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Slovo zastupitele
Dobrý den, tak už došla řada s úvodním slovem zastupitele i na mne. Dlouho jsem přemýšlel o čem psát a nic mne nenapadalo. Nakonec
mne napadlo věnovat pár slov společenskému,
kulturnímu a sportovnímu životu v obci.
Naše obec žije velice pestrým společenským
životem. Není snad měsíce v roce, kdy by se nekonala alespoň jedna kulturní akce. Ať už jsou to výstavy, plesy, diskotéky, sportovní turnaje nebo
různá zábavná odpoledne pro děti a jejich rodiče.
Vždyť se také naše obec může pochlubit až osmi
zájmovými spolky (SDH, ČČK, KRPŠ při ZŠ a MŠ, TJ
Sokol, zahrádkáři, myslivci, farnost a včelaři). A to
nepočítám jednotlivé části TJ Sokol, které většinou vystupují samostatně a pořádají si vlastní
turnaje a akce. Takto pestrý kulturní a společenský život nám závidí v nejedné obci v okolí.
O to víc mne znepokojuje leckdy chabá návštěvnost těchto akcí ze strany občanů naší obce.
Ne zřídka se setkáváme s tím, že na pořádané akci
je několikanásobně více návštěvníků z okolních
obcí než návštěvníků z naší obce. Někdy se bohužel setkáváme i s mizivou návštěvností. A proto Vás
občany prosím, abyste svou návštěvou na těchto
akcích podpořili organizátory. Velice často jsou tyto akce jediným příjmem organizací a výdělek putuje do jejich dalšího rozvoje. Také organizátory určitě potěší, že se nesnažili nadarmo. Nerad bych se
dožil doby, kdy by společenský život obce upadl.
A proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se
snaží rozvíjet společenský život v obci. Vždyť tito
lidé ve větší, či menší míře obětují svůj volný čas
pro nás pro všechny. Doufejme, že jim jejich snaha dlouho vydrží.

Jezeráček

Také bych se chtěl vrátit k úvodnímu slovu kolegy Zdeňka Panáka z letošního jara. Opět nám
začíná topná sezona a už nám ta naše obec zase
pěkně zavání. Prosím všechny spoluobčany topící pevnými palivy, aby nepálili plasty, gumy, překližky a jiné odpady. Přestaňme otravovat své
spoluobčany. Za těch pár ušetřených korun Vám
vaše i naše zdraví nestojí. Děkuji.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům popřát krásné a šťastné prožití posledních pár měsíců tohoto roku (Vánoce se nám už blíží ).
Radek Raška

Obecní úřad

www.jezernice.cz

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
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Volby do zastupitelstev krajů v roce 2012 v Jezernici
Ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů. Voliči s místem trvalého
pobytu v Jezernici měli možnost hlasovat ve volební místnosti v budově Obecního úřadu, Jezernice č.p. 206. Z 552 zapsaných voličů se jich k volbám
dostavilo 151. Volební účast v Jezernici tedy činila
27,36 %. Jednotlivé volební strany dosáhly v Jezernici těchto výsledků:

Kandidátní listina
Platné hlasy
číslo název
celkem v %
2 SUVERENITA – Blok JB – změna pro Ol.
3
1,98
kraj
5 Koruna Česká (monarch. strana Čech,
1
0,66
Moravy a Slezska)
7 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
1
0,66
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
5
3,31
16 Strana soukromníků ČR
1
0,66
20 Moravané
0
0,00
22 Národní socialisté – levice 21. stol.
0
0,00
26 NEZÁVISLÍ
14
9,27
42 TOP 09 a Starostové pro Ol. kraj
11
7,28
43 Komunistická strana Čech a Moravy
22 14,56
60 Česká strana sociálně demokratická
47 31,12
65 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH,
1
0,66
MORAVY A SLEZSKA
70 Občanská demokratická strana
11
7,28
77 Strana svobodných občanů
1
0,66
80 Dělnická strana sociální spravedlnosti
1
0,66
87 Koalice pro Ol. kraj společně se starosty
19 12,58
89 NEZÁVISLÁ VOLBA
13
8,60
93 Česká pirátská strana
0
0,00

Oprava budovy obecního úřadu a mateřské školy
Oprava sociálních zařízení MŠ byla dokončena 9. 8. 2012. Celkové náklady představovaly
370 619 Kč. Z Pogramu rozvoje venkova Olomouckého kraje získala obec na tuto opravu
183 tis. Kč, zbytek uhradila ze svého rozpočtu.
Další stavební práce, které bylo nezbytné
provést v souvislosti s probíhajícími úpravami:
úpravy šatny MŠ, pořízení videovrátníku, dodatečné úpravy v kuchyňce a ve skladu; vybudování archívu obecního úřadu, oprava a dozdění

stěny v knihovně, si vyžádaly navíc náklady ve
výši 165 441 Kč. Na úhradu těchto prací byly vedle prostředků obce použity rezervy rozpočtu
základní školy ve výši 153 tis. Kč.
Současně stavební firma Stavitelství Šindler
provedla opravu poškozeného podhledu nad
hlavním vstupem do budovy obecního úřadu
nákladem 20 418 Kč a pracovníci obce z vysokozdvižné plošiny opravili, obrousili a natřeli oba
dřevěné štíty na budově obecního úřadu. (Jo)

Masarykova vatra – 26. 10. 2012
Letos si připomeneme 94. výročí vzniku samostatného Československa zapálením „Masarykovy
vatry“ ve sportovním areálu v Jezernici. Slavnost
zahájíme v pátek 26. 10. 2012 v 17 hodin položením květin u pomníku T. G. Masaryka. Odtud půjde lampiónový průvod přes obec na hřiště. Na hřišti slavnostně zapálíme vatru. Naši hasiči se odborným dohledem postarají o bezpečnost celé akce
a současně pro všechny připraví občerstvení.
Tradice zapalování Masarykovy vatry má své
kořeny již v březnu 1935, kdy lánský Sbor dobrovolných hasičů přišel s návrhem, že na počest
85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka zazní po celé republice v 19 hodin hasičské
trubky. Na tento „signál“ pak ve všech obcích, kde
fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry.
V roce 1937 se však Masarykova vatra rozhořela
dvakrát a to i v předvečer prezidentova pohřbu.
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Lánští hasiči chtěli tradici rozšířit a Masarykova vatra tak měla být v budoucnu zapalována v den výročí narození prezidenta Osvoboditele a v den výročí
jeho úmrtí. Zapálena však už mohla být pouze jediná vatra 7. března 1938. Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky potlačila.
První poválečná Masarykova vatra se konala roku 1947 opět v březnu, kdy ji uspořádaly hasičské
sbory Lán a Vašírova. Tato Masarykova vatra ale byla také ve své historii poslední, obnovenou tradici
přerušil komunistický převrat a období totality.
V současné době se obnovená tradice přesunula do října – k výročí vzniku samostatného Československa a k obnovené tradici se hlásí stále více obcí. Letos se k ní připojíme i my.
Všechny srdečně zveme. Občerstvení na hřišti
je zajištěno. Sraz v pátek 26. 10. 2012 v 17 hod.
před školou u památníku T. G. M.
Pavla Jochcová, starostka
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Regenerace zeleně v obci Jezernice

Informace o poskytnutí příspěvků z Olomouckého kraje
na zajištění akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Jezernice v roce 2012
Obec Jezernice obdržela v roce 2012 od Olomouckého kraje neinvestiční příspěvek na částečnou
úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jezernice. Povinností obce je však vynaložit z vlastních zdrojů nejméně stejnou částku, jako je výše příspěvku. Příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 13 000 Kč obec použila na nákup radiostanic a vozidlové antény. Následně bylo Olomouckým krajem dodatečně schváleno Obci Jezernice ještě další poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 8 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Jezernice. Za tyto prostředky obec pořídí pro jednotku dobrovolných
hasičů ještě motorovou pilu. Zakoupené vybavení bude sloužit k využití nejen při požárním zásahu.

Propustek pod Loučskou cestou

Dům kultury a sportu
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Během měsíce září dokončila Správa silnic Olomouckého kraje po dvouletých jednáních propustek pod cestou Jezernice – Loučka k odvedení přívalových vod mimo obec. Současně byly provedeny
potřebné terénní úpravy a vyčištěny příkopy podél
cesty. Do konce roku přemístí Agrochov stávající
ochrannou betonovou hráz blíže k propustku a dokončí drobné terénní úpravy dotčeného okolí. Toto
opatření významně přispěje k ochraně nemovitostí
občanů před přívalovými vodami z polí.
(Jo)

V září 2012 byl nákladem 110 tis. Kč obnovený nátěr střechy Domu
kultury a sportu. Během léta byly v DKS odstraněny závady na elektroinstalaci zjištěné revizním technikem a doplněny chybějící části
hromosvodů tak, aby instalace odpovídala platným bezpečnostním
předpisům. V následujícím roce plánujeme předláždit poškozené povrchy schodiště a nájezdové rampy před vstupem do DKS.
Je výborné, že máme v Jezernici tak kvalitní společenský a sportovní prostor, který je hojně využívaný občany Jezernice a často i zájemci
z okolních obcí či z Lipníku n. B. Je ale taky dobré, aby vnímavý občan
věděl, že celkové běžné náklady na provoz DKS hrazené každoročně
z rozpočtu obce (bez nákladů na větší opravy) představují 200 tis. Kč
(po odečtení příjmů za pronájmy ve výši cca 40 tis. Kč/rok).
(Jo)
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Začátkem září vyhlásila obec Jezernice výběrové řízení na akci Regenerace zeleně v obci Jezernice.
Předmětem regenerace zeleně je odborné ošetření vzrostlých stromů, kácení havarijních stromů a výsadby nových kvalitních dřevin v zastavěném území obce. Na akci budou využity finanční prostředky Ministerstva životního prostředí, které obec získala v roce 2009 jako vítěz Zelené stuhy Olomouckého kraje.
V termínu stanoveném ve výzvě k podání nabídek obec obdržela 9 nabídek na zhotovení zakázky.
Vítězem výběrového řízení se stal uchazeč, který splnil stanovené podmínky zadavatele a současně
nabídl realizaci akce za nejnižší cenu: Jan Pěta, bytem Hlinky 480, Kunštát, nabídnutá cena 333 433 Kč.
Dvě z devíti předložených nabídek byly pro neúplnost vyloučeny. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou zbývajících sedmi hodnocených nabídek byl 174 494 Kč.
Vlastní práce budou probíhat od října do prosince letošního roku. Bude vykáceno 18 vytipovaných stromů, z toho 12 přestárlých kulovitých javorů rostoucích podél hlavní silnice v obci a zbývajících 6 v zelených plochách podél potoka. Podél silnice bude následně vysazeno 27 ks alejových, na
jaře výrazně růžově kvetoucích, hlohů a další stromy budou vysazeny za skácené dřeviny v zelených
plochách veřejného prostranství. 29 vzrostlých stromů bude ošetřeno odborným ořezem podle konkrétního zdravotního stavu jednotlivých dřevin a na některých z nich budou instalovány vazby k zajištění větví před odlomením.
Cílem akce je prodloužit životnost a zajistit vetší bezpečnost vzrostlých stromů v obci, novou výsadbou nahradit přestárlé dřeviny a celkově zvýšit estetickou hodnotu zeleně v obci Jezernice. Současně je to poslední možnost, jak co možná nejúčelněji využít získané finanční prostředky, které jsou
obci Ministerstvem životního prostředí garantovány do konce roku 2012.
(Jo)

Žádost o dotaci na opravu „Gogelova“ mostu

Už více než rok trvá uzavírka „Gogelova“ mostu, která musela být provedena z důvodu jeho
havarijního stavu. Ve zvlášť nepříjemné situaci
jsou nejblíže bydlící občané, kteří mají omezený
přístup ke svým nemovitostem a musejí volit delší a méně pohodlné objízdné trasy. Protože náklady na opravu mostu představují více než 1 mil.
korun, je nezbytné najít dotace, které by mohly
být na jeho opravu použity.
V srpnu vyhlásila Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. (dále jen MAS) v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008–2013, Osa IV
Leader „Rozvíjet venkov společně má smysl!“ výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.
Obec Jezernice podala začátkem září do této
výzvy žádost o dotace na projekt „Obnova místní
komunikace III. třídy včetně opravy mostu přes potok a přilehlého veřejného prostranství“ ve výši 840
tis. Kč, což je nejvyšší možná podpora, kterou zde
pravidla umožňují. Celkové náklady projektu před-
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stavují 1,2 mil. Kč, zbývající prostředky musí obec
vyčlenit ze svého rozpočtu. Předmětem projektu
jsou kromě rekonstrukce mostu a dotčené komunikace i sadovnické úpravy přilehlé zelené plochy
s kamenným křížem, kde by mimo jiné měla vzniknout odpočivná plocha s lavičkami, odpadkovým
košem, stojanem na kola a informační tabulí.
Podané projekty musí jejich předkladatelé prezentovat na obhajobě před veřejností dne 12. 10.
2012 v 17.00 v sále pohostinství v Soběchlebích, naproti kostelu. O úspěšných projektech následně rozhodne hodnotící komise jmenovaná radou MAS.
Podle zveřejněného seznamu podaných žádostí je již dnes zřejmé, že požadované dotace na
obnovu veřejných prostranství jsou větší než vyčleněné prostředky v příslušné kapitole a že všechny žádosti neuspějí. Výsledky budou zveřejněny
do konce října. Nezbývá než doufat.
V případě, že budeme mít štěstí a dotaci obdržíme, proběhne během zimy výběrové řízení na
dodavatele stavby a na jaře 2013 zahájíme vlastní stavbu. 
(Jo)
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Jezernické železniční viadukty na desátém místě
Děkujeme všem, kteří během července a srpna
2012 poslali svůj hlas Jezernickým mostům v anketě „7 divů Olomouckého kraje“. Mosty získaly od
svých příznivců celkem 182 hlasů a umístily se na
10. – 11. místě spolu s Národní kulturní památkou
Vodní elektrárna a vila v Třeštině-Háji. Vítězem letošního ročníku ankety jsou Rychlebské stezky.
Zvítězily s celkovým počtem 954 hlasů. Do letošní-

ho druhého ročníku ankety se zapojilo 4 896 hlasujících, kteří při hlasování vybírali z celkem 21 nominovaných zajímavostí, vybraných odborníky na
cestovní ruch. Olomoucký kraj bude i letošních vítězných 7 divů propagovat prostřednictvím vlaků
Českých drah, a to jak na regionální úrovni, tak
i celostátně prostřednictvím souprav Pendolino.
Výsledky ankety:

Nominovaná zajímavost
počet hlasů
Rychlebské stezky
954
Poutní místo Panny Marie Pomocné Zlaté Hory
621
Zámek Tovačov
462
Javoříčské jeskyně
290
Unikátní střešní zahrada na střeše
bývalé konírny zámku v Lipníku
288
6. Císařsko-královská olomoucká pevnost
286
7. Plumlovský zámek
255
8. Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast
187
9. Zámecký park v Loučné nad Desnou
183
10. – 11. Jezernické železniční viadukty
182

10. – 11. Národní kulturní památka Vodní elektrárna
a vila v Třeštině – Háji
12. Rozhledna na Borůvkové hoře v Rychlebských horách
13. Olomoucké Horní náměstí
14. Národní dům v Prostějově
15. Prostějovská Starorežná
16. Vřesová studánka v Jeseníkách
17. Ruční papírna Velké Losiny
18. Expozice času ve Šternberku
19. Varhany v chrámu sv. Mořice
20. Zoo Olomouc
21. Arcibiskupský palác

1.
2.
3.
4.
5.

182
165
148
125
119
107
98
83
61
51
49

Příprava plochy pro rodinné domy
Již v roce 2008 zahájila obec projednávání záměru na vytvoření nových stavebních míst pro rodinné domy, tzv. Obytný okrsek I – Jezernice, umístěný na obecních pozemcích na starém hřišti (5 rodinných domů) a v navazujícím obecním sadu za zahradami směrem k viaduktům (7 RD). Složité vyjednávání s vlastníky sousedního pozemku o umístění inženýrských sítí zkomplikovalo na dlouhou
dobu pokračování realizace záměru.
Vzhledem k vysokým předpokládaným investičním nákladům na inženýrské sítě pro celý soubor
12 rodinných domů (RD) rozhodlo zastupitelstvo obce v dubnu 2011 o zmenšení záměru pouze na
5 RD na bývalém hřišti a v červnu 2012 rozhodlo o ceně stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě ve výši 250 Kč/m2.
Obytný okrsek má celkovou výměru 6 799 m2, z toho 4 056 m2 je určeno pro RD (stavební pozemky o velikosti 500 až 1000 m2), zbývající plocha je určená pro vybudování veřejných prostranství včetně komunikací.
V současné době odpovědný projektant Ing. Stanislav Vrubel z Lipníku nad Bečvou dokončuje
podklady pro územní rozhodnutí o umístění inženýrských sítí a o rozdělení pozemků na jednotlivé
stavební parcely, které by měly být připraveny k prodeji koncem letošního roku. Záměr prodeje stavebních pozemků bude uveřejněn na úřední desce. 
(Jo)

Co napsali kominíci starostům

V neděli 16. září letošního roku se v Prostějově uskutečnily v rámci prostějovských
hodových slavností krajské dožínky Olomouckého kraje. Při této příležitosti každoročně předává hejtman kraje dožínkové
věnce nejlépe hospodařícím zemědělským
organizacím jednotlivých okresů. V roce
2012 byla jako nejlepší za okres Přerov vyhodnocena zemědělská společnost Agrochov Jezernice a.s. Zasloužila si to nejen
svým trvale vyváženým dobrým hospodařením v oblasti klasické zemědělské výroby, ale i nadstandardní péčí o údržbu krajiny. V tomto směru bylo velmi dobře hodnoceno zejména budování revitalizačních vodních nádrží, sloužících nejen jako krajinotvorné prvky v přírodě, ale i jako stabilizující opatření v rámci protierozních a protipovodňových opatření. Značné pozitivní ohlasy vyvolaly
také aktivity společnosti ve výsadbě a realizaci biokoridorů a rozptýlené krajinné zeleně.
Agrochov Jezernice v současné době také spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic na výsadbě
koridorů pro zvěř v rámci dokončení stavby dálnice D 47 na Ostravu, čímž přispívá i ke značnému zlepšení a zkvalitnění stavu honiteb.
Dožínkový věnec převzal z rukou hejtmana kraje Martina Tesaříka předseda představenstva Agrochovu Jezernice Ing. Zdeněk Bednář.
Dušan Pořízka, Agrární komora Olomouckého kraje

Datum: 5. 9. 2012
Vážený pane starosto, dovolujeme si upozornit Vás a členy obecního zastupitelstva ve Vaší obci
na situaci v kominických službách, která vznikla od 1. 1. 2011, kdy vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Tento předpis sice obsahuje v § 3 a 5 ustanovení o odborné způsobilosti osob oprávněných
provádět revize a kontroly spalinových cest, vidina snadného a často bezpracného výdělku však přiměla řadu „podnikavců“ k obcházení pravidel zákonného podnikání. Nejčastěji se jedná o tzv. „nájezdové„ firmy, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost Kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí, kteří jménem
kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům někdy i se svolením
místních samospráv kominické služby. Provádějí je ovšem často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů.
Společenstvo kominíků ČR je dobrovolným profesním sdružením založeným v r. 1990 s počtem členů blížícím se v současné době k 800. Máme dlouhodobé praktické zkušenosti s podnikáním v kominickém řemesle, kde nekvalitně provedené práce v rámci poskytované služby mohou vést až k vážným bezpečnostním důsledkům. Velmi často také odpovídáme na dotazy občanů zneklidněných nekvalitně provedenými službami, bohužel ale po té, co si vynuceně pustili do
domu podobné řemeslníky. Ti často vůbec nevystavují předepsané zprávy o provedených úkonech. Zákazník si například pro potřeby pojištění musí objednat opakování kontroly kvalifikovaným
odborníkem.
Jelikož soudní znalci v oboru Kominictví, působící ve Společenstvu kominíků ČR, při soudním projednávání smrtelných případů konstatují v nejednom případě, že příčinou smrti při požárech a otravách plynem je nekvalitní provedení kontroly nebo revize spalinové cesty. Odbornou způsobilost osob
nabízejících tyto služby doporučujeme proto ověřit. Můžete k tomu použít jak internetové diskuze spotřebitelů, tak internetové stránky Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz nebo tel. 602 285 022 anebo
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
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Agrochov Jezernice vyhlášen nejlépe hospodařící zemědělskou
organizací v okrese Přerov
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Návštěva Mikroregionu Kyjovské Slovácko
Ve čtvrtek 20. září se v rámci vzájemných přátelských setkání mikroregionu uskutečnila návštěva Kyjovska.
Hlavním cílem bylo poznat tuto oblast, historické památky a získat vědomosti o realizaci místních projektů.
První zastávkou byl zámek Milotice, po jehož
prohlídce jsme navštívili projekt Leader„Tradice na
zámku“, zde byla výstava ukázek tradic, které byly
v tomto kraji typické (vaření trnek, jízda králů…).
Po obědě v hotelu Vinohrad jsme přijeli do
obce Ratíškovice, kde jsme si prohlédli projekt
Leader – „Knihovna a Škola pohody“. V nově zrekonstruované knihovně nás přivítala velice příjemná paní knihovnice Marie Škorpíková, která v
rámci knihovny organizuje spoustu besed a společenských akcí. Součástí knihovny je i dětský
koutek pro nejmenší, kde je k dispozici přebalovací pult a hračky pro děti. Cílem není jen půjčovna knížek, ale i prostor pro setkávání místních
obyvatel pro společenskou konverzaci.
Ratíškovice svými 4020 obyvateli patří mezi
nejpočetnější obce – vesnice v České republice.
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Zajímavá je bytová kolonie nesoucí jméno Tomáše Bati, který zde otevřel v roce 1933 lignitový důl
„Tomáš“. K využití původní železniční trati získala
místní skupina „MAS Kyjovské Slovácko v pohybu“
finanční prostředky z projektu Leader na pořízení
drezíny. Zde jsme si vyzkoušeli projížďku na drezíně, která se nám velice líbila, tedy hlavně děvčatům, muži museli použít své síly, aby nás šlapacím
kolopohonem vyvezli. Přímo u trati bylo v roce
2006 nově otevřeno také „Muzeum ve Vagónu“,
které doplňuje nevšední projížďku šlapací drezínou o zajímavé historické informace zejména
o minulosti hornictví a železnice v okolí Ratíškovic.
Další zastávkou byl sběrný dvůr a nová kompostárna, na kterou obec dostala dotaci. Prováděl nás zde starosta Ratíškovic – Ing. Josef Uhlík.
Byla jsem velice překvapena, v jaké čistotě a pořádku se tento sběrný dvůr udržuje. Pan starosta
se nám také pochlubil sportovním areálem a krytým bazénem, který byl z dotací čerstvě zateplen.
Program dne byl zakončen příjemným posezením ve sklípku a ochutnávkou vína.
Mgr. Ivana Kubešová, účetní obce

číslo 4 •říjen 2012
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Významní občané a rodáci obce Jezernice
V neděli 5. srpna se farníci v Jezernici dověděli smutnou zprávu. Ve věku 86 let zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti v pátek 3. srpna 2012
P. Jaroslav CIGOŠ, který v letech 1965–1981 působil jako administrátor v Jezernici, Loučce a Podhoří a který se významně zapsal do podvědomí občanů uvedených obcí.
P. Jaroslav CIGOŠ se narodil 1. 1. 1926 ve Zlechově u Velehradu. Gymnasium studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a teologickou
fakultu v Olomouci na Palackého univerzitě. Na
kněze byl vysvěcen 11. 12. 1949 v Olomouci.
Po dokončení studií čekal na ustanovení v duchovní správě, ale přišlo rozhodnutí, že od 5. 9.
1950 nastoupí presenční vojenskou službu. Ta trvala do 31. 12. 1953. V polovině ledna 1954 mu
bylo sděleno, že nebude prozatím ustanoven
v duchovní správě, aby si našel zaměstnání. A tak
od února 1954 do 31. května 1954 pracoval jako
dělník ve Výzkumném ústavu ovocnářském na
Velehradě. Od 1. června 1954 byl ustanoven kooperátorem v Hranicích na Mor., kde pobyl plných jedenáct let. Od 15. 5. 1965 byl Kapitulní
konsistoří v Olomouci ustanoven administrátorem v Jezernici a exc. administrátorem farností
v Loučce a Podhoří.
(Pan víceděkan P. Jan Porubský na vlastní žádost odchází z Jezernice a od 15. května 1965 byl
jmenován Kapitulní konsistoří v Olomouci administrátorem v Tovačově. V Tovačově, kam měl odejít bývalý administrátor a víceděkan P. Jan Porubský nebyla fara upravena dle jeho přání, proto zůstal v Jezernici až do 30. 6. 1965.)

Jezeráček

P. Jaroslav CIGOŠ
1. 1. 1926 - 3. 8. 2012
Dne 30. 6. 1965 dopoledne se přestěhoval nový administrátor na nové působiště (jak poznamenal – tvrdou vinici).
A tak začalo působení P. Jaroslava CIGOŠE v Jezernici, které trvalo až do roku 1981. Všechny své
síly a schopnosti věnoval po celou dobu svého
působení nejen duchovní sféře, ale za jeho působení se provedly velké opravy na jemu svěřeném
majetku tj. faře a kostelích v Jezernici, Loučce
a Podhoří.
Největší opravy se uskutečnily v letech 1974–
1976 kdy byla provedena oprava střechy na farní budově, výměna střešní krytiny a nová fasáda
na kostelích v Jezernici, Loučce a Podhoří.
V roce 1981 na vlastní žádost odchází P. Jaroslav CIGOŠ z Jezernice, ale ani po svém odchodu
na své farníky nezapomněl a kdykoliv se naskytla příležitost, tak se s nimi rád setkal a pobesedoval. Tak tomu bylo např. když zahrádkáři z Jezernice a Podhoří organizovali zájezd na Jižní Moravu se zastávkou v Bzenci. Někteří účastníci
(p. Karel Libosvár, p. Josef Malíček a řada dalších)
navštívili P. Jaroslava Cigoše na jeho faře. Byli srdečně přivítáni, patřičně pohoštěni a pak v družném rozhovoru vzpomínali na dobu, kdy pan farář působil v Jezernici.
Další setkání se uskutečnilo v roce1999, kdy
P. Jaroslav CIGOŠ slavil 50. výročí vysvěcení na
kněze. Slavnost se konala na Velehradě.
V roce 2003 obec oslavovala 650. výročí první písemné zmínky o obci a na oslavy byl starostou obce jako významný V. I. P. host pozván také P. Jaroslav CIGOŠ. Kvůli svým povinnostem
se však omluvil.
Poslední setkání, dá-li se to tak nazvat – se
uskutečnilo v pátek 10. srpna 2012, kdy farníci
z Jezernice, Loučky a Podhoří se přišli rozloučit
se svým bývalým farářem do kostela sv. Anny ve
Zlechově (jeho rodišti) a doprovodili ho na jeho
poslední cestě.
Jeho práce a život v Jezernici si zaslouží tichou
vzpomínku.
Antonín Jemelka, kronikář obce

číslo 4 •říjen 2012
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UKONČENÍ PRÁZDNIN
Sobotu 1. 9. 2012 můžeme s úspěchem zařadit
mezi vydařené kulturní a společenské akce obce
Jezernice. Obec uspořádala ve spolupráci s TJ Sokol Jezernice a s podporou místních organizací –
Sdružením dobrovolných hasičů, Klubem rodičů
a přátel školy a Českým červeným křížem – slavnostní odpoledne spojené s oslavou výročí 150
let od založení Sokola a s ukončením letních školních prázdnin.
Návštěvníkům byl nabídnut bohatý kulturní
program, který zahájila starostka obce slavnostním proslovem. Následovala sportovní část odpoledne se soutěžemi pro děti i jejich rodiče připravené Klubem rodičů a přátel školy. Zajímavé
kynologické ukázky předvedl se svými pejsky
kroužek agility působící při Domě dětí a mládeže
v Hranicích.
Sdružení dobrovolných hasičů zorganizovalo
tradiční soutěž o nejlepšího jezernického TOP hasiče. Letos se hasičského klání zúčastnilo celkem

vou. Během celého odpoledne mohly děti využít
„šmoulí“ skákací hrad, který byl v jejich neustálém
obležení a další povyražení nabídly projížďky na
konících zajištěné panem Evženem Blechou ze
Středolesí.
O příjemnou atmosféru se postarala cimbálová muzika Primáš z Přerova. Celou slavnost opět
provázel maskot obce – vodníček Jezerníček. Závěr celého zábavného programu patřil ohňové
show v provedení pražského dámského sdružení

Siderea. Následovala taneční zábava, která se protáhla až do ranních hodin.
K dobré náladě přispělo také výborné občerstvení připravené Sborem dobrovolných hasičů,
TJ Sokolem Jezernice a Českým červeným křížem.
Vůně makrel a grilovaného masa, gyrosu i voňavých koláčků se linula celým areálem. Velký dík patří zejména těm návštěvníkům, kteří svým dobrovolným vstupným přispěli na opravu varhan v našem místním kostele.
Kateřina Ludíková

pět družstev. TOP hasičem se stal Pepík Zemánek,
z děvčat obhájila loňské vítězství Veronika Dohnalová. Novinkou v soutěži bylo také jedno dětské
družstvo tvořené dětmi z místní základní školy.
Kulturní část programu zahájily mažoretky z Tanečního souboru Tadomi Dřevohostice, které publikum ocenilo velkými ovacemi. Potlesk následoval také pro děvčata z TJ Sokol Lipník nad Bečvou
za ukázku sletové skladby nazvané Nebe nad hla-

Významné životní
jubileum
Významné životní jubileum oslavila v září
paní Věra Suchánková. K jejím neuvěřitelným
devadesátinám jí přejeme hodně zdraví a stále dobrou náladu, s jakou nás přivítala u sebe
doma. Jejím krédem je rozdávat radost. Proč
se prý mračit na svět, když s úsměvem jde
všechno líp. Vzácná, moudrá žena překvapivě
svěžího ducha!
(Jo)
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Naše školka – krásná školka

Zahájili jsme nový školní rok 2012/2013

Říká se, kdo si počká, ten
se dočká! A my jsme se dočkali! Dlouho volala naše školka
po rekonstrukci vnitřních prostor. Vždyť některé vybavení
je staré více než 30 let.
Loni byl koupen nový nábytek do třídy. Hned bylo vše
hezčí, ale zároveň bylo vidět
o to více, co je staré, otlučené
a poničené. Hlavně sociální
zařízení bylo už v zoufalém
stavu, nevyhovující dnešním
nárokům na hygienu.
Letos se začalo blýskat na
lepší časy. Naše paní starostka sehnala dotace na rekonstrukci, ale problém bylo co
udělat jako první. Chtělo by
to téměř všechno opravit a vyměnit, shodli jsme se i s panem Šindlerem – vedoucím stavební firmy.
Jak to ale vymyslet, obec má i jinde velké výdaje a dotace vše nezachrání. A tak jsme moc vděční
i za to, co se udělalo.
Nakonec máme nejen nové sociální zařízení, kuchyňku, stoly a židličky ve třídě, ale i šatnu, která
v plánu nebyla.
Proto bych chtěla poděkovat paní starostce a zastupitelstvu, za to, že jim záleží, aby se v naší školce zpívalo: „ NAŠE ŠKOLKA, PĚKNÁ ŠKOLKA, RÁDI DO NÍ CHODÍME … “
Dík patří také stavební firmě p. Šindlera za dodržení termínu a dobře odvedenou práci.
A nakonec všem maminkám, které ochotně přidaly ruku k dílu a tu naši školičku přišly uklidit a naleštit.
Kdo neví a neviděl, klidně se přijďte podívat.
A na závěr: letos naši čápi vyvedli tři mláďata. Bylo by dobré, kdyby mladí v Jezernici „vyváděli“ také více mláďat, aby ta snaha nás všech nebyla marná.
Libosvárová J., školnice MŠ

V pondělí 3. září jsme se sešli
v učebně 1. třídy Základní školy
v Jezernici, abychom všichni žáci, pedagogové, noví prvňáčci
i jejich rodiče zahájili nový školní rok. Po několika populačně
slabších letech jsme v tomto
roce obzvlášť radostně přivítali
větší počet žáků 1. ročníku. Jsou
to: Anlauf Dominik, Kindlová
Tereza, Ludík Jan, Psotová Ivana, Richtr Tobiáš, Sivák Dominik
a Skála Lukáš.
Po úvodním slově ředitelky
školy žáky pozdravila paní starostka ing. Pavla Jochcová, žáci
obdrželi upomínkové předměty od obecního úřadu, VLS Lipník n. B i krajského zastupitele
Dušana Pořízky. Nejstarší žáci
se přivítali s těmi nejmladšími
a všichni se seznámili se svými
vyučujícími.
V letošním roce jsme školou
jednotřídní. Dle možností dále
dělíme třídu tak, aby hlavní předměty byly vyučovány samostatně v 1. – 3. a ve 4. – 5. ročníku.
Vyučujícími jsou: Mgr. Hradilová
Bronislava (ředitelka), Mgr. Chy-

tilová Vladimíra (učitelka). V družině pracuje jako vychovatelka
p. Mlčáková Veronika. Školnici
a výdej stravy zastává na ZŠ p.
Hašová M.
V mateřské škole nadále pracuje p. Vykoupilová Miroslava
(jako vedoucí učitelka), sl. Nováková Markéta (učitelka) a p. Libosvárová J. (školnice).
I v letošním roce máme připravený pro žáky projektový rok,
kde získají spoustu nových informací, dovedností a zkušeností.

Klub rodičů a přátel školy má nové logo
Začátek nového školního roku je opět spojen s činností
Klubu rodičů a přátel školy, který působí při naší základní
a mateřské škole již řadu let. Po dohodě s ředitelkou školy
Mgr. Bronislavou Hradilovou došlo k upravení loga školy
tak, aby ho mohl používat pro své účely také Klub rodičů
a přátel školy.
Pro lepší a rychlejší informovanost rodičů došlo v září
k vytvoření profilu Klubu rodičů a přátel školy také na sociální síti Facebook. Profil bude mapovat naši činnost nejen rodičům, ale také dalším občanům obce.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková
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Na prvních třídních schůzkách
byli rodiče seznámeni i s dalšími
mimoškolními aktivitami, které
pro žáky i veřejnost připravujeme.
Přeji všem novým prvňáčkům
i jejich starším spolužákům, hodně hezkých školních výsledků,
ale i kopec zábavy v celém tomto školním roce.
V průběhu letních prázdnin
probíhala v plánované uzavírce
mateřské školy rekonstrukce sociálních zařízení. Po zahájení prací se zjistilo, že tato rekonstrukce
bude poněkud rozsáhlejší, než se
zprvu očekávalo. Došlo tedy i na
stavební úpravu ve třídě školky,
v kuchyňce a v šatně pro děti. Tyto místnosti byly dovybaveny také novým nábytkem, který odpovídá veškerým hygienickým
předpisům. Chtěla bych touto
cestou poděkovat p. Libosvárové
za zvládnutí náročného úklidu
po stavebních pracech i všem
maminkám, které také ochotně
přiložily ruku k dílu.
Mgr. Hradilová Bronislava
ředitelka školy
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Den bez aut

Začátek školního
roku 2012/13
Prázdniny jsem si užila, ale byly moc krátké
a po prázdninách jak všichni víme, je školní rok
. Teď už jsem v 5. třídě a tak jsem si uvědomila, že za chvíli už budu na druhém stupni. Já se
do školy těšila, ale ne na učení. Hned jak jsem
přišla do třídy, tak jsem poznala svoji lavici (byla to ta nejmenší ). Ale měli jsme celou třídu
zaskládanou lavicemi a přesto tam bylo dost
místa. První den jsme šli jen přivítat prvňáčky
a hned jsme šli domů. Druhý den už jsme si povídali a potom to šlo dále tak, jako vždycky (začínali jsme se učit). Z předmětů mě asi nejvíce
baví výtvarná výchova a tělesná výchova. Ve
škole je jeden prvňáček a ten pořád, pořád
a pořád mluví a nikdy se nepřihlásí. Je srandovní !!! Máme hodnou třídní učitelku a proto
mě to ve škole baví!
Nina Pořízková
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19. 9. ve středu jsme jeli do Lipníka nad Bečvou
na den bez aut. Byly tam závody na koloběžkách
a na bruslích. Koloběžky byly na náměstí. Než začaly závody na koloběžkách tak jsme šli na výstavu.
Téma bylo železnice. Byly tam i dva obrázky Niny
Pořízkové a Natálie Šelleové a taky tam bylo spoustu jiných krásných obrázků. A byly i různé papírové
i dřevné modely železnice a jeden model našich
viaduktů. Nakonec jsme se podepsali a do malé
truhličky jsme dali jméno toho, který obrázek se
nám líbil. Už začínaly závody, takže jsme museli jít.
Závodilo tam spoustu škol. Později jsme si šli sednout a nasvačit se. Byla tam dřevěná dráha pro kola s kopečky, zatáčkami a skokánky i překlápěcí deska. Za chvíli jsme se šli zase dívat na závody, zrovna
tam jelo hodně kamarádek. Bruslaři šli s paní učitelkou pro brusle a šli závodit. Já jsem tam už na závody na bruslích nebyla.
Celkový den se mi moc líbil a na příští rok se moc
těším.
Magdaléna Bočánová

číslo 4 •říjen 2012
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Výlet TJ Sokol Jezernice
V sobotu 6. 10. 2012 se uskutečnil tradiční podzimní výlet TJ
SOKOL Jezernice za poznáním
Moravy. Na programu byly jako
vždy nějaká exkurze a návštěva
památek se zakončením ve vinném sklípku.
První exkurze byla v Arcibiskupských sklepích v Kroměříži
s ochutnávkou mešních vín.
Prohlédli jsme si jedny z největších vinných sklepů, které
jsou součástí Arcibiskupského
zámku v Kroměříži. Těmto skle-

Jezeráček

pům udělil již Karel IV. výsadu
vyrábět mešní víno. Nachází se
tam i jeden z největších funkčních sudů na víno, který má obsah 19.000 litrů. Na závěr prohlídky byla pro nás připravena
ochutnávka mešních vín.
Další exkurze byla v Pivovaru
Vyškov, který patří mezi menší
pivovary a kde se vaří pivo klasickým způsobem s dvojstupňovým kvašením s dobou ležení několika měsíců (na rozdíl od
výroby europiv, kde se koncen-
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trovaná mladina ředí sodovou
vodou a nechá pouze 2 týdny
odležet). O odborný výklad se
nám postaral sám vrchní sládek
pivovaru a bylo vidět, že svému oboru výborně rozumí. Prohlédli jsme si všechny procesy
vaření piva a skončili ve sklepě
u ležáckých tanků, kde jsme přímo z těchto tanků ochutnávali
pivo.
Po těchto dvou ochutnávkách jsme přejeli na Farmu Bolka Polívky, kde jsme poobědvali
a spěchali na poslední prohlídku, kterou byla návštěva zámku
ve Slavkově u Brna. Tento krásný
zámek patřil celou svou dobu
rodu Kinských a v prosinci roku
1805 v něm podepsali kapitulaci
velitelé rakousko-ruských vojsk
po své porážce v bitvě u Slavkova, která byla nejslavnějším vítězstvím císaře Napoleona.
Závěr sobotního výletu patřil
návštěvě vinného sklípku v Hovoranech u Čejče, kde se jedlo, pilo, hodovalo a zpívalo do pozdních večerních hodin. Zdárnému
průběhu výletu přispělo i nádherné, skoro letní počasí. Děkuji
organizátorům této vydařené akce a sbírejme náměty na výlet
v příštím roce.
Milan Šelle
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Úspěchy našich volejbalistů
Jezerniční volejbalisté se v srpnu a září zúčastnili tří turnajů.
Za lehce nepříznivého počasí se v sobotu 25. 8.
2012 uskutečnil první ročník volejbalového turnaje v Milenově. Po velmi napínavém průběhu
turnaje, kterého se zúčastnily čtyři týmy, naši volejbalisté nezklamali a dokráčeli si pro vítězství.
Druhý turnaj se konal 5. 9. 2012 ve Slavíči. V konkurenci 9 družstev se naši volejbalisté v úporných
bojích probojovali až do finále, kde se utkali s družstvem Prasečí oči z Hranic, kteří obhajovali prvenství z jarního turnaje. Finálový zápas byl velmi dra-

Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice

matický. Nakonec po remíze ve dvou setech rozhodoval třetí zkrácený set. V tom byl úspěšnější tým
Prasečí oči, který si již podruhé domů odvážel putovní pohár.
Poslední turnaj smíšených družstev se konal
v sobotu 15. 9. 2012 ve sportovním areálu v Jezernici. Tradiční sokolský turnaj uspořádali místní volejbalisté a zúčastnilo se ho 6 družstev z okolí. Domácí tým byl jeden z favoritů a po velmi vyrovnaných a vypjatých zápasech, se jezerničtí
volejbalisté probojovali až k prvnímu místu.
Martin Novák

Nohejbalový turnaj o pohár starostky obce
V areálu TJ Sokol Jezernice se
jako již tradičně konal v sobotu
8. září 2012 nohejbalový turnaj,
jehož pořadatelem je místní nohejbalový oddíl. Organizátorský
tým se opět postaral o bezvadné
zázemí a bezproblémový průběh celého turnaje. Během prezentace se přihlásilo do turnaje
15 družstev. Na tříčlenná družstva čekala porce několika zápasů. Turnaj se protáhl takřka do
večerních hodin, a tak není divu,
že mnozí sportovci byli na pokraji svých sil a rádi využili možnosti
občerstvit se v místním stánku
jenž nabízel gyros, klobásy a samozřejmě celou škálu nápojů.
K vidění byly až neskutečně akrobatické zákroky, které naštěstí
nekončily odřeninami a zraně-
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ním. Mnozí borci měli v repertoáru i účinné smeče, úderné hlavičky, záludné úlivky či obranné
bloky. Byl to prostě boj se vším
všudy, boj, který nechtěl nikdo
vzdát ani prohrát. Nicméně těmi
nejlepšími se stal nakonec tým
KPM Olomouc, který se tak mohl
radovat z poháru největšího, na
druhém místě skončil tým Hrabůvka A a na bronzový stupínek

vystoupal tým BMV Lipník n. B.
Přes skvělé výkony našich místních borců se nakonec tým Nervi
umístili na šestém místě a sedmé
místo obsadil tým Punti.
Celý turnaj se vydařil na jedničku a všichni organizátoři a především pak aktivní účastníci si zaslouží obdiv.
Za nohejbalový oddíl
Petr Lollek, Jiří Dreiseitl

Zdravím všechny příznivce kopané a zvláště
našeho oddílu TJ Sokol Jezernice.
Jak jistě všichni víte, nový ročník fotbalové sezony je v plném proudu, tak bych Vám rád přiblížil aktuální situaci v oddíle i mimo něj. Nová sezona nám začala poněkud hekticky, ať už kvůli
spoustě zmatkům s vyřizováním členství všech
hráčů i funkcionářů ve FAČR (Fotbalová asociace
České republiky) a vyřizováním registrací nových
hráčů. Podařilo se nám sehnat několik nových
mladých posil, i když některé pouze na hostování, ať už z VTJ Spartak Lipník nebo z SK Hranice.
A také se nepodařilo zajistit žádné přípravné
utkání, což je určitě důležité, když tvoříte vlastně
úplně nový tým. Proto, jsme do sezony ani neurčovali nějaké cíle, hlavní pro nás bylo, že se nám
podařilo tým rozšířit o mladé hráče a udržet ho
v soutěži. Počítáme s tím, že půl sezony minimálně budeme pouze ladit tým do optimálního rozložení sestavy. Takže bych rád poprosil fanoušky
o trochu trpělivosti, jak už je vidět po prvních čtyřech utkáních, opravdu to ještě není to pravé ořechové. Ale na třech utkáních ze čtyř jsem byl a bylo vidět, že fanoušci nás neopouští a jsou trpěliví.
Takže jim za to velký dík! Bohužel se nám podařilo ze čtyř zápasů pouze jednou bodovat, takže
momentální postavení v tabulce je devátá příčka a pouhé tři
body. Věřím, že postupem času se mančaft rozehraje a budeme se těšit z více vyhraných
utkání.

Aktuální tabulka
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
Žákovice
KMK Zubr Přerov
Bělotín B
Drahotuše
Skalička
Prosenice
Dukla Hranice
Lazníky
Jezernice
H. Nětčice
Černotín
Potštát

Záp.
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4

V
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0

R
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
1
0

P
0
0
0
1
2
1
2
3
3
2
2
4

14 : 4
15 : 5
12 : 7
11 : 4
9:5
6:5
7 : 12
6 : 10
4 : 11
6 : 10
4:8
3 : 16

Body
12
10
10
9
6
6
4
3
3
2
1
0

Výsledky posledních utkání:
Žákovice – Jezernice
Bělotín – Jezernice
Drahotuše – Jezernice

4 : 0 Jezernice – Skalička
1:0
3 : 2 Jezernice – KMK Přerov 1 : 4
2 : 2 Jezernice – Prosenice 1 : 2

Došlo také ke změnám na postech funkcionářů.
Trenérského postu se ujal Peťa Špalda a funkci sekretáře oddílu převzal po Zdenku Dohnalovi Jan Vika ml. Doufejme, že se nám podaří náš fotbal udržet
na stejně dobré úrovni jak byl, nebo ho ještě více
pozvednout. Kdo chodí pravidelně nebo i nepravidelně na fotbal jistě si všiml, že náš oddíl má nové logo, které bych Vám tímto chtěl oficiálně představit.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo se
ochotně a bez nároku na odměnu podílí na chodu
klubu anebo při obnově a úpravách našeho sportovního areálu. Děkuji a zůstaňte nám dále věrni.
Jan Vika ml., sekretář oddílu kopané

Znovu otevřena obecní hospůdka a zahájen provoz sauny
Od 10. října 2012 je opět v provozu nekuřácká
obecní hospůdka v Domě kultury a sportu.
Provozní doba:
Středa		
Čtvrtek
Pátek		
Sobota
Neděle

18:00 – 21:00 hodin
18:00 – 21:00 hodin
18:00 – 22:00 hodin
18:00 – 22:00 hodin
16:00 – 21:00 hodin

Provozní doba:
Stejná jako provoz hospůdky.
V případě zájmu možno domluvit i jiný termín.
Poplatek za saunu:

200,– Kč/hod.

Z bezpečnostních důvodů musí být v sauně
společně min. 2 osoby. Maximální kapacita sauny je 5 osob. Každý návštěvník sauny si donese
svůj ručník. Objednávky sauny budou přijímány
Současně s otevřením hospůdky bude v DKS v obecní hospůdce, mimo provozní dobu hoszahájen i provoz sauny.
půdky na obecním úřadě.
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Využívání Domu kultury a sportu pro sportovní účely
sezóna od 15. září 2012 do 15. května 2013
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

18:00–21:00
18:00–20:00
18:00–20:00
17:00–18:00
18:00–19:00
19:00–20:00
20:00–21:00
Pátek 16:00–18:00
18:00–21:30
Sobota 9:00–17:00
Neděle 10:00–12:00
13:00–15:00
16:00–18:00

stolní tenis (p. Zapletal Miloslav)
fotbal – trénink
volejbal (p. Novák Martin)
cvičení dětí (p. Zemánková Marie)
zdravotní cvičení ženy (p. Zemánková Marie)
badminton (p. Raška Radek)
badminton (p. Bočan Lukáš)
badminton (p. Hašová Marta)
stolní tenis (p. Zapletal Miloslav)
stolní tenis (p. Raška Jiří)
fotbal
badminton (p. Hašová Marta)
volejbal (p. Novák Martin)

Cvičení dětí a mládeže mají
pronájem sálu v rozsahu 1x
týdně zdarma.

•
•
•
•
•
•
•

Permanentka je přenosná (využitelná i jinou osobou než držitelem).

•

Úhrada poplatku může probíhat jednorázově nebo ve dvou splátkách:
– první platba do konce října
– druhá platba do konce ledna

Při sportovních činnostech se přezouvejte do
čisté sportovní obuvi určené do haly.

Sázení stromů a drakiáda v polích Za vrchovinou, 17. 11. 2012
V listopadu proběhne opět podzimní sázení
stromů spojené s drakiádou. Loňskou akci jsme
uskutečnili v rámci oslav vzniku samostatného
Československa a letos budeme sázet na počest
sametové revoluce a hlavně pro přírodu! A opět
na kopci za Agrochovem, v trati Za vrchovinou,

V červenci, srpnu a září 2012 bylo na úřední desce vyvěšeno:

Poplatky za pronájem sálu:
–	pro spolky obce, zájmové skupiny s využitím sálu
1x týdně 400,– Kč/osoba
–	pro spolky obce, zájmové skupiny s využitím
sálu 2x týdně
600,– Kč/osoba

Individuální poplatek za hodinu kolektivního cvičení 20,– Kč/hod.
Poplatek za využití sálu na 1 hodinu 300,– Kč/hod.
Hodinová bodovka 200,– Kč/12 hod.

Případní zájemci se mohou
hlásit u vedoucích skupin
a na obecním úřadě.

Informace o vývěskách na úřední desce

tentokrát podél cesty do Hulínce. Nářadí vezměte, prosím, s sebou. Horký čaj a buřty pro Vás připravíme.
Sraz v Agrochovu u váhy, ve 14:00 hod., v sobotu 17. 11. 2012.
Přidejte se k nám!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veřejná vyhláška – výzva pro majitele kamenných křížů a sochy sv. Jana Nepomuckého v k.ú. Jezernice
VaK – Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2011
Závěrečný účet obce Jezernice za rok 2011
Obec Jezernice – Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné pro rok 2011
Usnesení 10. zasedání ZO Jezernice ze dne 25. 6. 2012
Finanční spoluúčast Olomouckého kraje z POV ve výši 183.000,– Kč na projektu „Oprava sociálního zařízení a kuchyňky v mateřské škole“
Neinvestiční příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 13.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH na pořízení spojovacích a komunikačních prostředků
4. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR – MAS Záhoří-Bečva, o.s.
Nabídka pozemkového fondu k pronájmu pozemků
Neinvestiční příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 8.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH na pořízení přenosných zásahových prostředků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Jezernice
Pozvánka na 11. zasedání ZO Jezernice konané dne 3. 9. 2012 v 18:00 hod. v DKS
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Výběrové řízení na regeneraci zeleně v obci
Usnesení 11. zasedání ZO ze dne 3. 9. 2012
Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva Ol. kraje konané dne 21. 9. 2012
Záměr prodeje pozemku parc. č. 227/4 v k. ú. Jezernice
Upozornění občanům – varování před konzumací alkoholu
Mimořádné opatření – lihoviny o obsahu ethanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu
Hasiči informují – Nebezpečí při kouření
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Mimořádné opatření MZ ČR – lihoviny
Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška) – Suchánek Pavel
Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška) – Tichavský Radovan

Sběr nebezpečného odpadu

Ve spolupráci s farní radou připravujeme,
stejně jako vloni, koncert, tentokrát adventní,
Kostel sv. Martina
„Skvosty operety pro Advent“. Zveme vás
8:00 – Slavnostní mše svatá
na koncert plný svěžích melodií, nádherně lašDům kultury a sportu Jezernice
kovných slov a jiskřivě třpytivých duetů, který
14:00 – 17:00 – Výstava věnovaná oslavám 150 let pro nás připravila paní Jana Šelleová se svými
Sokola
hosty.
15:00 – Vystoupení Cimbálové muziky Primáš
Adventní koncert se uskuteční v kostele sv.
z Přerova
Martina, v sobotu 22. 12. 2012, začátek v 17:00
Podle počasí – pouťové atrakce před kulturním hod. Všechny srdečně zve Obec Jezernice spodomem. Srdečně zveme všechny občany.
lečně s Farní radou Jezernice.

V sobotu 3. listopadu 2012 se uskuteční pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu
z domácností. Tento odpad mohou obyvatelé
odevzdávat v době od 8:45 – 9:00 hod. u obecní vývěsky na Familiích a od 9:15 – 10:00 hod.
u obecního úřadu v Jezernici.
Bezplatně budou odebírány výhradně tyto
odpady: nádoby se zbytky škodlivin (plechovky,
kanystry, plastové nádoby od barev, ředidel, chemikálií), staré chemikálie, pesticidy, nemrznoucí
kapaliny, odpadní oleje motorové a převodové,
zaolejované materiály, olejové filtry, zaolejované
hadry, ředidla, staré nátěrové hmoty, olověné
akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky
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Program martinských hodů
– neděle 11. 11. 2012

Adventní koncert 22. 12. 2012
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a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly od sprejů,
kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, staré léky, vyřazená rádia, televize, monitory a ledničky.
Upozorňujeme, že odpady budou odebírány od obyvatel přímo do sběrového vozidla.
V případě, že bude občan přistižen při odkládání
odpadu na sběrné místo před zahájením sběru,
bude toto považováno za založení černé skládky.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že od měsíce října 2012 do konce měsíce března 2013 se bude provádět vývoz komunálního odpadu
každý týden, a to vždy ve čtvrtek.

číslo 4 •říjen 2012
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Výběr ze zápisu a usnesení
z 11. zasedání
Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 3. září 2012 v 18:00
v Domě kultury a sportu v Jezernici

tek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
ZO schválilo podání žádosti o dotace MAS Záhoří-Bečva na „Obnovu komunikace III. třídy, včetně opravy mostku přes Jezernický potok, sadovnické úpravy přilehlého veřejného prostranství
a pořízení křovinořezu“.

ZO zrušilo usnesení – bod č. 7 z 16. zasedání
ZO schválilo:
ZO dne 9. 2. 2009 a bod č. 8 z 8. zasedání ZO dne
– přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého
20. 2. 2012.
kraje na nákup věcného vybavení jednotek
ZO schválilo návrh pořízení nového územního
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomoucképlánu obce Jezernice.
ho kraje na rok 2012 ve výši 8 000,– Kč,
ZO zvolilo Ing. Pavlu Jochcovou jako pověřenou zastupitelku pro projednání územního plá- – spolufinancování obce minimálně ve stejné
výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olo
nu obce Jezernice.
mouckého kraje,
ZO rozhodlo, že pořizovatelem územního plánu obce Jezernice bude Městský úřad Lipník nad – Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Jezernice na nákup věcBečvou, úřad územního plánování.
ného vybavení jednotek sboru dobrovolných
ZO schválilo bezúplatný převod pozemků
hasičů pro rok 2012.
parc. č. 3428 ost. plocha o výměře 542 m2 a parc.
ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažeč. 3430 ost. plocha o výměře 9 164 m2, oba v k.ú.
a obci Jezernice z vlastnictví Obce Jezernice, IČ: né v rozpočtovém opatření č. 6, provedené k 31. 7.
70040915, do vlastnictví Olomouckého kraje, do 2012.
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
ZO vzalo na vědomí informace o ukončení
příspěvkové organizace.
opravy MŠ a OÚ.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
Zveme občany na následující zasedání Zastus převodem vlastnického práva a správní poplapitelstva obce Jezernice, která se budou konat
22. října a 10. prosince 2012.

Očekávané události
Neděle 14. 10. 2012
Středa 31. 10. 2012
listopad
Neděle 11. 11. 2012
Sobota 17. 11. 2012
Sobota 24. 11. 2012
Sobota 8. 12. 2012
Neděle 9. 12. 2012
Sobota 15. 12. 2012
Sobota 22. 12. 2012

Divadlo Dostavník – v DKS
Dýňová zahradní slavnost spojena se soutěží o nej… recept – v budově ZŠ
Keramická dílna pro veřejnost – v ZŠ
Hody – Cimbálová muzika Primáš + výstava TJ Sokol Jezernice – v DKS
Sázení stromů a drakiáda – v polích Za vrchovinou
Turnaj ve stolním tenise – v DKS
Vánoční besídka spojená s jarmarkem a mikulášskou nadílkou – v DKS
Vánoční výstava – v DKS
Volejbalový turnaj – v DKS
Adventní koncert – v kostele – 17:00 hod.

Plesová sezóna v DKS
Pátek
11. 1. 2013 Sokolský ples
Pátek
18. 1. 2013 Zahrádkářský ples
Sobota 26. 1. 2013 Myslivecký ples

Sobota
Sobota
Sobota

2. 2. 2013 Dětský karneval
9. 2. 2013 Obecní ples
2. 3. 2013 Šibřinky
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