberg dvě stříbrné medaile, ve štafetě a ve
vytrvalostním závodě na 17 km. V seriálu závodů
Evropského poháru 2011 (Francie, Itálie, Německo,
Nizozemí, Česko) obsadila celkově
krásné druhé místo. Je vítězkou tří
individuálních závodů Evropského
poháru IKSA (Woudenberg Nizoze−
mí, Liberec − Vesec, Liberec − Ješ−
těd). Její družstvo kadetů Klubu kolo−
běhu Lipník n. B. obsadilo v meziná−
rodním hodnocení klubů první místo
společně s nizozemským Speedteam
Twente a celkově třetí místo ze
závodů Rollo ligy kategorie kadeti
v sezóně 2011 (závody v Plzni, Lou−
nech, Vimperku a Liberci). Kristýna
závodila rovněž jako členka družstva,
které obsadilo 2. místo v Rollo lize
v kategorii ženy. Úspěšně reprezen−
tovala Klub koloběhu Lipník n. B.
v dalších nemistrovských závodech:

Lipenské sprinty, Jezernické mosty (zde obsadila
1. místo ve své kategorii), Slavkovské radary. A stej−
ně úspěšná je i v reprezentaci své základní školy
v atletických soutěžích a v turnajích ve florbalu
v okresních i krajských kolech.
Od deseti do třinácti let úspěšně reprezentovala
klub juda KJUS Hranice.
V minulém roce byla rovněž oceněna jako
sportovec roku města Lipník nad Bečvou.
Přejeme Kristýně hodně dalších sportovních
úspěchů, ať se jí daří alespoň tak dobře, jako v roce
2011. Jsme na ni hrdí a držíme palce.
(jo)

Nizozemí 2011, Kristýnka první zprava

Lyžařský zájezd do Francie
Skupina lyžařů z Jezernice se vypravila dne 9. 2. 2012
na lyžařský zájezd do Francie.
Naše výprava měla 15 osob, čítajících 10 dospě−
lých a 5 dětí. I přes vzdálenost zhruba 1400 km,
kterou jsme jeli osobními vozy, jsme překonali tuto
cestu bez problémů. Do Francie jsme dorazili ve
14.00 hodin dalšího dne, za polojasného počasí
a teploty −19° C.
Přivítaly nás krásně zasněžené vrcholky fran−
couzských Alp. Přes menší problémy s ubytováním,
kdy nás dostala jazyková bariéra, jsme se ubytovali
ve velice krásném středisku s bazénem a saunou
přímo na sjezdovce ve středisku PUY ST. VIN−
CENT.
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Po zabydlení v našich pokojích jsme odpočívali
a oddávali se bujarému veselí. Ráno jsme se vydali
na sjezdovku poznávat francouzské Savojské Alpy.
Toto středisko se zaměřuje zejména na rodinné
zájezdy s dětmi, kde si zalyžují i zdatnější lyžaři
a velmi malé děti. I když jsme měli SKIPAS i na jiná
střediska vzdálené až do 100 km, tak se nám
bohužel nepodařilo tyto střediska navštívit.
Sjezdovky byly široké a pro nás nezvykle upravené,
přepravu zajišťovaly čtyř nebo šesti sedačkové
lanovky. Na svahu jsme strávili celý den vždy od
9.30 do zhruba 16.00 hodin odpoledne. Děti byly
velmi nadšené krásným prostředím a výborným

počasím, které nám přálo celý týden. Děti i dospělí
se bavili v zábavním parku, kde se nacházel rozsáh−
lý snowpark a ski krosová dráha, která nám všem
dala velmi zabrat a někteří si i zkusili volný pád po
hlavě. Dovolená trvala 7 nocí a 6 dnů plných
nádherného lyžování v zasněžených Alpách. Všem
lyžařům vřele doporučujeme toto středisko doko−
nale vybavené pro rodiny s dětmi i náročnější
milovníky lyžování. I přes vyšší ceny služeb se nám
dovolená velmi líbila a příští rok se chystáme opět
na další zajímavá místa pro lyžování v Evropě.
Za lyžaře Lollek Petr a Novák Martin

Lyžování v italských Dolomitech
Již několik let, tradičně v jarním období, si uží−
váme lyžovačku plnou slunce v italských Dolo−
mitech pod jejich nejvyšší horou Marmoladou.
Nachází se východně od Trenta v severovýchodní
Itálii asi 100 kilometrů severovýchodně od Benátek,
ze kterých je za jasného dne viditelná.
Před první světovou válkou probíhala Marmola−
dou část hranice a fronty mezi Rakouskem a Itálií.
Rakušané v ledovci vybudovali celé vojenské
městečko, ale při největším lavinovém neštěstí
v Alpách přišli o 300 vojáků. Ústup ledovců ještě
dnes občas vyplavuje mrtvé nebo výzbroj. Bojů se
v této oblasti účastnili i čeští legionáři.
Bydlíme v chatě Dolomia, bezprostředně pod
nejvyšší horou Dolomit Marmoladou. Majitelé jsou
přátelští, paní domu se s námi snaží domlouvat

Obecní úřad
Adresa

Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou

Spojení

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

Úřední hodiny

PO 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ÚT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:00
ST 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ČT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:30
PÁ − pro veřejnost zavřeno

www.jezernice.cz
Jezeráček

česky, kuchyně je skvělá, italská, ale vstřícná i k jed−
líkům s tradičními českými chutěmi.
A pak už hurá na Sella Rondu, úžasný, asi 37 km
dlouhý lyžařský okruh po sjezdovkách pospojo−
vaných kolem skalnatého horského masivu Sella
a Kronplatz, ležícího v nadmořské výšce od 1132 do
3342 m.n.m. Sella Ronda propojuje mezi sebou
čtyři horská údolí s krásnými panoramaty a pestrými
lyžařskými terény pro všechny kategorie lyžařů, od
začátečníků po borce, kteří ke štěstí potřebují černé
sjezdovky. Na trase je množství horských chat,
nabízejících občerstvení, posezení na terase, nebo
odpočinek na lehátkách rozmístěných na slunečné
straně chaty. A tak si krásně užíváme každý den.
Díky skipasu Dolomiti Superski nejsme omezeni ve
výběru středisek, platí ve 12 střediscích, zahrnuje
1200 km sjezdovek. Pět dnů strávených na svazích
Alp je krásným jarním odpočinkem, který lze vřele
doporučit každému milovníkovi lyžování.
(jo)
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Turnaj ve stolním tenise O pohár starostky obce

Dne 17. 3. 2012 se konal v Jezernici turnaj ve
stolním tenise O pohár starostky obce Jezernice.
Letošního turnaje se opět zúčastnilo mnoho hráčů
i přesto, že bylo krásné jarní počasí. Velká účast
hráčů nás přinutila je rozdělit do skupin, abychom
mohli dokončit turnaj do večera. Máme s tím hodně
starostí a pořadatelé musí hodně zabrat, abychom
všechny uspokojili. Turnaje se zúčastnilo 58
soutěžících, což je o 4 více oproti turnaji, který se
konal na podzim. Děti do 15 let − 9, ženy registro−
vané − 1, ženy neregistrované − 4, muži registrovaní
− 16, muži neregistrovaní 28.
Všechno probíhalo pod vedením hlavního roz−
hodčího pana Zony a pana Frankoviče, kteří si
rozdělili skupiny registrovaných a neregistrovaných.

Tolik soutěžících zvládli na výbornou. Navštívily nás
opět děti z dětského domova z Lipníka nad Bečvou.
Výsledky:
Děti do 15 let:
1. Nehybová
2. Jiříček
3. Rozkošný
Ženy:
− registrované:
1. Králová Lucie
− neregistrované:
1. Gazdová
2. Hrbáčková
3. Kuchyňková
Muži:
− neregistrovaní:
1.Olivík Martin
2. Nehyba Jan
3. Králová Lucie
− registrovaní:
1. Rytíř Pavel
2. Jemelka Ivan
3. Kuruc Dalibor
Poděkovat bych chtěl rozhodčím, pořadatelům
a sponzorům, kteří se zúčastnili a pomohli při práci,
zajišťování sponzorských darů a občerstvení. Vše
proběhlo podle regulí a soutěžící si turnaj pochvalo−
vali a těší se na další, který se bude konat v listo−
padu. Děkuji i všem divákům, kteří se přišli na turnaj
podívat.
Předseda stolního tenisu
Zapletal Miloslav

Volejbalový turnaj v Jezernici
V sobotu 24. 3. 2012 se v Domě kultury a sportu
v Jezernici uskutečnil sportovní den ve znamení
volejbalu.
I přes hektický začátek a vylosování družstev se
začalo hrát velmi nadějně. Jako první zápas z ce−
lého turnaje se na place objevili největší favorité tur−
naje − "Jezernice" proti rodině Lančů. Ve prospěch
domácích hrálo velkou roli svými atypickými rozmě−
ry hřiště a zaskočení soupeři nakonec prohráli 2:0.
V duchu vítězství a proher se tradoval celý den.
Sluníčko nám přes okna pěkně opalovalo tváře
a spálená kolena chladil led. Den se neobešel ani
bez zranění. Převrácený palec nebo výrony, s tím
vším se potýkali hráči. Celková výměna zápasů byla
úspěšná.
První místo a zasloužený pohár nakonec zůstal
doma. Absolutním vítězem se stal tým "Jezernice",
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v posledním zápase ho pokořil jediný soupeř tým
Fenix. Ani tato remíza nedokázala "Jezernici" sesa−
dit z prvního místa. Vyčerpaní hráči už věděli, že si
prohru můžou dovolit. V těsném závěsu skončil tým
Lančů. První zaváhání a jediná prohra je po celém
dni posunula v žebříčku na druhé místo. Třetí příčku
obsadila "Jezernice 2". Krásné bramborové místo
patřilo týmu z Týna. Na páté příčce skončil "Fenix"
a poslední oceněné místo obsadil hranický tým
"Těžký míč".
Večer završili hráči v místní hospůdce. Zvuk strun
kytar a zpěv volejbalistů se linul celým kulturním
domem. V pozdních hodinách už únava překoná−
vala hráče natolik, že jejich náročný den končil
zaslouženým odpočinkem v posteli.
Lenka Vašinková
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Z činnosti fotbalového oddílu
Zimní příprava probíhala tak, jak jsme informovali
v minulém vydání Jezeráčku tzn. každé úterý (DKS)
a neděli (venkovní tréninky).
V průběhu zimní přípravy jsme sehráli pouze
jeden místo předpokládaných tří přípravných
zápasů.

Sokol Jezernice − Sokol Soběchleby 1 : 2
Gól: Hrbáček z penalty
První soutěžní utkání jsme hráli 8. 4. v Černotíně.
Za oddíl kopané vedoucí mužstva
Zdeněk Dohnal a trenér Adrián Zelenay.

Představuje se Obvodní oddělení Policie ČR
Lipník nad Bečvou
Obvodní oddělení Policie ČR sídlí v Lip−
níku nad Bečvou, ul. K Nadsklepí č. p.
1402. Zdejší služební obvod má rozlohu asi
147 km? a čítá necelých 16 000 obyvatel.
Mimo města Lipníka n. B. a jeho místních
částí do jeho služební působnosti spadají
i obce Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní
Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky,
Lazničky, Lhota, Osek nad Bečvou, Radotín, Sobě−
chleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky a Žá−
kovice. Služební obvod je rozdělen na několik
úseků, tzv. okrsků, za které zodpovídají konkrétní
policisté (více na www.policie.cz).
Mezi hlavní úkoly policie patří ochrana bezpeč−
nosti osob a majetku, veřejného pořádku a před−
cházení trestné činnosti. V loňském roce policisté
šetřili celkem 362 trestných činů, objasněno bylo
212 skutků, což představuje úspěšnost v objasňo−
vanosti celkem 58,56 %. Z uvedeného počtu
nápadu trestné činnosti představuje největší podíl
majetková trestná činnost − celkem 201 případů.
Mezi skutky, které postihují občany nejvíce, patří

Jezeráček

krádeže vloupáním a násilná trestná čin−
nost. Krádeží vloupáním bylo 83 případů
a objasněno bylo 33, což představuje
objasňovanost 39,76 % (chaty 5 případů −
objasněn 1, rodinné domy 14 případů −
objasněno 6, byty 7 případů − objasněny 4,
restaurace 3 případy − objasněn 1, prodejny
7 případů − objasněny 4, ostatní objekty 47 případů
− objasněno 17). U násilné trestné činnosti bylo evi−
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dováno 53 trestných činů, z nichž bylo objasněno
45. Mezi nejzávažnější případy roku 2011 můžeme
zahrnout dva, které byly kvalifikovány jako zločiny
vraždy − oba byly objasněny.

"Četné jsou také krádeže věcí z aut, kdy majitelé
vozidel svým lehkovážným přístupem, kdy ve
vozech často ponechávají viditelně kufříky, note−

booky a jiné cenné věci, přímo vybízejí pachatele
k akci", uvedl komisař npor. Marek PECHA, DiS.,
vedoucí oddělení. V oblasti BESIP policisté šetřili
celkem 96 dopravních nehod, kdy 32 lidí bylo lehce
zraněno, 10 těžce zraněno a 2 účastníci DN zemřeli.
Při plnění úkolů policisté úzce spolupracují s jednot−
livými složkami IZS − Hasičským záchranným sbo−
rem a Zdravotnickou záchrannou službou, ale i s Měst−
skou policií Lipník n. B. a představiteli jednotlivých
obcí.
Policisté na OOP Lipník n. B. vykonávají službu
nepřetržitě. V případě potřeby je můžete kontakto−
vat v denní dobu osobně na výše uvedené adrese,
nebo telefonicky na čísle 581 773 808. V případě
nepřítomnosti hlídky na útvaru tato udržuje neustálé
spojení s Integrovaným operačním střediskem PČR
a můžete ji kontaktovat přes bezplatnou tísňovou tlf.
linku 158. Vaše podněty, žádosti či svědectví, mo−
hou být zaslány i v elektronické podobě na e−mail:
prooplipnik@mvcr.cz.

Informace o vývěskách na úřední desce
V únoru, březnu a dubnu 2012 bylo na úřední desce vyvěšeno:
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Pozvánka
Zveme všechny občany na oslavu Svátku matek,
který si připomeneme v neděli 13. 5. 2012 od 15.00 hodin v DKS v Jezernici.
Představí se děti z mateřské školy se svým pásmem básniček a písniček a žáci základní školy
s pohádkou "Ferda Mravenec, aneb škola jízdy na kolečkových bruslích".
Srdečně zvou žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ v Jezernici

Jezeráček
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INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2012
Hromadné zasílání složenek pro placení daně
z nemovitostí v roce 2012
Stejně jako v předchozích letech budou i v roce
2012 poplatníkům hromadně rozesílány složenky
pro placení daně z nemovitostí. Složenky budou
průběžně od 16. dubna 2012 expedovány tak, aby
byly všem poplatníkům doručeny nejpozději do
poloviny května 2012. Pro poplatníky, kteří platí daň
z nemovitostí v obvodech místní působnosti více
finančních úřadů na území České republiky, budou
složenky nově zasílány v jedné zásilce, každá ze
složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zapla−
cení daně u konkrétního finančního úřadu.
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Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů
na daň z nemovitostí v roce 2012
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňo−
vací období roku 2012 došlo ke změně výše daně opro−
ti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené
v daňovém přiznání, sděluje správce daně novou výši
daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný indi−
viduálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný
předpisný seznam, zpřístupněný k nahlédnutí u správ−
ce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů.
Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam,
nebo zda novou výši daně sdělí poplatníkům pouze
platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně.
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V roce 2012 budou hromadné předpisné sezna−
my všech finančních úřadů, které stanoví daň tímto
způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak,
aby do každého z nich bylo možno nahlédnout na
kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup
k informacím o výši daně zejména poplatníkům
s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod místní působ−
nosti finančního úřadu, u něhož platí daň z nemovi−
tostí, nebo těm, kteří tuto daň platí u více finančních
úřadů.
Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovi−
tostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na dobu
30 dnů od 16. dubna 2012.

V případě, že je daň vyměřována
− v souladu s daňovým přiznáním
nebo
− ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně,
se výsledek vyměření poplatníkům neoznamuje
ani platebním výměrem, ani hromadným předpis−
ným seznamem. O výši daně a případných nedo−
platcích budou poplatníci informováni na složence
pro platbu daně, kterou obdrží v období cca od
16. 4. 2012 do 16. 5. 2012.

Finanční úřad v Hranicích, Nádražní 332, 753 01 Hranice
oznamuje,
že ode dne 16. 4. 2012 do dne 16. 5. 2012
je v budově Finančního úřadu v Hranicích, kancelář č. dveří 117 a 118, ve dnech
pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 51420/12/394960801551,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní
působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.

Výběr ze zápisu a usnesení
•

•

•
•
•
•

•

•

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice,
konaného dne 20. února 2012 v 18:00 hodin v Domě kultury a sportu v Jezernici
ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku
s.r.o. Hornopolní 3314/38, Ostrava − Moravská
z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012 v rámci
Ostrava, 702 00, IČ 27768961 zastoupenou na zá−
kladě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o.,
Programu obnovy venkova na realizaci akce "Oprava
Klíšská 940, Ústí nad Labem, 401 17, IČ 27295567,
sociálních zařízení a kuchyňky v mateřské škole".
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
ZO vzalo na vědomí žádost mikroregionu Lipensko
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
o příspěvek z POV Ol. kraje 2012 na pořízení
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provo−
komunální techniky.
zováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
ZO vzalo na vědomí žádost o příspěvek Olomouckého
na pozemcích ve vlastnictví Obce Jezernice uve−
kraje na požární techniku.
dených v čl. I. této smlouvy.
ZO vzalo na vědomí informaci o žádosti obce o dotaci
• ZO schválilo prodej částí pozemku parc.č. 1434
MK na veřejné informační služby knihoven.
(parcela ZE původ PK) o celkové výměře 78 m2 (dle
ZO vzalo na vědomí informaci o nezbytnosti úpravy
geometrického plánu nově označené jako pozemky
územního plánu obce Jezernice.
parc.č. st. 275/2 − zast. plocha o výměře 7 m2, parc. č.
ZO změnilo druhou větu usnesení k bodu č. 7 ze 16.
3455 − ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, parc. č.
zasedání zastupitelstva obce Jezernice, konaného
1441/5 − zahrada o výměře 6 m2 a parc. č. 1433/7 −
dne 9. 2. 2009, takto: ZO zvolilo Ing. Pavlu Jochcovou
orná půda o výměře 63 m2) v k.ú. Jezernice paní Marii
jako pověřenou zastupitelku pro projednání úpravy
Navrátilové, bytem …, za cenu 100,− Kč/m2.
územního plánu obce Jezernice.
• ZO souhlasilo s vyřazením hasičského auta z evi−
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
dence majetku a s předáním stroje k likvidaci.
o zřízení věcného břemene pro stavbu kanalizační
přípojky č.p. 248 na parc.č. 2717/2 − ostatní plocha
• Zveme občany na následující zasedání Zastupitelstva
v k.ú. Jezernice.
obce Jezernice, která se budou konat 25. června,
3. září, 22. října a 10. prosince 2012.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene − č.
sml. SNM 01/0940/2011/VB uzavřenou s SMP Net,
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