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Slovo zastupitelky
Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodník píšu v době, kdy se v Praze už popatnácté sletěli sokolové, aby oslavili 150. výročí
založení tělovýchovné organizace Sokol a předvedli několik skladeb, tentokrát na stadionu v Edenu. Sokol, to v dnešní době není už jen cvičení, pod
Sokol patří i folklorní, hudební a divadelní soubory.
V Jezernici Sokol fungoval i v době, kdy byl
oficiálně zakázán, pořád se říkalo: „Jdeme do Sokola!“ Ať už v Sokole nebo mimo něj je radost

z pohybu a péče o tělesnou schránku pro člověka
důležitá. U nás v Jezernici patří sport na 1. místo
ve volnočasových aktivitách. Zacvičit si chodí
předškoláci i mládež školou povinná, dospělí
hrají fotbal, nohejbal, hokej, volejbal, v zimě badminton, stolní tenis. Ženy protahují svá těla ve
zdravotním cvičení, pánové vyrážejí v zimě na
běžky i na sjezdovky. Rodiny s dětmi lyžují, bruslí, sjíždějí řeky, kluci i holky jezdí na koloběžkách.
A život bez jízdního kola si v Jezernici a na Familiích není možné představit! Kolo je kamarád nejen pro děti, dospělé – ať už v cyklistických dresech nebo bez nich, ale na kole se po vesnici prohánějí i dámy a pánové v nejlepších letech.
A tak přeji všem krásné prázdniny, dovolenou
a léto, spoustu radosti – nejen z pohybu, ale hlavně žádné úrazy a co nejméně odřených kolen!
Richterová Marcela

Obecní úřad
Adresa: Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou
Spojení
Tel.: 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
Celostátní spartakiáda Praha – červen 1975
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Výsledek hospodaření obce v roce 2011
Rozpočet obce na rok 2011 byl zastupitelstvem obce dne 11. dubna 2011 schválen jako
vyrovnaný, na straně výdajů ve výši 7 157 tis. Kč,
na straně příjmů ve výši 7 157 tis. Kč. V průběhu
roku 2011 zastupitelstvo obce schválilo 5 rozpočtových opatření.
Hospodaření obce Jezernice za rok 2011 skončilo s přebytkem ve výši 8 414 877,26 Kč. Obec Jezernice za rok 2011 vykázala hospodářský výsledek se
ziskem ve výši 2 341 054,53 Kč. Hospodářská činnost obce Jezernice za rok 2011 vykázala hospodářský výsledek se ztrátou ve výši – 21 349,73 Kč.
Z běžného rozpočtu jsme tedy v roce 2011
ušetřili více než 2,3 mil. Kč, z toho bylo ale nutné
uhradit závazky předchozích let: část projektů
na stavbu kanalizace a ČOV, projekt rekonstrukce Gogelova mostku apod. v celkové výši téměř
900 tis. Kč. Za dalších 400 tis. Kč bylo pořízeno
obecní auto a doplněn obecní rozhlas na Famí-

Rozpočtové určení daní
Vládní koalice se v květnu
2012 shodla na novém rozpočtovém určení daní (RUD),
za které jsme s obecními vlajkami demonstrovali v Litovli a
v Praze! Doufejme, že potřebná změna zákona zdárně projde celým procesem schvalování. Změna by měla přinést
více peněz do obecních pokladen a tím i lepší možnosti
obcí postarat se o svůj majetek a rozkvět.
Součastný roční daňový
příjem obce Jezernice činí
4.449.000 Kč, nově by obec
měla dostat 5.709.000 Kč. Na
jednoho obyvatele je to nyní
7 tis. Kč, nově 8,9 tis. Kč a to
znamená navýšení ročních
příjmů obce asi o 1,2 mil. Kč
(při stávající daňové výtěžnosti).
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liích a v některých neozvučených částech obce.
Ve výsledku lze konstatovat, že jsme navýšili
úspory obce o 1 mil. Kč, ze 7,4 mil. Kč na konci roku 2010 na 8,4 mil. Kč na konci roku 2011.
Hospodářská činnost, tj. provoz hospůdky
v DKS, sice vykázala ztrátu přes 20 tis. Kč v daném
roce, ale oproti předchozím rokům, kdy se její
ztráta pohybovala okolo 50 tis. Kč ročně, lze konstatovat zlepšení stavu.

Kontroly na obecním úřadě
Od února do dubna 2012 proběhly na Obecním úřadě v Jezernici tři kontroly s následujícími
závěry: pravidelný každoroční finanční audit Olomouckého kraje (13. 3.) – bez závad, kontrola Ministerstva pro místní rozvoj (15. 3.): Stavební úpravy ZŠ – zřízení keramické dílny 2008 – bez závad,
kontrola Finančního úřadu (4. 4.): Dotace na realizaci vodovodu Famílie 2007 – bez závad.

Elektronická aukce energií

Oprava sociálního zařízení
a kuchyňky mateřské školy
V pondělí 9. 7. 2012 začaly prázdniny v mateřské škole a současně zde byla zahájena plánovaná oprava sociálních zařízení a kuchyňky. Stávající zařízení je starší než 30 let a nevyhovuje současným provozním, estetickým ani hygienickým
požadavkům. Opravu provádí společnost Stavitelství Šindler, s.r.o., jejíž nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější podle ust. § 12 odst. 3 zák. č.
137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
(K podání nabídky byly osloveny společnosti: Stavitelství Šindler, s.r.o.; Petr Navrátil, Jezernice 221;
Stroje a stavby, Jaroslav Tvrdoň; Traweko 96, s.r.o.;
ŠUM & KON Lipník nad Bečvou, s.r.o.)
Ve školce budou kompletně vyměněny obklady, dlažby, veškeré sanitární zařízení, rozvody vody a odpady v celých stoupačkách, místnosti budou vybaveny novým nábytkem. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 370 619 Kč. Podařilo se
nám získat dotace z Programu obnovy venkova

Obec Jezernice se dne 26. 4. 2012 poprvé zúčastnila elektronické
aukce plynu a elektřiny. Vítězným dodavatelem zemního plynu se stala společnost Europe Easy Energy, a.s., s cenou 700 Kč/MWhod, ve které je již zahrnuta cena za rezervovanou kapacitu. Dosud obec platila
RWE cenu 1139 Kč/MWhod, včetně rezervované kapacity.
Vítězný dodavatelem elektrické energie se stala společnost Centropol Energy, a.s., s následujícími cenami u jednotlivých distribučních sazeb (v závorce je uvedena cena, kterou obec platila ČEZu od 1. 1. 2012):
C01d, C02d, C03d 1329 Kč/MWhod (1821), C25d VT-1512 Kč/MWhod
(2055), NT-904 Kč/MWhod (1291), C45d VT-1558 Kč/MWhod (1959),
NT-1269 Kč/MWhod (1723), C62d 1106 Kč/MWhod (1207). Z uvedeného je patrné, že průměrná úspora u prvních sedmi distribučních sazeb
je téměř 463 Kč/MWhod, pouze na sazbě pro veřejné osvětlení je úspora nižší - 100 Kč/MWhod.
Vysoutěžená cena je smluvena na 22 měsíců, od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2014. Celková úspora za uvedenou dobu při stejné spotřebě energií
představuje 177 tis. Kč, a protože dodavatelé v uvedené době budou
opět zdražovat, je reálné, že celkové úspory obce Jezernice budou větší.
Náklady obce na absolvovanou aukci představovaly vstupní poplatky 1 800 Kč a provize pro zpracovatele 8 956 Kč. Z uvedeného je jasné,
že aukce energií se vyplácí! Za dva roky, po skončení smluvního vztahu
se současnými vítěznými dodavateli elektřiny a plynu, bude opět žádoucí zopakovat soutěž o co nejnižší ceny energií pro naši obec.
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Olomouckého kraje ve výši 183 000 Kč. Zbylé náklady hradí obec. Realizace bude ukončena nejpozději do 13. 8. 2012, aby se děti po prázdninách mohly vrátit do nové, krásnější školky.

Oprava vstupu do Obecního úřadu
V důsledku zatékání vody do přestřešení nad
vchodem do budovy opadla omítka z podhledu
zastřešení. Závady je nezbytné odstranit, vyměnit
izolace a oplechování a opravit fasádu. Práce provede souběžně s opravou sociálního zařízení mateřské školy firma Stavitelství Šindler, s.r.o., během
prázdnin, než bude opět zahájen provoz školky.
Cena je rozpočtována v celkové výši 20 418 Kč.

Oprava oplocení zahrady základní školy

Obec vybudovala nový plot v zahradě základní školy. Byly vytrhány stromy a keře rostoucí na
hranici pozemku a odstraněny zbytky původního
oplocení. Náklady na materiál představovaly 22
tis. Kč, práce byly provedeny vlastními silami s pomocí brigádníků a strojů Agrochovu Jezernice.

Nátěr střechy na DKS
V letošním roce je nezbytné provést opravu
nátěru střechy Domu kultury a sportu v Jezernici. K předložení nabídky byli vyzváni tři uchazeči
p. Roman Janásek, Jezernice 76, IRET HRANICE
a Daniel Gajdošík – LIMA. Nejvýhodnější nabídku
předložil p. Roman Janásek z Jezernice. Práce jsme
u něj objednali (kompletní přebroušení, nátěr základní antikorozní barvou, nástřik polyuretanovou barvou v odstínu, který odpovídá současnému stavu, cena110 tis. Kč) s termínem provedení
do 30. 9. 2012.

Jezeráček

číslo 3 •červenec 2012

strana 3

Realizace propustku pod silnicí Jezernice – Loučka

Kanalizace a ČOV Jezernice – výzva k podávání žádostí o dotace

Společně se Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK) jsme dokončili přípravné práce na realizaci propustku pod silnicí Jezernice–Loučka.
Propustek je nezbytný k bezpečnému převedení
povrchových vod při povodňových stavech,
vznikajících na polích pod dálnicí. Přívalové vody
jím budou převedeny na druhou stranu silnice,
směrem k areálu Wienerbergeru tak, aby netekly
do obce a nepůsobily škody na přilehlých nemovitostech. V uplynulých letech zde tento problém
vznikal opětovně a hasiči jej řešili navyšováním
stávající hrázky pytli s pískem. Hráz pak převáděla přívalové vody přes silnici a snižovala tak
množství vody tekoucí do obce.
Obec se na realizaci propustku podílí polovinou nákladů na projekt (7 200 Kč) a pořízením kanalizačních trub (náklady cca 20 tis. Kč). Administrativní procedury a vlastní realizaci zajistí na své
náklady SSOK. Podle ujištění jejich zodpovědných
zástupců by měl být propustek zrealizován do
konce letních prázdnin 2012. Součástí akce bude

V pátek 29. 6. 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu
pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí na
výstavbu, rekonstrukci a dostavbu čistíren odpadních vod a kanalizačních stokových systémů sloužících veřejné potřebě v obcích pod 2000
ekvivalentních obyvatel (prioritní osa 1, podoblast
podpory 1.1.1).
Žádosti o podporu budou přijímány od 9. července do 9. srpna 2012.
úprava stávající betonové hráze tak, aby spolehlivě udržela větší množství vody a umožnila její odtok vybudovaným propustkem mimo obec.
Těmito opatřeními společně s vhodnými agrotechnickými postupy, které zde již Agrochov
realizuje (víceleté porosty), by měl být vyřešen jeden z nejpalčivějších problémů ohrožení obyvatel povodňovými událostmi v Jezernici.

Malotraktor a sekačka - mulčovač
Obec Jezernice pořídila novou mechanizaci
nezbytnou pro kvalitnější údržbu veřejných prostranství: malotraktor Yukon W 5064 s motorem
KUBOTA, 47 HP, (žlutý) a mulčovací stroj TMO
1300 mm svahový, vysouvací, s náklonem +90 st.,
–55 st. (modrožlutý) od dodavatele Wisconsin Eng.
CZ, s.r.o., za celkovou cenu 552 360 Kč.
Uvedený dodavatel byl vybrán v souladu
s ustanovením § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.,

strana 4

o zadávání veřejných zakázek, po vyhodnocení
nabídek pěti vybraných dodavatelů: Agrotip
Opava, s.r.o.; Antonín Šupler, prodej a servis
Husqvarna, Zubří; LUKROM, spol. s r.o.; Strom
Praha, a.s. a Wisconsin Eng. CZ, s.r.o., neboť předložil nejlepší nabídku co do technických parametrů a pořizovací ceny strojů.
Na nákup techniky obdržela obec prostřednictvím Mikroregionu Lipensko dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 119 700 Kč
a finanční dar od společnosti
Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o. ve výši 150 tis. Kč.
Velký dík patří řediteli jezernického závodu Ing. Jánu Križanovi, který naši žádost o příspěvek podpořil a předložil vedení
společnosti, a rovněž p. Josefu
Kotkovi a Ing. Luďkovi Bártovi,
jednatelům společnosti, kteří
rozhodli o poskytnutí daru.
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Částka na schválené projekty v podoblasti podpory 1.1.1 je stanovena ve výši 3 mld. Kč.
Tento zdroj financí je v současné době jediným, ze kterého může obec Jezernice získat
prostředky na připravovanou stavbu Kanalizace
a ČOV v Jezernici. Jsme připraveni a žádost, kterou pro nás podle vyhlášených kritérií zpracovává společnost Allowance, bude podána co nejdříve. Výsledky o vítězných žádostech by měly
být zveřejněny v listopadu letošního roku. Teprve pak se dozvíme, zda budeme moci stavbu zahájit. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Brigádníci obce
Na základě dohody o provedení práce pracují
v současné době pro obec jako pomocní údržbáři zeleně Radek Voldán, Jan Vika, Antonín Pulman, Václav Kellner (sečení hřiště) a jako zahradnice Radka Kellnerová. Jarmila Libosvárová zajišťuje úklid obecního úřadu, Jana Bočanová úklid
DKS a provoz knihovny. Po dobu prázdnin k nim
přibyli studenti Martin Popp, Marek Libosvár, Stanislav Chytil a studentky Martina Dohnalová a Veronika Žáková, všichni z Jezernice a Sandra Grygarová z Podhoří. Studenti vykonávají pomocné
práce při úpravě veřejných prostranství, sečení,
pletí a zalívání květin, natírání a podobně. Převážná část ostatních pracovníků je najímána sezónně, hlavně za účelem sečení veřejných pro-

Jezeráček

stranství, za hodinovou sazbu 60 Kč. Úkoly jim
přiděluje a o jejich organizaci se stará technik obce M. Zapletal tak, aby odpracované hodiny byly
skutečně efektivně využité. Na základě dohody
o provedení práce mohou pracovníci odpracovat
max. 300 hodin ročně.
Velice si ceníme jejich práce pro obec. Záleží nám na tom, aby se na údržbě obce podíleli jezerničtí občané, abychom práce nemuseli zadávat dražším cizím firmám. V budoucnu budeme
rovněž využívat veřejnou službu, v rámci níž pracují pro obec zdarma občané evidovaní na pracovním úřadě. Smlouva o výkonu veřejné služby
byla s Úřadem práce ČR uzavřena 16. 5. 2012. Tato služba a nové, letos pořízené výkonné stroje
(malotraktor a mulčovat), povedou v příštím roce
ke snížení počtu uzavíraných dohod o provedení
práce.
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Jezernické viadukty v anketě 7 divů Olomouckého kraje

Ať se nám tu dobře žije
Chceme mít obec pěknou, uklizenou, zelenou a mnoho našich spoluobčanů to považuje za samozřejmé a nezištně se na tomto úsilí
podílí.
Na jaře jsme doplnili na veřejných prostranstvích nádoby s květinami. Na autobusové zastávce U kostela se o ně starají a svědomitě je
zalévají sousedé Janáskovi, č.p. 76, před poštou Milada Bajerová a u školy školnice Marta
Hašová. Rovněž zalévání nově vysazených
stromů v obci ochotně převzaly děti ze základní školy a další, v blízkosti stromů bydlící občané (Jana Bočánová, Václav Kellner, Josef Novák,
Zuzka a Terezka Pírkovy). V péči o mladé stromky mimo zastavěné území obce nám vydatně
pomáhají pánové Antonín Suchánek a Antonín
Kellner. Někteří z vyjmenovaných ochotně kývli na mou prosbu, někteří se starají z vlastního
popudu, protože jim to prostě nedá… Je to
velmi přirozené, nebo by mělo být, že se lidé
podílí na úpravě svého okolí, že jejich zájem

nekončí na hranici vlastního pozemku! Mnozí
považují za samozřejmost, že posečou trávu na
obecním před svým plotem, posbírají odhozené odpadky, …
Všem jmenovaným i nejmenovaným vstřícným spoluobčanům moc děkuji za jejich postoj.
Kéž se k nim přidají i další, které to zatím nenapadlo, nebo měli pocit, že se jich to netýká.
Kéž ubude těch, kteří parkují svá auta na zelených plochách veřejného prostranství, sypou
odpad ze zahrad do potoka přesto, že soused
vedle pečlivě udržuje přilehlé břehy potoka
čisté, nebo těch kteří ráno vypustí svého psa
a nechají ho vyvenčit např. před dětským hřištěm, aniž by uklidili následky. Kéž už nikdy poberta neukradne muškáty vysazené pro radost
a okrasu v truhlících na okně či rostliny vysazené v kvetoucí předzahrádce před domem. Můžeme si to jenom „zbožně přát“? Nebo pro to
můžeme i něco udělat?
Pavla Jochcová, starostka

Maskot obce

dě návrhů dětí z místní základní
školy, byl slavnostně uveden do
Nový maskot obce – vodník společenského života obce v soJezerníček, vytvořený na zákla- botu 23. 6. 2012 na dětském dni
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s pohádkovým lesem. Vodník Jezerníček, do kterého se úspěšně
převtělil Hynek Bočán starší, provázel děti celým programem sobotního odpoledne, zapojoval se
do soutěží, předával ceny a rozdával radost.
Maskota vytvořila společnost
NOE, s.r.o., s výrobnou v Lipníku
nad Bečvou. Pořídili jsme pro
obec 100 ks maskota – maňáska,
30 ks pruhovaných rybek s chrastítkem a kostým pro dospělého
„herce“, vše celkem za 40 791 Kč.
Maňáska věnujeme dětem
při slavnostních příležitostech,
při vítání občánků, nástupu do
1. třídy a podobně. Mohou ho
získat například i vítězové různých dětských soutěží. Maskota
a rybku si lze zakoupit na obecním úřadě za 320 a 50 Kč.

Jezeráček

Vedle dalších dvaceti nominovaných objektů byly i Jezernické viadukty vybrány do užšího výběru ankety 7 divů Olomouckého kraje. Sedm z nich, které podpoří nejvíce hlasujících se stane
7 divy Olomouckého kraje pro letošní rok. Viadukty jsou velmi zajímavou a cennou technickou
památkou. Patří k významným dominantám Moravské brány a současně tvoří vstupní bránu do
obce Jezernice. V letech 1999–2001 byly rekonstruovány a v roce 2007 zapsány do seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Do konce srpna můžete našim viaduktům poslat i Vy svůj hlas! POSTUP HLASOVÁNÍ: Na adrese www.7divuOK.cz klikněte na obrázek viaduktů (vpravo, třetí shora). Do připraveného rámečku vyplňte svou e-mailovou adresu a klikněte na HLASOVAT. Na Vaši uvedenou adresu Vám pak bude správcem hlasování odeslán odkaz. Klikněte na něj, teprve jeho potvrzením se Váš hlas stane platným.
Vítěz ankety bude vyhlášen v září a následně proběhne říjnová celostátní propagační kampaň v síti vlaků Pendolino. V prvním ročníku této akce, v roce 2011, zvítězila Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé stráně. Hlasování se tehdy zúčastnilo 4 135 občanů. První ročník ankety připomíná putovní
výstava, která je v současné době k vidění v prostorách Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Děkuji za podporu.
Pavla Jochcová, starostka

Kroniky jezernické na webu

Čápi na webu

Na webových stránkách obce www.jezernice.cz
můžete pročítat jezernické kroniky obce, školy a fary. Umístili jsme jich zde zatím šest a jeden album s fotografiemi. Uveřejněné kroniky nám pro účely digitalizace zapůjčil Okresní archív v Henčlově, p. farář Šidleja a p. Haša. Pracovníci Spolku Trend vozíčkářů Olomouc kroniky naskenovali a převedli do digitální podoby. Spolupráce
s nimi byla velmi příjemná a s kvalitním výsledkem.

Nově můžete na
webových stránkách
obce www.jezernice.
cz on-line sledovat
hnízdění čápů na
komíně u Fojtíků.

Významní občané a rodáci obce Jezernice
Po atentátu na říšského protektora Reinharda
Hendricha nastala tvrdá persekuce. Byly konány
hromadné popravy, denně se objevovaly nové
swweznamy popravených. Přes tuto těžkou situaci však sílil proti okupantům odpor. Jezernický
občan št. rtm. František Zapletal ilegálně odešel
do Anglie, kde působil jako letec v 311. bombardovací peruti.
Vznikla řada odbojových a partyzánských skupin téměř ve všech regionech. Také na Přerovsku
a Lipensku působily odbojové skupiny, do kterých byli zapojeni i občané Jezernice. V tomto regionu působila zejména odbojová skupina LVICE
řízená z Ostravska. Na Přerovsku řídil její odbojovou pobočku Otakar Koblovský, který měl spojení také na skupinu v Lipníku a také na Jezernici.
Do činnosti skupiny LVICE byli v Jezernici zapojeni následující občané – Metoděj Oblouk, Metoděj

Jezeráček

Sedlák, Antonín Bednář, Antonín Váňa, Robert Záboj a Josef Škandera. Skupina prováděla drobné
sabotáže a jejich hlavním úkolem bylo zabránit
vyhození jezernických viaduktů před ústupem
Němců.
Do odbojové skupiny LVICE byla zapojena také jezernická občanka Otýlie Mackovíková, která
v době svého zatčení bydlela v Lipníku, její manžel Jan Mackovík a její švagrová (sestra Jana Mackovíka) Jarmila Mackovíková. Jan Mackovík bydlel sice v Lipníku, ale pracoval jako mlynářský pomocník na Opavsku, a zde, na území odtrženého
pohraničí, vznikla právě zásluhou Jana Mackovíka místní skupina LVICE.
Paní Otýlie Mackovíková, rozená Poppová se narodila 23. 5. 1909 jako páté dítě manželům Františce a Františkovi Poppovým v Jezernici č. 4 (měla celkem 9 sourozenců). Po skončení školní docházky
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byla nějakou dobu doma u rodičů v Jezernici a potom sloužila u dobře situované rodiny v Kroměříži.
Pan Jan Mackovík se narodil 8. 8. 1910 v Penčičkách, vyučil se mlynářem a jako prášek pracoval
mimo jiné také ve mlýně v Jezernici u mlynáře pana Augustina Pokludy č. 17. V té době se seznámil
se svou budoucí manželkou paní Otýlii Poppovou.
V únoru 1932 měli svatbu a odstěhovali se do Bystřice pod Kopečkem, kde Jan Mackovík našel práci v místním mlýně. Potom se přestěhovali na určitou dobu do Lazník k rodičům a následně do Lipníka, kde dostali byt v domě doktorky Hájkové.
Rodina tedy měla bydlení v Lipníku, ale práci měl
pan Jan Mackovík na Opavsku, kde měl na starosti tři mlýny. Domů k rodině se dostal vždy jen jednou za čtrnáct dnů. Majitelem mlýnů byl Němec,
který mu navrhl, aby se přestěhoval na jeden
z mlýnů s celou rodinou. A tak se rodina připravovala na přestěhování. Vánoce ještě prožili v Lipníku, přišel leden 1943 a paní Otýlie Mackovíková
byla zatčena. Zatčena byla 16. ledna 1943 pro
podzemní hnutí, vězněna v Přerově, Brně a Osvětimi, kde byla 24. 4. 1943 umučena. Její manžel Jan

Mackovík byl zatčen 24. 1. 1943 jako vedoucí podzemního hnutí. Vězněn byl v Přerově, Mor. Ostravě, Opavě a Vratislavi, kde byl 3. 2. 1944 popraven.
Jarmila Mackovíková (sestra Jana Mackovíka)
se narodila 13. 4. 1921. Zatčena byla 19. 1. 1943
pro podzemní hnutí. Vězněna byla v Přerově, Brně a v Osvětimi, kde byla 24. 5. 1943 umučena.
Z manželství se narodily 3 děti: nejstarší syn
Miroslav, dcera Božena a syn Jan. Po zatčení Otýlie Mackovíkové měly být tyto děti dány do sirotčince. Prarodiče Mackovíkovi a prarodiče Poppovi se dohodli, že nejstaršího syna Miroslava si vezmou na vychování prarodiče Poppovi a další dvě
děti si vzali prarodiče Mackovíkovi v Lázníkách.
Na budově Městského úřadu v Lipníku nad
Bečvou je pamětní deska, na které je uvedena jako jedna z obětí nacistické perzekuce paní Otýlie
Mackovíková. Obec Háj ve Slezsku uvádí mezi významné občany a rodáky paní Otýlii Mackovíkovou a pana Jana Mackovíka.
Takový byl osud jezernické rodačky paní
Otýlie Mackovíkové. Čest její památce.
Jemelka Antonín, kronikář obce

Setkání jezernických seniorů
V neděli odpoledne, 22. dubna
2012, se v Domě kultury a sportu v Jezernici opět po několika
letech setkali jezerničtí senioři.
V 16 hodin je krátkým pásmem
básniček přivítaly děti ze základní školy v Jezernici a pak již převzala štafetu paní Jana Šelleová
se svými přáteli z ostravského hudebního divadla Antonína Dvořáka, Oldřiškou Honsovou a Mi-

chalem Bártou. Obě dámy za
klavírního doprovodu M. Bárty
přednesly árie z oper a operet
světoznámých skladatelů, A. Dvořáka, E. Kálmána, R. Frimla a G. Rossiniho. Sóla i duety braly za srdce a vlídně naučné doprovodné
slovo J. Šelleové dotvářelo velmi
příjemnou atmosféru.
Po koncertě pokračovalo setkání jezernických seniorů i poz-

Divadlo Dostavník

Jezernická organizace ČČK
společně s obcí připravuje pro
spoluobčany podzimní divadelní představení Divadla Dostavník Přerov „Alibisti aneb
španělsky snadno a rychle“.
Představení se uskuteční na
podzim 14. října v Domě kultury a sportu v Jezernici.

Oprava kostelních varhan

Otýlie Mackovíková (1909–1943)
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Náš svět je založený na principu začátku a konce. Něco začíná, prožívá rozvoj a dříve nebo později končí. Příkladem je život nás lidí: dítě – dospělý – stáří. Týká se to však i věcí kolem nás. Mám na
mysli budovu našeho kostela. Naši předkové ji
postavili v době, kdy je to stálo spoustu obětí
a práce. V každé době byla generace lidí, kteří se
snažili jejich dílo nadále zvelebovat a udržovat.
Vzpomínáte na p. Cigoše? Díky řadě pracovitých lidí dokázal pořídit novou střechu, fasádu,
oškrábat olejovou malbu a znovu vymalovat, atd.
Vše se dělalo za velkých obětí a darů našich občanů. Kdo mohl, pracoval, kdo už nemohl, modlil
se. Bude tomu už téměř čtyřicet let, ale jejich dílo máme neustále na očích. Patří jim velké díky,
i když většina z nich už není mezi námi.

Jan Mackovík (1910–1944)
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ději narozených spoluobčanů
u prostřeného stolu debatami
o života běhu a dění na vsi.
Účastníci se aktivně zapojili do
diskuze o některých investičních
záměrech obce. Jejich pohled na
věc je vzhledem k bohatým životním zkušenostem a dlouhodobé znalosti místního prostředí
pro zastupitele obce velmi cenný. Letošní setkání seniorů bylo
jistě velkým přínosem pro všechny zúčastněné.
Věřím, že se setkávání seniorů stane jednou z tradičních
každoročních jezernických akcí
a děkuji všem, kteří se na něm
letos podíleli.
(jo)

Jezeráček

Po roce 2000 nastalo další období renovace,
které se ujal velmi šikovný a pracovitý pan stolař.
Byly vyměněny okna, dveře, schody, namontováno ozvučení a topení, vykopána nová izolace
proti vlhkosti a vymalován celý prostor chrámu.
V neposlední řadě byla provedena parková úprava okolí.
Těžkým opotřebením začaly trpět naše téměř
140 let staré kostelní varhany. Pan varhanář je pomalu rozebírá a snaží se o to, aby získaly znovu
majestátnost a noblesu. Tato generálka přijde asi
na 200 tisíc korun. Proto se obracím na naše občany, kteří si myslí, že je dobré, abychom předali dalším generacím kostelní varhany v pořádku,
s prosbou o příspěvek na tuto opravu. Nesmíme
dopustit, aby kvůli nám varhanní hudba v našem
kostele skončila.
Za farní radu Zemánková Marie
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Zajímavý nález roháče obecného v naší obci
Poněkud netradičně bych
chtěl na stránkách Jezeráčku
představit přírodní zajímavost
z katastru naší obce, největšího
brouka Evropy – roháče obecného (Lucanus cervus), kterého se
fotograficky podařilo zdokumentovat panu Zdeňkovi Kubešovi.
Tito brouci se vyznačují výraznou pohlavní dvoutvárností. Sa-

Dveře v kostele

V sobotu 28. 4. 2012 byly
v kostele svatého Martina v Jezernici instalovány nové vstupní dveře a v neděli 29. 4., závěrem mše svaté, je pan farář Radek Šidleja posvětil. Událost to
byla jistě historicky významná,
neboť tyto dveře mohou kostel zdobit dalších sto let! Jsou
krásné, dubové, precizně řemeslně zpracované. Všechny
troje dveře, vstupní, na chóru
a boční, byly pořízeny nákladem zdejší farnosti, za přispění
jezernických občanů (cena materiálu: 30 tis. Kč). Dveře zhotovil pan Ladislav Haša z Jezernice bez nároku na odměnu.
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mečci dorůstají 3,5–7,5 cm a jsou
vyzbrojeni mohutnými kusadly,
která používají v bojích o samičku. Ta bývá menší 3–4,5 cm velká
a od samce na první pohled rozeznatelná kusadly krátkými a málo nápadnými. Barva krovek tohoto druhu je kaštanově hnědá.
I když nálezy tohoto broučího obra v naší obci a jejím okolí
jsou zdokumentovány již po desítky let, málokdo měl to štěstí
jej tady spatřit. Jeho larva se vyvíjí 3–5 let v trouchnivějících starých pařezech a kořenech dubů,
případně buků i starých ovocných stromů. Před zakuklením
může dorůst délky až 10 cm. Celé toto období prakticky o existenci brouků nevíme. Jako dospělec je v přírodě k zastižení jen
několik málo týdnů, kdy je možnost se s ním setkat.
Dospělí brouci létají za teplých večerů od konce května do
počátku července. Jejich let, doprovázený hlubokým bzučivým
zvukem blanitých křídel, připomíná malý vrtulník. Podobně jako noční motýli jsou přitahováni po setmění silnějšími světelnými zdroji. Proto může zcela
nečekaně přistát i někomu na
dvorku. Nejčastěji je lze ale spatřit sedět na kmenech hostitelských stromů, z nichž vytéká
kvasící míza.
Tento brouk je hojnější v lesích u Podhoří i u Týna. Protože
dokáže při hledání samičky uletět na jeden zátah až jeden kilometr, není divu, že se jeho populace usídlila i v Jezernici. K jeho
uchování je důležité nelikvidovat staré pařezy hostitelských
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dřevin, kde se roháč vyvíjí. Na
zdravém dřevě nijak neškodí,
proto se jej nemusíme obávat
jako případného škůdce stromů. Roháč obecný je po zásluze
chráněn zákonem a to ve všech
svých vývojových stádiích.
Častěji se v Jezernici můžeme setkat s jeho blízkým příbuzným roháčkem kozlíkem
(Dorcus parallelipipedus). Tento druh je menší, 2–3 cm velký,
matně černý. Samečci postrádají majestátní kusadla a neliší
se tak příliš od svých samiček.
Vyvíjí se v trouchu většiny listnatých stromů. Kvůli své potravní nenáročnosti je proto
naším nejhojnějším roháčem.
Sedícího na dříví nebo pomalu
lezoucího brouka lze potkat
v přírodě od teplejších dubnových dnů až do konce léta.
V České republice se vyskytuje celkem sedm druhů roháčů. Z toho v blízkých Oderských
vrších v okruhu několika kilometrů kolem Podhoří je jich šest
a v nedalekých Hostýnských vrších druh sedmý. Druhově nejbohatší na roháče jsou oblasti
tropických pralesů. Ale i tam jen
několik málo druhů co do velikosti předčí našeho roháče obecJaroslav Žák
ného.

Jezeráček

Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se
Na školní zahradě mateřské školy proběhl dne
24. dubna již 6. ročník sportovní soutěže „Jezernická školková olympiáda“. Hlavním cílem je podpořit u dětí radost z pohybu, naučit děti vyhrávat
i prohrávat, chápat heslo„Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a pobavit se!“ Již tradičně nám v tento den přišli pomáhat a fandit starší kamarádi ze
základní školy. Všichni malí sportovci se zápalem

závodili, co jim síly stačily. Z výkonů se radovali
všichni, i když vyhrát může jenom jeden. Letos
mělo více štěstí žluté družstvo – GRATULUJEME!
Dobré nanuky na závěr zahnaly poslední chmury dětí z červeného družstva, všichni byli spokojeni a radovali se z toho, co v průběhu sportovního
dopoledne zažili.
Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ

Mateřská škola na hradě Bouzov
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 zorganizovala Mateřská
škola výlet pro naše předškoláky na hrad Bouzov.
Obavy z počasí se nenaplnily, čekalo nás krásné
počasí, sluníčko svítilo celý den.
Jeli jsme autobusem, to samo o sobě bylo pro
děti velkým zážitkem a co teprve návštěva hradu?
Děti byly nadšené, na hradě je totiž čekal speciální program pro malé děti tzv. POHÁDKOVÉ HÁDANKY. Ve více komnatách hradu se totiž odehrávaly opravdové scény z pohádek, z nichž většinu
děti znaly.

Jezeráček

ANDĚL PÁNĚ, LOTRANDO A ZUBEJDA, SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ, RUMPLCIMPRCAMPR, O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI,
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA, JAK SE BUDÍ PRINCEZNY, ARABELA.
Dokonce dvě z těchto pohádek byly na hradě
natočeny. Jedná se o pohádky: O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJICÍM ŠEVCI a část ARABELY.
A tak děti byly ušetřeny pro ně možná suchého
a složitého výkladu o dějinách hradu se spoustou
jmen a letopočtů a zůstala jim navždy vzpomínka
na hrad, ve kterém viděly tolik pohádkových bytostí a příběhů jako
snad nikdy předtím.
Věříme, že se dětem návštěva hradu líbila a budeme chtít,
aby se něco podobného pro ně
brzo zase zorganizovalo.
Sluší se i poděkovat KRPŠ, které celý výlet uhradilo ze svých
prostředků.
Nováková Markéta,
učitelka MŠ
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Přejeme našim předškolákům, s kterými se loučíme,
šťastný vstup do školních lavic a dalšího života…
Není to tak dávno, co se objevili mezi dveřmi, mnozí uplakaní, nerozkoukaní a už jsou z nich
školáci. Přejeme jim, aby byli ve školním prostředí spokojeni a těšíme se na občasné setkání.
Všem také přejeme slunečné, oddechové prožití prázdnin a dovolené plné společných her
a zážitků.
KRÁSNOU DOVOLENOU přejí zaměstnanci MŠ Jezernice

DĚTSKÝ DEN

Sobota 23. 6. 2012 by se dala označit za pohádkovou. Klub přátel rodičů a školy ve spolupráci se
základní školou a s rodiči připravil pro děti v místním sportovním areálu „pohádkový program“.
Po slavnostním zahájení byl do společenského života obce uveden nový maskot – vodníček
Jezerníček, vytvořený na základě návrhů dětí
z místní základní školy. Vodníček Jezerníček pak
děti plynule provázel celým programem, zapojoval se do soutěží a předával ceny. Se svou hudební ukázkou vystoupily také děti z místní farnosti
pod vedením duchovního Petra Utíkala.
Samotný program začal sportovně. Děti nejrůznějších věkových kategorií soutěžily v cyklokrosu.
Pak už na děti čekala procházka kouzelným pohádkovým lesem. Protože každým rokem zájem
o tuto atrakci roste, můžeme s potěšením konstatovat, že letos prošlo pohádkovým lesem více jak
sto dětí. Na třinácti pohádkových stanovištích
jsme mohli potkat kouzelné víly i princeznu, u rybníka nesměl chybět vodník s rákosníčkem a z hustého křoví vykukoval medvěd. V lesíku čekal také
loupežník Rumcajs se svou Mankou, na louce pak
králíci z klobouku Bob a Bobek a oblíbené postavičky krtečka a jeho přátel myšky, ježečka a zajíčka.
Svoje zastoupení tady měli také čmeláci, čertíci, lékařská pohotovost, premiéru měl nově zlobr Šrek
s přítelem Kocourem. Všechny děti, které úspěšně

Stojící zleva: Richtr Tobiáš, Kubeša Richard, Ludík Jan, Sivák Dominik, Skála Lukáš, Anlauf Dominik, Záboj Ondřej
Dřepící zleva: Lollek Viktor, Kindlová Tereza, Psotová Ivana, Štourač
Dominik

Rozloučení s čápy
Poslední den školního roku
se „školáci“ z mateřské školy
loučili i s našimi čápy. Nejen veselými písničkami, básničkami,
ale i krásnými obrázky.
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splnily jednoduché úkoly, byly zařazeny do slosování a odnesly si domů i drobný dáreček.
V průběhu akce byla dětmi hojně využita
možnost svezení se na čtyřkolkách, stejně tak jako na vlečce koňského povozu pana Coufalíka.
O další překvapení se postarali místní hasiči,
kteří dětem připravili hrátky v hasičské pěně. Celý
program pak završil pan Vladimír Proček s ukázkou
letecké akrobacie na motorové krosně s padákem.
Všichni malí i velcí návštěvníci dětského odpoledne si mohli pochutnat na bohatém občerstvení
v podobě makrel, uzených žebírek, klobásek i napečených koláčků. Pěkné slunečné počasí také jistě přispělo ke spokojené náladě.
Klub rodičů a přátel školy tímto děkuje všem, kteří se zapojili
do organizace, vytvořili a hlavně
ztvárnili fantastické pohádkové
postavičky a připravili bohaté
občerstvení. Poděkování patří
i obci Jezernici, která dětem věnovala plyšové hračky vodníčka
Jezerníčka jako odměny pro výherce cyklokrosu. Velký dík patří
také městu Lipník nad Bečvou za
finanční dar poskytnutý na nákup sladkostí.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
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Touto cestou děkuji všem ortrovství Evropy skončil na 8. místě. Trať tedy vedla pro starší i bý- ganizátorům, KRPŠ i Obecnímu
valým náhonem, což celou sou- úřadu v Jezernici za věcné ceny
Součástí oslav dětského dne těž obohatilo.
a sponzorské dary pro všechny
a ukončení školního roku byl již
zúčastněné.
16. ročník cyklokrosu. Každoroč- Výsledková listina:
Hradilová B.,
ně tuto soutěž obsazují závodní- MŠ:
ředitelka ZŠ a MŠ
ci v kategoriích mateřské školy, 1. Kubeša Richard, 2. Lollek Viktor,
1. – 3. ročník ZŠ, 4. – 5. ročník ZŠ, 3. Románek Martin
6. – 9. ročník ZŠ a kategorie do- ZŠ 1. – 3. ročník dívky:
spělých. Nejširší zastoupení v le- 1. Pírková Tereza, 2. Palková Sabitošním roce měla kategorie nej- na, 3. Lollková Kateřina
mladších dětí. Soutěžilo 16 dětí ZŠ 1. – 3. ročník hoši:
z mateřské školky. Nejméně sou- 1. Ludík Jakub, 2. Krejčiřík Vojtěch
těžících závodilo v kategorii do- ZŠ 4. – 5. ročník dívky:
spělých – pouze dva. Všichni ví- 1. Zdražilová Adéla, 2. Obloukotězové si za svůj výkon odnesli vá Adéla, 3. Zábojová Monika
medaile, diplomy a pěkné ceny. ZŠ 4. – 5. ročník hoši:
Prvních pět kategorií jako cenu 1. Richtr Lukáš, 2. Novák Petr,
pro vítěze obdrželo maskota ob- 3. Drbušek Radim
ce Jezernice – vodníčka Jezerníč- ZŠ 6. – 9. ročník dívky:
ka.
1. Plánková Romana, 2. ZdražiloTrasa letošního ročníku byla vá Adéla, 3. Plánková Karolína
obměněna zásluhou vedoucího ZŠ 6. – 9. ročník hoši:
tratě – Honzy Suchánka. Honza 1. Richtr Lukáš, 2. Novák Petr,
je členem Šela týmu Přerov a zú- 3. Drbušek Radim
častnil se několika republikových Dospělí:
i mezinárodních soutěží. Na mis- 1. Novák Petr, 2. Novák Martin

Články od dětí ze Základní školy Jezernice

Nocování ve škole

Michala Suchánková
Nocování ve škole se konalo 31. května
do 1. června a dostali jsme ho jako dárek
od paní učitelek ke Dni dětí. Moc jsme se
na to těšili.
Přišli jsme do školy a byli jsme zvědaví, kde budeme spát. Spali jsme nakonec
v družině. Když jsme přišli, nachystali jsme
si karimatky, spacáky a další. Pak jsme se
měli přemístit do tělocvičny. Tam byly připraveny soutěže. U paní ředitelky jsme měli házet na terč, u paní učitelky jsme dělali
na lavičce holubičku a nakonec u paní vychovatelky jsme měli přenést na lžičce míček a běžet slalom mezi kuželkami. Po chvíli přestalo pršet a my jsme šli soutěžit na zahradu. U paní vychovatelky jsme shazovali
kuželky, u paní učitelky jsme házeli do opice a u paní ředitelky bylo za úkol skákat
přes švihadlo.
Následovala tombola. Každý žák něco
vyhrál. Večer bylo opékání špekáčků, zpívání u ohně a stezka odvahy. Jak jsme došli,
dostali jsme svítící náramky a šli jsme spát.
Moc se mi to líbilo.

Plavání

Monika Zábojová
Na první plaváni jsme se moc
těšili. Nejprve nás učitelé vyzkoušeli a určili, do jakého družstva budeme patřit. Já jsem byla
v jedničce. Potom jsme šli k bazénu a rozcvičovali jsme se. Následovalo skákání, plavání, jízda
na tobogánu a takhle to bylo ve
všech lekcích.
Na posledním plavání jsme
se zase rozcvičili a pak následovaly různé atrakce. Nejprve jsme
se houpali na „banánu“, potom
jsme se točili na „planetce“ a na-
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konec následovala „trampolína“.
Když jsme se vyřádili na atrakcích, skákali jsme ze skokánku
a skotačili. V páře bylo taky fajn.
Z páry jsme se chvíli zahřáli v teplé vodě ve vířivce a následoval
tobogán, kde jsme měli 4 jízdy.
Potom byl nástup a učitelé
nám rozdali vysvědčení s plaveckými známkami. Já jsem vymyslela, že když oni nám dali
Mokrá vysvědčení, my jim dáme „ mokrou čokoládu“, kterou
jsme měli nachystanou.
Nakonec jsem se šli osprchovat, něco jsme si koupili a jeli do
školy.
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Návštěva Prahy Natálie Šelleová
19. 6. jsme 4. a 5. třída jeli do Prahy. Sraz byl
v 6:00 hodin na nádraží v Hranicích. Vezla mě tam
mamka. Jak jsem dojela, vzala jsem si věci z auta
a odnesla do vestibulu nádraží. Tam jsem se rozloučila s mamkou a oblékla si žluté triko se znakem Jezernice (aby nás v Praze poznaly), které
nám rozdala paní učitelka (jela s námi paní ředitelka a paní učitelka Chytilová). Vlak (RegioJet)
měl zpoždění a tak jsme museli ještě 10 minut
počkat. Konečně se na tabulce objevilo nástupiště. Vzali jsme si všechny věci a vyrazili. Za chvíli
tam stál krásný černo-žlutý vlak. Nasedli jsme do
svých kupé a vyjeli. Byla jsem tam se Zuzou, Moňou, Áďou a s paními učitelkami. Paní stewardka
a pan steward nám nabízeli vodu, kukuřičné polystyrenky, noviny a další. Nebavilo nás říkat mu
pan Steward a tak mu Aďa vymyslela přezdívku
„Cornies big“. Dával nám totiž ty polystyrenky,
které se jmenovaly Cornies. Jirka si tam objednal
cappuccino a Radim suši. Tvrdil, že ví co to je, ale
vůbec mu to nechutnalo. Dal to nahoru na poličku, ale v zatáčce se to vysypalo na jednu paní,
co seděla s nimi. Ve vlaku jsme si také koupili
croisant. Byl strašně dobrý. Chtěla jsem si koupit
ještě jeden, ale už jsme je vykoupili. Jak jsme dojížděli k hl. nádraží, Lukáš nám říkal, že jedné paní stoupl asi 4krát na nohu a říkala mu elephant
podle vlaku, který stál vedle, a Radim jenom jednou a seřvala ho (asi si myslela, že to byl zase Lukáš ….). Lukáš měl z toho asi půl hodinový výtlem . Jeli jsme tři hodiny. Jak jsme vystoupili,
sešli jsme na metro. Dolů jsme jeli jezdícími scho-
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dy a Zuzka tomu říkala eskalátory… (já vím, že
se to tak jmenuje, ale zní to blbě)….
,,Dojeli“ jsme na metro a nastoupili do vlaku C
a v Muzeu jsme přestoupili na trasu A, která nás
dovezla k Náměstí Míru, kde byla naše ubytovna
Křesťanský domov mládeže s kavárnou U svaté
Ludmily. Výlez z metra byl asi jenom pět metrů
od ubytovny (od začátku budovy). Vyšli jsme až
do nejvyššího pátého patra. Na pokoji jsem byla
s Maďou, Áďou a Maruškou a pokoj měl č. 503.
Povlekly jsme si postele a nasvačily se. Potom nás
paní učitelka vyrušila, že už máme jít. Šli jsme
zpátky na metro a jeli jsme k Muzeu. Muzeum
(metro) mělo úplně jiné pozadí, než Náměstí Míru. Bylo oranžovo-hnědé a Náměstí Míru mělo
modré. U muzea jsme vystoupili a chtěli se jít podívat, ale bylo zavřené. Pod muzeem byl pomník
Jana Palacha, který se upálil na protest proti tehdejší vládě. U muzea byla i krásná, veliká, mohutná fontána. Potom jsme si procházeli Václavské
náměstí a fotili si sv. Václava na koni. Viděli jsme
i Lucernu a procházeli jsme i pasáží. Potom jsme
viděli Karlovu univerzitu, na Staroměstském náměstí jsme si prohlíželi orloj a u něj Jitku Čvančarovou s kočárkem, střídání stráží na Pražském
hradě, chrám sv. Mikuláše, katedrálu sv. Víta, Petra Béma …, Karlův most, na kterém jsme hledali sousoší s turkem a museli jsme hledat rozdíly, Zlatou uličku, šli jsme po starých zámeckých
schodech, Tylovo divadlo, Daliborku, Prašnou bránu, reprízu fotbalu...... a mnoho dalšího.
Kolem půl šesté jsme se odebrali k metru, protože v šest hodin jsme měli večeři. Odjeli jsme
z Malostranského náměstí.
Po večeři jsme měli chvilku volno a tak jsme na
pokoji hrály flašku s tím, že musíme splnit nějaký úkol. Po asi tak
hodinové pauze jsme zase vyrazili chodit na večerní Prahu. Jeli
jsme na Vyšehrad a chtěli jsme
se podívat na hřbitov, ale už byl
zavřený. Vedle hřbitova je katedrála Pavla a Petra, ale nevím, jak
se přesně jmenuje. Potom jsme
sešli dolů na Nábřeží Vltavy, kde
jsme viděli krásné, velké, bílé labutě a oproti nim malinké, ba-
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revné kachny. Lukáš měl zbytek svačiny a tak mi
dal, abych je mohla krmit. Na druhém břehu jich
bylo ještě víc. Potom jsme se chtěli ještě podívat
k Národnímu divadlu. Jeli jsme kolem železničního mostu a Tančícího domu. Dojeli jsme k divadlu
a paní učitelka šla zjistit, jestli bychom se dostali
alespoň do vestibulu. Jak jsme tam čekali, tak kluci
pořád plivali z mostečku, na kterém jsme stáli. Nepustili nás tam, tak jsme došli na tramvaj, potom na
metro a byli jsme doma. Šli jsme si zanést věci do
pokojů a potom na večeři. Kdo se chtěl večer podívat na osvětlenou Prahu, tak šel s paní učitelkou na
balkon, ostatní se měli jít osprchovat, vyčistit zuby
a spát. Chtěli jsme si s holkami ještě povídat, ale byly jsme tak unavené, že jsme hned usnuly.

2. den – Petřínská rozhledna
Druhý den jsem se probudila nejpozději s celého pokoje. Skoro jsem si nestihla ani vyčistit zuby. Šli jsme na snídani a potom jsme vyrazili na
Petřínskou rozhlednu. (Už přesně nevím, kde
jsme jeli, protože nevím, kam jsem si dala deníček, do kterého jsme si psali a nalepovali to, kam
a kdy jsme šli, trasy metra a podobné). Jak jsme
dojeli na Petřín, paní učitelka šla koupit jízdenky
na lanovku, protože nám už vypršela. Když to bylo vyřízené, nastoupili jsme do lanovky a jeli. Lanovka byla trochu jiná, než jsme čekali, protože
jela po kolejích místo zavěšení na laně ve vzduchu. Vystoupili jsme v petřínské zahradě. Šli jsme
na rozhlednu, kde jsme vyšlapali 299 schodů.
V polovině rozhledny jsme se šli podívat, jaký je
odtamtud rozhled. Potom jsme vyšlapali ještě
druhou půlku věže a byli jsme nahoře. Rozhlíželi
jsme se kolem sebe. Viděli jsme i fotbalové hřiště
Strahov. Prohlédli jsme si okolí a šli zpátky dolů,
ale po jiných schodech, než jsme přišli, protože
vedou souběžně. Jedny nahoru a druhé dolů. Jak
jsme sešli dolů, šli jsme se podívat na výstavu
Igráčků. Byly tam i části, se kterými jsme si mohli
hrát. Byly tam různé věci, jako třeba dva drátoví
panáčci stojící na hranolu. Když jste je (panáčky)
postavili na hranoly bez jakéhokoli připevnění
a roztočili, točili se pořád, ale nespadli. Potom jsme
měli ještě volno, tak jsme si kupovali zmrzliny.
Magdula a Nina si jako první koupily x-pop a potom tu zmrzku měli skoro všichni včetně mě….

Jezeráček

Potom jsme šli do zrcadlového sálu (bludiště).
Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila systém bludiště. Poprvé jsem minimálně jednou vrazila do zrcadel……. Potom jsme se šli podívat do zrcadlové síně, kde byly různé druhy zrcadel. Jednou jsi byl tlustý, pak vysoký, potom scvrklý, prostě divný…. Když jsme vyšli z budovy, začali jsme
hledat restauraci, kde bychom si mohli dát oběd.
Našli jsme dvě nebo tři, ale byly drahé. Nakonec
jsme jeli lanovkou do města. Tam paní ředitelka
našla restauraci, kde jsme měli kuřecí vývar a svíčkovou. Potom jsme šli znovu k lanovce, protože
jsme měli na 14:00 objednanou hvězdárnu. Měli
jsme ještě chvíli čas, a tak jsme zašli na dětské hřiště. Byly tam dvě spojené „pyramidy“, jako v Lipníku (u skateboardového hřiště), akorát menší. Tak
jsme si říkaly (já a paní ředitelka), že by to mohlo
být aji v Jezernici. Jak jsme dolomolozili  šli jsme
už na hvězdárnu. Tam jsme skoukli video Petr a Pavla v létě. Prohlíželi jsme si největší meteorit a různé druhy kamenů. Teleskopem jsme si prohlídli
i sluneční skvrny. Byla tam i ukázka červí díry, kde
planety představovali hopíci. Potom jsme už museli jít na metro. Šli jsme přes Karlův most, na metro a pro věci do ubytovny. Sbalili jsme se a metrem vyrazili na hl. nádraží. Před odjezdem jsme si
mohli ještě něco koupit na cestu na svačinu. Jeli
jsme zase RegioJetem. Tentokrát jsem byla v kupé
s Míšou, Ninou, Mončou, Zuzou a Magdou. Cestou
zpátky byla porucha. Ani teď nevím, co se stalo.
Měli jsme 70 ti minutové zpoždění. Holky šly na záchod a já chtěla jít taky, jenomže mě paní učitelka
zastavila, že když vlak stojí, nemá se chodit na záchod, protože se to vypouští přímo z vlaku ven....
Kluci říkali, že jsme prý srazili dvě srnky najednou…
……. Potom jsme už konečně zase vyjeli. Dojeli jsme na nádraží v Hranicích.
Tímto nám skončil výlet do Prahy.
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Výlet na Praděd

Magda Bočánová

Se školou jsme jeli koncem
června na výlet na Praděd.
Dojeli jsme autobusem na
Hvězdu, na parkovišti jsme přesedli do jiného autobusu a vyjeli k chatě „Sabinka“. Tam jsme
se v klidu nasvačili. Bylo krásně
slunečno.

Vyšli jsme na Praděd. Po chvíli nás všechny začaly bolet nohy. Nakonec jsme tam došli.
Před vysílačem stála vyřezaná
socha Praděda. Vyfotili jsme se
u ní. Šli jsme dovnitř a vyjeli výtahem nahoru. Byl tam nádherný výhled. Chvíli jsme se kochali, a pak jsme sjeli výtahem
zpět dolů. V restauraci jsme se
občerstvili a šli dolů z Pradědu

Přírodovědná soutěž
Petr Novák
na ZŠ Hranická
V červnu jsme se já, Nina, Adéla, Magda a Tereza zúčastnili Přírodovědné soutěže v Lipníku nad
Bečvou. Bylo pět stanovišť: voda, les, lidská obydlí, louka a pole. Na každém stanovišti jsme pozná-

Rybářky z Jezernice
Ve dnech 28. a 29. dubna 2012 proběhl na revíru Lukavec ve Veselíčku další ročník tradičních
rybářských závodů. V soutěži mládeže do 15 let
se utkalo 30 mladých rybářů a mezi nimi 6 dívek.
Mladí rybáři ulovili celkem 150 ryb, z toho 12 kap-
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na zastávku autobusu. Nastoupili jsme do našeho autobusu
a jeli do Pradědovy galerie v Jiříkově. Před galerii byl velký medvěd. Vešli jsme dovnitř a po cestě jsme viděli pár velkých vyřezávaných figurín. Konečně jsme
vešli do galerie. Byla to nádherně odvedená práce a byly tam
také kolotoče.
Všechno se mi moc líbilo.

vali rostliny a živočichy. Museli jsme určit celý název, abychom dostali plný počet bodů. Dostali
jsme 72 bodů. První místo obsadila domácí ZŠ
Hranická. Co jiného se dalo čekat! A ta paní učitelka, co vyhlašovala místa, nevyhlašovala vždy dvě
poslední, protože to dělala nerada.
Pak jsme odjeli autobusem do školy, chvíli
jsme se učili a šli domů.
rů. Nedařilo se 7 závodníkům, kteří na udici nevytáhli žádnou rybu.
Mezi tři nejlepší v mládežnické kategorii se probojovaly dvě dívky z Jezernice: vítězkou se stala
Terezka Pírková a třetí místo obsadila Zuzanka
Pírková. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci obce.
(jo)
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V Podhoří se uskutečnil již druhý ročník Fichtlcupu - závodu
malých motocyklů do 50ccm
V Podhoří dne 12. května uspořádalo občanské
sdružení MotorSport Jezernice, v prostorách bývalého ZD a přilehlém lese zvaný Lísek, již 2. ročník
soutěže Fichtlcupu, kterého se zúčastnilo 35 jezdců
a přišlo je podpořit přes 200 diváků. Vzhledem
k chladnému a deštivému počasí, které panovalo,
byla tato účast dech beroucí a tentokrát si kromě závodníků na dno sáhli i chladem zkřehlí a promáčení
diváci, kteří nepřestávali závodníky podporovat.
Velká většina fanoušků neváhala skočit na bahnitou trať, aby pomohla unaveným jezdcům s průjezdy v obtížných úsecích, jakým bylo například
tzv. Údolí smrti, Ledový vánek, Jezero Žochneš,
Šťavník či úsek zvaný Vyhnívák. Závodníci byli převážně z Lipníka nad Bečvou a z přilehlých obcí. Dorazili ale i závodníci z Přerova, Valašského Meziříčí,
Ostravy, Brna, Uherského Hradiště, Frýdku-Místku
a dokonce až z Třebíče.
Závodilo se ve dvou kategoriích: Classic a Special. Soutěž se jela ve třech rozjížďkách pro každou kategorii zvlášť. Jezdci opět museli překonávat uměle vyrobené překážky, ale i náročný terén
lesa, ve kterém se museli několikrát brodit v potoce a často i svého fichtla tlačit či přenášet. K vidění byl také tanec s fichtlem. Na závěr soutěže se
opět v letošním ročníku vypustili všichni závodníci najednou se startem Le Mans. Kvalitní časomíru se nám podařilo zajistit z grantu, který jsme získali od města Lipníku nad Bečvou. V rámci Fichtlcupu měl proběhnout také závod pro nejmenší
na odrážedlech – Fichtlcup Baby, ale stejně jako
na další doprovodné atrakce, na něj kvůli deštivému počasí nedošlo. Přesto byla atmosféra během
závodu nepopsatelná a soutěž se velmi vydařila.
„V Podhoří jsem závodil již podruhé. Je to velice
technicky a fyzicky náročný závod, takže se určitě
ukáže, kdo si jak nachystal svůj stroj a kdo nezanedbal přípravu! Trať se mi velice líbila, protože mám
rád extrémy a tohle je extrém ve třídě pionýrů. Určitě to není závod o tom sednout na fichtla a jet, je
třeba mít jak fyzickou kondici, tak hlavně přemýšlet, kudy jet, jinak se vyválíte kompletně v blátě. Sice počasí nám moc nepřálo a rozpršelo se, ale o to
to bylo zajímavější pro diváky. Oproti minulému ro-
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ku musím pořadatele pochválit, měli skvěle zvládnutou přípravu i organizaci a nedošlo k žádným
dohadům, jak to bývá na většině závodů, takže určitě velké poděkování za krásný závod a za hodnotné ceny, které každý ocenil. Určitě se zúčastním dalšího závodu,“ napsal nám k soutěži Dominik Menšík z AMK Frýdek-Místek.
Na prvním místě se v kategorii Classic umístil
Voldán Jiří z Jezernice, pohár, plaketku a další ceny
si za druhé místo odvezl Pospíšil Petr z Milenova
a třetí příčku obsadil Martin Horník z Jezernice. Domácí Aleš Rode skončil na 6. místě. Šampaňské prolil také Šromota Adam z Penčic, který si v kategorii
Special dojel pro první místo, druhý skončil Jiří Nutil z Horního Těrlicka a na místo třetí se vybojoval
Tomáš Neckář z Ostravy. Stupínek vítězů v kategorii Le Mans obsadil Pospíšil Petr z Milenova, o stupínek níž stál opět druhý Jiří Nutil z Horního Těrlicka
a třetí pozice patřila Adamu Šromotovi z Penčic.
Chtěli bychom poděkovat všem partnerům
akce, lidem a kamarádům, kteří nám s organizací
závodu pomáhali. Generálním partnerem soutěže byla Yamaha – Ži&Ži, hlavním partnerem soutěže byl Zubr. Partneři soutěže: Město Lipník nad
Bečvou, Stavby a stroje Tvrdoň, Truhlářství Rosi,
Pneuservis Hradil, Autodoprava Švarc, Vodotopo
Michal Balhar, Stavitelství Šindler, Moto Mari Racing, Auto A1, Presbeton, T.E.Q., Hallexo s.r.o, Pneu
Kubeša, Obec Jezernice, Karel Rudolf, Jawa 50
závody. Ještě jednou všem děkujeme. Bez jejich
podpory by akce nemohla proběhnout.
Navštivte naše stránky na facebooku – Tříapůlkoňový – masakr nebo si prohlédněte fotky na rajčeti – Fichtlcup Podhoří 2012.
o.s. MotorSport Jezernice

číslo 3 •červenec 2012

strana 19

8. sportovní hry
Mikroregionu Lipensko

Nohejbalový turnaj

V sobotu dne 2. 6. 2012 místní nohejbalisté
uspořádali další tradiční Sokol CUP – „Turnaj trojic“
v nohejbale ve sportovním areálu v Jezernici. Soutěže se tentokrát zúčastnilo neuvěřitelných 15 družstev z okolních vesnic i vzdálenějších měst. Bylo připraveno mnoho dobrot z udírny, výtečný gyros
a obsluha ve srubu poctivě točila chlazené pivečko.
Tak tedy – celkové pořadí: 1. místo – Skoky,
2. místo – Choré Vrány a 3. místo – Černotín.

V sobotu 9. června 2012 pořádala obec Veselíčko 8. sportovní hry Mikroregionu Lipensko.
Opět jsme se zúčastnili v plné sestavě u všech
sportovních disciplín, tedy volejbale, nohejbale
a malé kopané. Začátek her byl v režii naprosto
nepříznivého počasí, kdy do 11. dopolední hodiny pršelo, většina sportovců zmokla a nepříznivě se to odrazilo na povrchu sportovišť, hlavně fotbalovém hřišti. V letošním roce se turnaj
moc nevydařil fotbalistům, kteří po dvou prohrách v základní skupině skončili na 8. místě.
Nohejbalisté obsadili 3. a 4. místo a volejbalisté
v dramatickém zápase podlehli svému věčnému rivalovi z Týna a odvezli si pohár za 2. místo.
Cenu za nejúspěšnější obce her si letos odvezl
Lipník a my obsadili 2. místo. Děkuji všem sportovcům z naší obce za účast na Sportovních
hrách Mikroregionu Lipensko a příští rok nás čeká pořádání 9. her Mikroregionu Lipensko a to
8. 6. 2013.
Ing. Milan Šelle
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Tento tradiční turnaj začíná být velmi oblíbený
a účastníků přibývá, věříme, že i v dalších letech
se najde tolik aktivních sportovců, kteří nesedí jen
u televize a svých počítačů, ale jdou si zasportovat. Děláme to pro své zdraví a dáváme dobrý příklad svým dětem. Tímto děkujeme všem, kteří
nám pomáhali zajistit celý průběh soutěže, přípravu hřiště a pohoštění pro sportovce. Těšíme se
na další připravované turnaje – už v září!!!
Za nohejbalisty: Lollek Petr a Dreiseitl Jirka.
Sportu zdar!!!

Z činnosti fotbalového oddílu
Vážení fanoušci jezerského
fotbalu, protože nám právě skončila fotbalová sezona 2011/2012,
rádi bychom Vám udělali malou rekapitulaci uplynulé sezony
a nastínili Vám plány do nové.
Malé ohlédnutí za minulým
ročníkem:
Na začátku sezony 2011/2012
jsme si dali cíl umístit se do 6.
místa, což se nám i přes mnoho
problémů se zraněnými hráči
ke konci sezony podařilo. Větší
úspěšnost v zisku bodů jsme
měli na domácím hřišti s 20 získanými body a na hřištích soupeřů se nám podařilo ukořistit
11. Nejlepším střelcem uplynulé
sezony se s 10 vstřelenými góly
stal Michal Navrátil.
Po skončení sezony se rozhodlo několik hráčů a funkcionářů, ať už z důvodů zdravot-

Jezeráček

Jezeráček

ních nebo jiných, ukončit svou
aktivní činnost v našem oddíle.
Touto cestou bychom jim chtěli
poděkovat za činnost a reprezentaci jezerského fotbalu. Poděkování taktéž patří všem, kteří se obětavě podíleli na chodu
mužstva a přípravě domácích
zápasů a samozřejmě všem fa-

nouškům, kteří i přes ne mnoho
úspěchů ke konci sezony neúnavně povzbuzovali.
Cílem do nové sezony bude
hlavně omlazení a doplnění kádru, neméně důležitou věcí bude
zajistit dostatek finančních prostředků, což bude asi jeden z nejtěžších úkolů. Doufáme, že nám
zachováte svou přízeň i v příští
sezoně.
FOTBALU ZDAR!

Konečná tabulka okresní soutěže sk. B v sezoně 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lipník n. B. B
FKM Opatovice – Všechovice B
Skalička
Bělotín B
Jezernice
Žákovice
Drahotuše
Prosenice
Beňov B
Radslavice B
Horní Nětčice
Černotín
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
11
13
9
8
8
7
8
6
6
3

7
3
7
0
4
4
4
5
2
5
2
3

0
4
4
9
9
10
10
10
12
11
14
16

78 : 19
67 : 24
51 : 32
54 : 41
39 : 37
42 : 45
38 : 73
32 : 37
56 : 68
53 : 65
27 : 51
27 : 72

52
48
40
39
31
28
28
26
26
23
20
12

(19)
(15)
(7)
(6)
(–2)
(–5)
(–5)
(–7)
(–7)
(–10)
(–13)
(–21)
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Nabídka služby
Luke speed – přeprava dodávkou Citroën Jumper.
Ložná plocha: d – 3,3 m, š – 1,8 m, v – 1,8 m,
nosnost – 1500 kg, objem – 12 m3.
Stěhování, doprava vybyvení domácností,
stavební materiály, rozvozy atd.
Do 300 km,: 9,– Kč/km, nad 300 km: 8,– Kč/km – slevy, bonusy.
Luke speed Váš partner do nepohody.
Kellner Luděk
Jezernice 227
751 31 Lipník n. B.
mob. 607 145 606
ludek.kellner@centrum.cz
strana 22
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Informace o vývěskách na úřední desce
V dubnu, květnu a červnu 2012 bylo na úřední desce vyvěšeno:
UPOZORNĚNÍ – změna vývozu komunálního odpadu a vývoz bioodpadu v obci
OZNÁMENÍ – vývoz velkoobjemového odpadu
Veřejná vyhláška – výzva pro majitele kamenných křížů a sochy sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Jezernice
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Jezernice konané v pondělí 16. dubna 2012 v 18:00
hodin v Domě kultury a sportu
Pozvánka na 24. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje
Hasiči informují – Nebezpečí při pálení čarodějnic
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na rok 2012
Informace k dani z nemovitostí v roce 2012
Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí č. 13/2012 - rozhodnutí o umístění stavby přeložka části
účelové komunikace v Jezernici + situace

Naše služby nabízíme i v obci JEZERNICE

Název Služby

WIFI technologie – 5GHz

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Veronika Kovalčíková, r. 1988

Rychlost

Aktivace

Měsíční paušál s DPH

Blue Mini

5 Mbit

0 Kč

300 Kč

Blue Lite

8 Mbit

0 Kč

400 Kč

Blue Maxi

12 Mbit

0 Kč

500 Kč

Usnesení 9. zasedání ZO Jezernice ze dne 16. 4. 2012
Závěrečný účet DSO Lipensko za rok 2011
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Výzva pro majitele psa
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava“ – k nahlédnutí na internetu
Hasiči informují – Nebezpečí proměnlivosti počasí

VYZKOUŠEJTE SI NÁŠ INTERNET!
Pokud budete spokojeni, uzavřete smlouvu.
Při přechodu od konkurence po dobu výpovědi (max. 3 měsíce) ZDARMA!

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 13/2012 – rozhodnutí o umístění stavby přeložka části
účelové komunikace v Jezernici
Dražební vyhláška – elektronická dražba – Fidlerová Jana
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12. 6. 2012

K internetové lince máte možnost využít i
další služby.

Návrh Závěrečného účtu obce Jezernice za rok 2011
Sdělení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. j. MU/11137/2012/SÚ-UŘLIP1/2944 –- změna stavby
objektu č. p. 248 v Jezernici stávající líhně kuřat na pozemku parc. č. st. 33 v k.ú. Jezernice na stolárnu

Zákazníkům, kteří mají zájem o více služeb,
(telefonování) nabízíme zvýhodněnou cenu.

Hasiči informují – nebezpečí použití otevřeného ohně
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Jezernice konané v pondělí 25. 6. 2012 v 18:00 hodin
v Domě kultury a sportu v Jezernici

Dotazy Vám zodpovíme na tel: 777 682 510

Pozvánka na 25. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje konané v pátek 29. 6. 2012
VaK – Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
pro rok 2011

Zájemci volejte: 777 682 510
Pište: mitranet@mitranet.cz

Závěrečný účet obce Jezernice za rok 2011
Obec Jezernice – Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
stočné pro rok 2011

MITRANET.CZ, s.r.o., Bratrská 1114, 751 31 Lipník nad Bečvou
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Výběr ze zápisu a usnesení
z 9. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 16. dubna 2012 v 18:00
v Domě kultury a sportu v Jezernici

sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou firmou Elektroprogres Hranice, spol.
s r.o. se sídlem Mostní 689, 753 01 Hranice IČ:
45196541.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do
15. 5. 2012.

ZO schválilo přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup věcného vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012 ve výši 13 000,– Kč.
ZO schválilo spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem a Obcí Jezernice na
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2012.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.

Rozdělení hospodářského výsledku za rok
2011 ZŠ a MŠ Jezernice – bylo staženo z jednání
ZO, bude projednáno na příštím zasedání ZO.

ZO uložilo starostce smlouvu podepsat a doZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené v rozpočtovém opatření č. 4, provedené ložit do 29. 6. 2012 na Krajský úřad Ol. kraje – odb.
k 31. 5. 2012.
strategického rozvoje.
ZO schválilo závěrečný účet obce Jezernice za
rok 2011, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezernice za rok
2011, která uvádí, že při dílčí a konečné kontrole
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3
písm. a) zákona 420/2004 Sb).
ZO souhlasilo s hospodařením obce Jezernice
za rok 2011 bez výhrad.

ZO odstoupilo od kupní smlouvy uzavřené se
společností TOP-EKOLIVING s.r.o. dne 25. 8. 2009
podle ustanovení čl. č. V. této smlouvy a pověřilo
starostku obce, aby zajistila převedení pozemku
zpět do vlastnictví obce.

ZO souhlasilo s doplněním věty v usnesení 6.
ZO ze dne 12. 12. 2011, bod č. 6, 3. odrážka o větu:
… „zasahujících do rezerv z minulých let.“
ZO schválilo po doplnění bod č. 6, odrážku 3
v usnesení 6. ZO ze dne 12. 12. 2011 v následujícím znění: „Přesuny mezi oddíly, paragrafy a položkami bez omezení, pokud nedochází ke změně celZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného bře- kových příjmů a výdajů zasahujících do rezerv z mimene č. IP-12-8010279/01 na pozemku parc. č. nulých let.“
2559/52 (věcné břemeno zřízení a provozování
distribuční soustavy pro stavbu přípojky NN „JeZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsazernice, Matula, přípojka do 50 m NNv, NNk“) se žené v rozpočtovém opatření č. 3, provedené
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se k 30. 4. 2012.

ZO souhlasilo s uzavřením nájemních smluv
a dohod s Pozemkovým fondem ČR za užívání nemovitostí zastavěných budovou a navazujících
ZO schválilo příspěvek na opravu kostelních na budovu Obecního úřadu – Nájemní smlouva
varhan ve výši 15 000,– Kč a uložilo starostce za- č. 51N12/52 + dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí č. 51N12/52 a Nájemní smlouva
jistit vyplacení příspěvku do 31. 7. 2012.
č. 52N12/52 + dohoda o zaplacení úhrady za užíZO schválilo úpravy rozpočtu obsažené v roz- vání nemovitostí č. 52N12/52.
počtovém opatření č. 5.
ZO schválilo Smlouvy o zřízení věcného břeZO uložilo starostce zajistit úpravu rozpočtu
mene dle přiloženého seznamu (č. sml. SNM
dle 5. rozpočtového opatření do 30. 6. 2012.
01/…./2012/VB) uzavřené mezi výlučnými vlastZO schválilo souhlas s užitím hospodářského níky, podílovými spoluvlastníky a vlastníky ve
výsledku ZŠ a MŠ Jezernice za rok 2011 ve výši společném jmění manželů jako „povinnými“, SMP
56 223,79 Kč následovně:
Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38, Ostrava – Morav– částku 10 000,00 Kč do fondu odměn,
ská Ostrava, 702 00, IČ 27768961 zastoupenou na
– částku 46 223,79 Kč do rezervního fondu.
základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem, 401 17, IČ 27295567
ZO udělilo souhlas s použitím prostředků z re- jako „oprávněným“ a Obcí Jezernice, Jezernice
zervního fondu k posílení investičního fondu ZŠ 206, 751 31 Jezernice, IČ 70040915 jako „investoa MŠ Jezernice ve výši 121 223,79 Kč:
rem“, spočívající v právu zřídit a provozovat ply– částka 100 000,00 Kč (nevyužité prostředky z re- nárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět
zervního fondu),
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
– částka 21 223,79 Kč (část převedeného hosp. opravami a provozováním distribuční soustavy
výsledku 2011 do rezervního fondu).
a plynovodních přípojek na pozemcích uvedeZO udělilo souhlas s nařízením odvodu pro- ných v čl. I. těchto smluv.
středků z investičního fondu ZŠ a MŠ Jezernice do
Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu
rozpočtu obce Jezernice ve výši 153 545,79 Kč:
neurčitou.
– částku 100 000,00 Kč (nevyužité prostředky
Smluvní strany se dohodly na jednorázové
převedené z rezervního fondu),
úhradě za zřízení věcného břemene v celkové vý– částku 21 223,79 Kč (část převedeného hosp. ši 1,– Kč.
výsledku 2011 z rezervního fondu),
ZO pověřilo starostku podpisem těchto smluv.
– částku 32 322,00 Kč (nevyužité prostředky na
pokrytí odpisů keramické pece, dotované z proZO schválilo Charitě Hranice příspěvek pro rok
vozního příspěvku zřizovatele).
2012 ve výši 2.000,– Kč a uložilo starostce zajistit
vyplacení příspěvku do 31. 7. 2012.
ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Stavitelství
Šindler, s.r.o., Lipník nad Bečvou V, Podhoří 111,
Zveme občany na následující zasedání Zastupi751 31 Lipník nad Bečvou na akci „Oprava sociál- telstva obce Jezernice, která se budou konat 3. záních zařízení a kuchyňky v mateřské škole“.
ří, 22. října a 10. prosince 2012.
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Příprava MAS Lipensko – usnesení nevzniklo.
ZO vzalo na vědomí informaci o uspořádání
setkání s občany – důchodci, dne 22. 4. 2012
v 16:00 hodin v DKS Jezernice.

ZO souhlasilo s pořádáním akce ukončení
prázdnin s motivem 150. výročí vzniku Sokola
a s vytvořením organizačního výboru ze zástupců
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsa- jezernických organizací pro přípravu této akce.
žené v rozpočtovém opatření č. 1, provedené
k 31. 1. 2012.
Výběr ze zápisu a usnesení
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsa- z 10. zasedání
žené v rozpočtovém opatření č. 2, provedené
Zastupitelstva obce Jezernice
k 31. 3. 2012.

ZO vzalo na vědomí informaci o rozsahu 1. etapy stavby Kanalizace a ČOV Jezernice.

konaného dne 25. června 2012 v 18:00
v Domě kultury a sportu v Jezernici

Žádost o prodloužení termínu realizace bytového domu v lokalitě u Malíčků – usnesení nevzniklo. Po doplnění informací bude projednáno
na příštím zasedání ZO.

ZO schválilo cenu pozemků určených pro výstavbu RD v Obytném souboru I ve výši 250,– Kč/
m2. Současně schválilo zahájení procesu prodeje těchto pozemků po jejich rozdělení v souladu
s platnými právními předpisy.

ZO nesouhlasilo s předloženým návrhem
smlouvy o právu provést stavbu – Obytný okrsek
I., ve znění doplněném v bodech 2.4. a 2.5. právním zástupcem manželů Navrátilových.
ZO pověřilo starostku v pokračování jednání
s panem Navrátilem.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek
za komunální odpad na rok 2012,
aby tak neprodleně učinili.
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Jezernice je tento
poplatek splatný jednorázově do 30. 5. 2012.
Pouze v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2 000 Kč,
je možné poplatek zaplatit ve 2 stejných splátkách s termíny splatnosti do 31. 5. (1. splátka) a 31. 7. (2. splátka).
Výše poplatku pro rok 2012 činí 500 Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci.
Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 250 Kč.
Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v Jezernici nebo převodem na účet č. 4200026481/6800.
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