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PRANOSTIKY
LEDEN
V lednu za pec si sednu.
Ve dne jas, v noci mráz.
Je-li leden nejostřejší, bude roček
nejplodnější.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé
mrazy za to.
Leden studený, duben zelený.
ÚNOR
Únor bílý - pole sílí.
Sněhový únor - sílí úhor.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí
s mrazem březen i v noci.
V únoru když skřivan zpívá, veliká
zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Teplý únor - studené jaro, teplé
léto.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý
horký srpen.
BŘEZEN
Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak
jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben
rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné
révě.
Mnoho dešťů březnových - hubené
léto.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců
v roce.
Březen bez vody - duben bez trávy.

Vážení občané obce Jezernice,
dovolte mi, abych Vám cestou prvního letošního čísla
Jezeráčku popřál vše nejlepší v roce 2011, mnoho úspěchů
v oblasti osobní i v práci, životní i rodinnou pohodu
a především pevné zdraví.
Věřím, že společnými silami zdoláme všechna úskalí,
která nám kalendářní rok 2011 připraví. Doufejme, že jich
bude co nejméně a zároveň se budeme těšit na příjemnější
a radostnější věci, které nám život přináší.
Pro Vás, občany Jezernice, je počátek roku významným z toho důvodu, že se budou dne 5. února konat volby
do zastupitelstva obce. Kandidátní listiny již byly podány
a v současné době je téměř vše připraveno k volbám.
Dovoluji si Vás tímto vyzvat k účasti na těchto volbách,
ve kterých rozhodnete, kteří z Vás budou obec vést v dalším
období.
S úctou

Ing. Bc. Vlastimil Bořuta
správce obce Jezernice

Očekávané události:
5. 2. - Myslivecký ples
19. 2. - Dětský karneval
26. 2. - Farní ples

všechny pořádané v DKS
5. 3. - Šibřinky
19. 3. - Turnaj ve stolním tenise
16. 4. - Jarní dílny

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE JEZERNICE
V sobotu dne 5. února 2011
v době od 7:00 hodin do 22.00 hodin proběhnou v naší obci dodatečné volby do zastupitelstva obce.
Voleb do zastupitelstva obce má
právo se zúčastnit kaţdý občan naší
obce za předpokladu, ţe jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v
obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného
státu, který nejpozději v den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v obci přihlášen k trvalému
pobytu a jemuţ právo volit přiznává
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv. V současné době je takovou
mezinárodní smlouvou Smlouva
o přistoupení České republiky
k Evropské unii. Občané členských
států Evropské unie, kteří splňují
podmínky pro přiznání volebního
práva, mají právo, pokud poţádali o
zápis do dodatku stálého seznamu
voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce. O době a místě
konání voleb v obci jsou občané
informováni oznámením, které je
zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu a v obecních vývěskách
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. V oznámení je uvedena adresa
volební místnosti.
Ve volbách do zastupitelstva obce se bude volit 9 členů zastupitelstva na volební období rok 2011 aţ
2014. Nejpozději 3 dny před konáním voleb obdrţíte jeden hlasovací
lístek, na němţ budou jednostranně
vytištěné všechny volební strany,
které byly zaregistrované pro volby
do zastupitelstva obce, v pořadí,
v jakém byly vylosovány registračním úřadem. Kandidáti kaţdé volební strany budou uvedeni
na společném hlasovacím lístku
dle pořadí určeném příslušnou volební stranou, a to v samostatných
zarámovaných sloupcích umístěných
vedle sebe. Volební stranou můţe
být politická strana, politické hnutí,
jejich koalice, nebo sdruţení politických stran nebo politických hnutí a
nezávislých kandidátů, individuálně
kandidující nezávislý kandidát nebo
sdruţení nezávislých kandidátů.
V případě, ţe dojde k poškození

nebo ztrátě hlasovacího lístku, můţe
volič ve volební místnosti poţádat
okrskovou volební komisi o jiný
hlasovací lístek. Hlasovací lístek
mohou označit občané doma nebo
ve volební místnosti, a to jedním
z následujících způsobů:
1. Kříţkem v rámečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být v
obci zvolen. Pokud by byla označena tímto způsobem více neţ jedna
volební strana, bude takový hlas
neplatný.
2. Kříţkem v rámečcích před
jmény těch kandidátů, pro které občan hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidátů, neţ je stanovený počet, bude
takový hlas neplatný.
3. Oba předchozí způsoby lze
kombinovat, a to tak, ţe lze označit
kříţkem v rámečku jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které občan hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Pokud má být
voleno 9 členů zastupitelstva a je
označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních
stran, jsou dány označené volební
straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na
prvních čtyřech místech. Pokud by
byla tímto způsobem označena více
neţ jedna volební strana nebo více
kandidátů, neţ je stanovený počet,
bude takový hlas neplatný.
Pokud občan neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
ţádného kandidáta, hlasovací lístek
nevloţí do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloţí do úřední
obálky několik hlasovacích lístků, je
jeho hlas neplatný.

Volič - občan jiného státu – můţe ţádost o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů podat obecnímu
úřadu kdykoli do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede
dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do
3. ledna 2011 do 16.00 hodin. Ţádost můţe být učiněna písemně
(v tom případě musí být doručena
obecnímu úřadu v termínu do
3. ledna 2011 do 16.00 hod.) nebo
osobně. Z ţádosti musí být zřejmé,
ţe se ţadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. Ţadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro
bliţší identifikaci i místo svého trvalého pobytu (adresu). V případě
osobní ţádosti není písemná forma
vyţadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední
záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede, po předloţení dokladů, z kterých jsou tyto potřebné údaje zřejmé (např. průkaz o povolení
k pobytu). Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepoţádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města nemůţe. Z dodatku
lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní
ţádost nebo z důvodu pozbytí práva
volit. Při samotném hlasování ve
volební místnosti ve dny voleb, volič - občan jiného státu - prokáţe
okrskové volební komisi svou totoţnost a státní občanství státu, jehoţ
občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o
povolení k pobytu vydaným podle
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Nepředloţí-li
volič - občan jiného státu - tento
doklad, nebude mu hlasování umoţněno.
Hlasováním ve volbách do zastupitelstva obce rozhodují občané o
členech zastupitelstva, kteří budou
rozhodovat o dění v obci v příštím
volebním období. Občané si mohou
při hlasování vybrat přímo mezi
kandidáty, kteří mají jejich důvěru,
nebo mohou dát hlas jedné volební
straně. Do zastupitelstva obce budou
zvoleni kandidáti, kteří obdrţí nejvíc
hlasů z kaţdé volební strany v počtu
mandátů, které budou volebním stranám zastoupeným v zastupitelstvu
přiděleny z výsledků voleb.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva podle § 29 a 68 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a)
Volby do zastupitelstva obce Jezernice se uskuteční v sobotu dne 5.2.2011 od 7:00 hodin
do 22:00 hodin.
b)
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem Jezernice
č. p. 206 (budova obecního úřadu).
c)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
repub liky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
d)
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

I v Jezernici se Slunce „usmálo“
V úterý 4. ledna 2011 jsme měli moţnost i my
v Jezernici sledovat ojedinělý úkaz - částečné zatmění
Slunce. Přestoţe pohled na oblohu byl zastřený docela
vysokou oblačností, mezi půl devátou a desátou hodinou
ráno na nás velmi často prosvitovalo Slunce, které
z části ukrojil Měsíc.
Šlo o největší částečné zatmění v Česku po osmi
letech a nejvýraznější svého druhu aţ do roku 2026.
Na další částečné zatmění Slunce u nás se můţeme těšit
v roce 2015, úplné zatmění Slunce bude moţné pozorovat aţ v roce 2135.

Na konci roku 2010 ţilo v obci 660 obyvatel.
Mateřskou školu navštěvovalo 21 dětí.
V základní škole studovalo 26 ţáků.
Manţelství v daném roce uzavřeli:
nikdo
Narozené děti:
Jan Vika, Matyáš Pospíšil, Gabriela Janásková, Elen Šimečková, Aneta Dohnalová,
Ondřej Panák, Viktorie Zapletalová
Zemřelí:
Vladimír Horáček, Zdeněk Navrátil, Jan Chytil, Vlasta Skřičková, Vlasta Fojtíková
Přistěhovaní:
Radim Drbušek, Jana Drbušková, Barbora Suchánková, Markéta Suchánková,
Lukáš Skála, Pavel Skála, Natálie Skálová, Ţaneta Skálová, Radka Lauberová,
Svatoslav Kubáč
Odstěhovaní:
Věra Gogolínová, Leona Koláčková, Pavel Králík, Radim Drbušek, Jana Drbušková,
Radomír Burša
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Ceník poplatků na rok 2011
Za odpady:

Za psy:
důchodci:

poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
nájem popelnice

500,-Kč/os.
160,-Kč

poplatek za psa
za druhého a každého dalšího

200,-Kč
300,-Kč

poplatek za psa
za druhého a každého dalšího

100,-Kč
200,-Kč

Poplatky jsou splatné jednorázově do 31. 5. 2011.
V případě, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za domácnost převyšuje částku 2 000,- Kč, je možno
tento poplatek zaplatit ve 2 stejných splátkách s termíny splatnosti 31. 5. a 31. 7. 2011.

Osvobození od poplatku nebo úleva na poplatku
Nároky na osvobození od poplatku nebo úleva na poplatku musí být každoročně písemně
ohlášeny správci poplatku (možnost stažení formuláře na www.jezernice.cz).

INFORMACE KRAJSKÉHO ZASTUPITELE
Přesto, ţe jsem ukončil funkci starosty obce, stále zůstávám do konce funkčního období zastupitelstva
Olomouckého kraje (říjen 2012) krajským zastupitelem. V této souvislosti povaţuji za svou morální povinnost
všechny obce Lipenského regionu a zejména občany Jezernice informovat o důleţitých skutečnostech, schvalovaných ZOK, které se mohou bezprostředně dotýkat činnosti obcí.
Krajské zastupitelstvo zasedalo dne 13. 12. 2010 v budově magistrátu města Olomouce a mimo jiné schválilo:
- Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011
- Významné projekty Olomouckého kraje
- Dofinancování ztráty dopravce Veolia Transport
- Pravidla pro poskytování příspěvků v oblasti sportu pro rok 2011
- Program podpory kultury a památkové péče pro rok 2011
- Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
- Program obnovy venkova na rok 2011
- Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - příspěvky na zateplení a výměny oken
- Pravidla pro pořízení příspěvku na vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí
- Poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích OK
Olomoucký kraj, jako jeden z mála krajů velmi odpovědně sestavil rozpočet na letošní rok, takţe plnění příjmů
i výdajů kraje je téměř přesné, dle původních předpokladů. Rozpočet na rok 2011 je prorůstový a počítá se i přes
úsporná opatření státu s navýšením příjmů aţ o 3 %. Také z toho důvodu mohly být zachovány všechny dotační
programy, které Olomoucký kraj vyhlašoval a dokonce nedošlo ani k ţádnému razantnímu krácení uvolněných
finančních prostředků, pouze k procentické úpravě dotace či příspěvku vůči vlastním zdrojům.
Jako další podporu pro jednotky SDH, které zasahovaly v letošním roce při povodních, bylo v rámci samostatného bodu jednání ZOK rozděleno dalších téměř 626 tis. Kč z fondu krizového řízení. JSDH Jezernice tak obdrţí
dalších zhruba 16,5 tis. Kč na pořízení PHM, techniky, vybavení apod.
V rámci doplněného bodu jednání jsme dalšími finančními prostředky podpořili z vodohospodářského fondu
několik obcí, které se potýkaly s havarijními stavy svých inţenýrských sítí v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
Samostatným bodem bylo představení nového generálního ředitele s. p. Povodí Moravy. Do této funkce po odvolání bývalého GŘ, byl ministrem zemědělství jmenován Ing. Světlík, bývalý provozní ředitel. Ten pro všechny
přítomné krajské zastupitele představil novou koncepci protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, harmonogram prací i přípravných projektů. To se týká v uţších souvislostech i povodí Jezernického potoka. V této
oblasti musí budoucí zastupitelstvo intenzivně spolupracovat zejména se závodem Povodí Moravy v Olomouci
a jeho ředitelem Ing. Fínou, se kterým jsem se ještě jako starosta obce po záplavách a povodních sešel. Uzavřeli
jsme spolu zcela konkrétní dohody na některá preventivní opatření, z kterých jistě jiţ naši občané zaznamenali
vyznačení stromů kolem Jezernického potoka, na základě něhoţ budou některé odstraněny. Dalším krokem je
v ohroţených lokalitách zpevnění břehů potoka proti erozi, osazením kamenivem a vyčistění erozních naplavenin.
Krajské zastupitelstvo bude pravidelně informováno o realizaci preventivních i následných opatření v rámci
s. p. Povodí Moravy.
Dušan Pořízka

V úterý 26. října 2010 probíhal v naší škole
projektový den „Strašidelný Halloween“.
V první hodině jsme se naučili pár anglických
slovíček k Halloweenu (sova - owl, dýně pumpky, čarodějnice - witch, netopýr - bat
nebo pavouk - spider).
V druhé hodině jsme se rozdělili do čtyř
skupinek a kaţdá měla připravit plakát
k tomuto tématu. Mezitím jsme mohli jít
do všech tříd i školní druţiny, kde nám paní
učitelky daly část puzzlí za překlad českých
nebo anglických slovíček do anglického nebo
českého jazyka.
Ve třetí hodině jsme prezentovali své plakáty. Referáty se kaţdé skupince povedly.
Ve čtvrté hodině celá škola vyráběla lampiony, které se pouţily k výzdobě dvoru pro
odpolední část strašidelného dne.
Na pátou hodinu jsme se rozdělili a my jsme pomáhali naší paní učitelce vydlabávat velikánkou dýni.
Odpoledne jsme ve všech třídách vydlabávali dýně, hráli soutěţivé hry a celý den vyvrcholil vystoupením ţáků
ZŠ Jezernice se zábavným programem.
Projektový den „Strašidelný Halloween„ se mi líbil.
Jakub Gogela, ţák 5. ročníku

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V JEZERNICI
Jelikoţ je potřeba zvýšit zájem ţáků o čtení,
domluvila jsem s paní
knihovnicí návštěvu místní knihovny. Děti měly
moţnost seznámit se
s chodem knihovny, některé se dokonce zapsaly
mezi čtenáře a půjčily si
kníţky.
Věřím, ţe se do knihovny budou rádi a často vracet a ještě jednou děkuji
paní Bočanové za její čas a ochotu.
Mgr. V. Chytilová

V úterý 16.11.2010 se uskutečnil na ZŠ i MŠ den otevřených dveří. Škola byla zpřístupněna od 8,00 do 15,00 hodin. Nejen rodiče a příbuzní našich ţáků, ale i místní občané měli moţnost si prohlédnout školu, také průběh
vyučování v jednotlivých třídách, kde v lavicích seděli natěšení ţáci, aby předvedli své dovednosti a vědomosti.
V odpoledních hodinách návštěvníci mohli zavítat do druţiny a třeba si s námi zahrát zábavnou hru, či si něco
vyrobit. Čekali jsme dveře plné návštěvníků, ale opak byl pravdou. Této nabídky vyuţily pouze 3 maminky.
Doufáme, ţe příští rok se dveře od naší školy "netrhnou" a účast bude hojnější.
Mlčáková Veronika, vychovatelka

V neděli 5. prosince proběhla v odpoledních hodinách jiţ tradičně vánoční besídka. Paní ředitelka přivítala
všechny návštěvníky. Besídku zahájily děti z mateřské školy, které předvedly pásmo básniček a písní. Následovalo vystoupení ţáků ze základní školy. Chlapci a dívky vystoupili s řadou básniček, pranostik, písní a koled
o čertech, andělech a Mikuláši. Potom děti obdrţely mikulášskou nadílku. Na závěr si mohli rodiče a děti zakoupit
dárky na vánočním jarmarku.
Mgr. Svatava Strýčková

Na Mikulášské besídce pořádané dne 5.12.2010 Základní školou v Jezernici vystoupily
také nejmenší školáci – děti z Mateřské školky.
Všechny přítomné příjemně překvapily celou řadou pěkných písniček a básniček.

Vlevo nahoře - jsou děti ,,v akci“ spolu se svými učitelkami – p. učitelkou Miroslavou Vykoupilovou a p. učitelkou
Markétou Novákovou.
Vpravo nahoře - Tobiášek Richter přednáší básničku ,,SNĚHULÁK“.
Vlevo dole - Ríša Kubeša a Natálka Poppová přednášejí báseň ,,PŘÁNÍ“, kterou končí vystoupení Mateřské školky.
Vpravo dole - Samozřejmě nechyběl Mikuláš a jeho druţina, kteří dětem nadělili vytouţené balíčky s překvapením.
Nováková Markéta, učitelka MŠ

KRPŠ a ZŠ a MŠ Jezernice si Vás dovolují pozvat
na již tradiční

které se uskuteční
v sobotu 5.3.2011 v Domě kultury a sportu v Jezernici.
K tanci a poslechu od 20.00 hod. hraje skupina BlackRose.
Na úvod se představí místní mladá nadějná skupina
WITHOUT MOTIVATION.
V průběhu večera vystoupí žáci školy navštěvující
taneční kroužek při SVČ Lipník nad Bečvou.
Je připraveno bohaté občerstvení i tombola.
Vaše nejoriginálnější masky budou vyhodnoceny!
Srdečně zvou pořadatelé.

Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme si společně
s dětmi ve školce vyrobili adventní věneček a u společného
stolování kaţdý den zpívali adventní píseň: Těšíme se
na Jeţíška, co nám nadělí?
A aby nám toto, pro děti zdánlivě nekonečné čekání,
rychleji utíkalo, otvírali jsme kaţdý den kouzelné překvapení z adventního kalendáře, ve kterém byly uschovány
drobné vánoční ozdoby anebo také sladkosti.

Kdyţ na kalendáři zůstalo poslední překvapení,
věděli všichni, co to znamená - do školky moţná
přijde Jeţíšek. Od rána vládla pohádková atmosféra,
slavnostní tabuli zdobily i dobroty, které jsme si sami
upekli a přichystali.
Přednesli jsme si vánoční básně a přání, zazpívali si společně koledy a některé jsme si i zahráli.
Jistě je podle fotografií poznáte - Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma a Jak jsi krásné neviňátko. Ta se
malým pastýřům obzvláště vydařila.
Samozřejmě se všem nejvíc líbilo
ztvárnění Svaté rodiny. A potom - po
krátké zimní pohádce - přišlo největší
překvapení. Pod stromečkem byly
dárky! To bylo radosti. Děti měly
plno záţitků a dojmů - a to i díky
některým rodičům, kteří ochotně
přispěli drobnými dárky pod náš
stromeček.
Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ

ZIMA
Zas je zima a nás láká,
postavit si sněhuláka.
Chlapík je to mrazem ztuhlý,
místo očí mívá uhlí.
V ruce drží metličku,
místo nosu mrkvičku.
Nad hlavou mu po ránu
lítá černý mrak,
je to hejno havranů,
kráká „Kráky krák!“

V neděli 19. prosince proběhla v Domě kultury
a sportu v Jezernici jiţ tradiční vánoční výstava, kterou
připravily členky ČČK.
Jiţ při vstupu do sálu přítomné ovanula atmosféra
Vánoc. Řada vánočních stromků ozdobená ve stylu
„Retro Vánoc“ - barevné papírové řetězy, perníčky,
háčkované i paličkované ozdůbky aj. A pod nimi
vánoční nadílka starých časů - poklady z půdy jako
lyţe, sáně, brusle, boty, hračky a krásný betlém. Hosté
mohli obdivovat nádherné vánoční aranţe, svíčky,
cukroví, perníčky, výšivky, paličkovanou krajku, panenky s nádherně uháčkovanými šaty a mnoho dalších. Velká část exponátů
byla prodejná.
Po zhlédnutí výstavy si mohli
návštěvníci dát malé občerstvení:
kávu, čaj, vynikající zázvorový
čaj, svařené víno, či ochutnat
různé druhy vánočního cukroví
nebo speciality z minulého století
- „chamulu“ (omáčku ze sušených
hrušek) nebo „vánočního kubu“.
Výstava byla krásná, budeme se
těšit napřesrok.
Výbor ČČK Jezernice

Děkujeme všem našim občanům
za finanční příspěvek na Tříkrálovou sbírku v roce 2011.
V Jezernici bylo vybráno pro potřeby charity 15 800,- Kč.
Souběţně nám přispívali dárci i na údrţbu a obnovu
našeho kostela. Bylo vybráno 8 800,- Kč.
V loňském roce se sešlo na lipensku v Tříkrálové sbírce
224 830,- Kč. Tato částka byla rozdělena např.:
- na přímou sociální pomoc 53 000,- Kč,
- na podporu pečovatelské činnosti 70 000,- Kč,
- pomoc na Haity 16 000,- Kč,
- humanitární pomoc do zahraničí 85 830,- Kč.
Děkuji všem koledníčkům, kteří s velkou chutí obcházeli naši vesnici a pomohli nám daný obnos vybrat.
Za farní radu
Zemánková Marie

Tříkrálová sbírka r. 2011 v Charitě Hranice, středisko Lipník nad Bečvou
Soběchleby
Horní Nětčice
Dolní Nětčice
Bezuchov
Radotín
Oprostovice
Dolní Újezd + Skoky + Staměřice
Veselíčko + Tupec
Osek nad Bečvou
Oldřichov
Lipník n/B.

14.569,- Kč
4.462,- Kč
5.768,- Kč
5.400,- Kč
9.065,- Kč
1.980,- Kč
27.919,- Kč
23.611,- Kč
24.700,- Kč
2.730,- Kč
64.907,- Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA 269.431,- Kč

Trnávka
Podhoří
Nové Dvory
Hlinsko
Kladníky
Loučka
Jezernice
Lhota
Bohuslávky
Týn nad Bečvou

(celkem 70 pokladniček)

2.709,- Kč
11.638,- Kč
4.461,- Kč
6.671,- Kč
4.485,- Kč
13.819,- Kč
15.800,- Kč
7.235,- Kč
7.900,- Kč
9.602,- Kč

(vloni 244.830,- Kč)

Děkujeme za Vaši finanční podporu a důvěru.
Velký dík patří vám všem, kteří jste nám do pokladniček přispěli, ale i těm kteří se aktivně sbírky zúčastnili.

DĚKUJEME VÁM
jménem všech lidí u nás i v zahraničí, kteří se ocitli v nouzi a potřebují pomoci.
Je moţné vloţit nebo poslat finanční obnos na účet u České spořitelny: č. ú. 66008822/0800
___________________________________________________________________________________________
Charita Hranice, středisko Lipník n/B., 28. října 36/7, pí. Vrbíková - 581 772 089 na charitu, 777 238 520 mobil
číslo účtu: 27-6448390227/0100 - variabilní symbol 202

Plesová sezona je jiţ v plném proudu a také zahrádkáři z Podhoří, Milenova
a Jezernice měli v pátek 21.1.2011 svůj jiţ XXXIX. „Zahrádkářský ples“,
který se konal v Domě kultury a sportu v Jezernici.
Hosty z okolních vesnic přivezl autobus a vyzdobený sál se rázem zaplnil do posledního místa.
Nálada byla výborná, hudba dobrá a průběh večera zpříjemnila také bohatá tombola.
Vše se snědlo, vše vypilo a tančilo se aţ do brzkých ranních hodin.
Dík patří všem pořadatelům a sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
Ten příští ples bude jubilejní!
Uţ se moc těšíme.
Výbor ČZS-ZO Podhoří

Do sezóny jsme vykročili s cílem bojovat o co nejvyšší příčky. Tento předpoklad jsme vcelku splnili a po polovině soutěţe (tzn. podzim 2010) jsme se umístili na 3. místě s nepatrnou ztrátou na čelo tabulky.
VÝSLEDKY SOKOLA JEZERNICE V PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
Jezernice - Skalička
Branky: A. Zelenay, R. König

2:0

Žákovice - Jezernice
Branky: A. Zelenay, P. Hrbáček, Z. Bůžek, P. Navrátil

3:4

Hustopeče B - Jezernice
Branky: R. Navrátil, R. Ivaniš, D. Dvorský

1:3

Jezernice - Hranice B
Branka: A. Zelenay

1:8

Jezernice - Radslavice B

0:0

Jezernice - D. Hranice
Branky: A. Zelenay 3, M. Navrátil 3, R. König, P. Hrbáček

8:1

Prosenice - Jezernice
Branka: R. König

4:1

Bělotín B - Jezernice
Branky: P. Hendrych, M. Navrátil

2:0

Jezernice - Černotín
Branky: R. König 2

2:1

Jezernice - Lipník B
Branky: Mar. Richter

1:1

H. Nětčice - Jezernice
Branky: Mich. Richter, A. Zelenay

1:2

Drahotuše - Jezernice
Branky: A. Zelenay 3

1:3

Jezernice - Opatovice B
Branky: R. König, A. Zelenay

2:0

KONEČNÁ TABULKA OKRESNÍ SOUTĚŽE SKUPINY B PODZIM 2010
1.

SK Hranice B

13

11

0

2

48 : 15

33b

2.

Radslavice B

13

9

2

2

39 : 20

29b

3.

Jezernice

13

9

2

2

31 : 21

29b

4.

Lipník B

13

8

2

3

25 : 14

26b

5.

Prosenice

13

7

2

4

26 : 23

23b

6.

D. Hranice

13

7

1

5

35 : 27

22b

7.

Skalička

13

7

1

5

29 : 28

22b

8.

Opatovice B

13

5

4

4

24 : 16

19b

9.

Žákovice

13

4

3

6

33 : 32

15b

10.

H. Nětčice

13

4

3

6

27 : 38

15b

11.

Bělotín B

13

4

2

7

14 : 29

14b

12.

Černotín

13

3

1

9

14 : 25

10b

13.

Hustopeče B

13

1

0

12

11 : 35

3b

14.

Drahotuše

13

0

1

12

13 : 46

1b

Oddíl hledá a bude se i nadále snaţit doplňovat a zapracovávat do týmu mladé a nové hráče, tak aby fotbal a sport
v Jezernici měl budoucnost a sportovní příznivci se měli na co těšit.
Jarní část fotbalové sezóny 2010 - 2011 pro naše muţstvo začne v sobotu 26. 3. 2011 zápasem ve Skaličce
v 15:00 hodin.
Domácí zápasy Okresní soutěže skupiny B JARO 2011
3. 4. 2011
17. 4. 2011
1. 5. 2011

Jezernice
Jezernice
Jezernice

-

Hustopeče B
Prosenice
H. Nětčice

29. 5. 2011
12. 6. 2011
19. 6. 2011

Jezernice
Jezernice
Jezernice

-

Bělotín B
Ţákovice
Drahotuše

Všechny domácí zápasy mají začátek jako obvykle v 10:00 hod.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, fanouškům, hráčům a jejich rodinám za podporu
a zájem o dobrou úroveň při reprezentaci naší obce v kopané. Závěrem vás všechny zveme na naše jarní fotbalové
zápasy. S pozdravem sportu zdar.
Za oddíl kopané Zdeněk Dohnal a Pavel Spurný

Dne 20.11.2010 se konal v Jezernici turnaj ve
stolním tenise „O pohár starosty obce Jezernice“.
Sešlo se hodně soutěţících, celkem 53.
O naše turnaje je čím dál tím větší zájem a to nás
velice těší. Máme s tím hodně starostí a pořadatelé
musí hodně zabrat, abychom uspokojili takový
zájem nejen s občerstvením, ale i s rozhodováním
takového turnaje.
Nakonec odešli všichni spokojeni a těšíme se
na nový turnaj v roce 2011.

Výsledky byly následující:
Kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

Děti do 15-ti let

Kubica Matěj

Chytil Stanislav

Gorecki Pavel

Ženy

Gazdová Eva

Palková Barbora

Gorecká Zuzana

Lipka Vlastimil

Šuba Vojtěch st.

Prvý Ondřej

Gorecki Pavel

Hrubý Martin

Hadaš Zdeněk

Neregistrovaní
Registrovaní

Díky sponzorům dostala většina účastníků věcné ceny, za co jim patří díky. Dále bych chtěl poděkovat Obci
Jezernice za uskutečnění akce v kulturním domě, pořadatelům a rozhodčím za výborně strávený den na turnaji.
Všem děkuje předseda stolního tenisu Zapletal Miloslav.

Volejbalová liga smíšených druţstev - Přerov
Koncem loňského roku se jezerničtí a lipenští volejbalisté společně rozhodli hrát za Sokol
Jezernice Volejbalovou ligu smíšených druţstev – Přerov. V konkurenci devíti druţstev
z okolí Přerova se tito volejbalisté vůbec nenechali zahanbit a od začátku soutěţe se drţeli
na předních místech tabulky. V současné době jsou po polovině soutěţe na prvním místě.
Poř.

Družstva

Zápasy

V

P

Sety

Míče

Body

1.

Sokol Jezernice

7

7

0

21 : 7

614 : 525

19

2.

Sokol Dřevohostice

6

5

1

15 : 6

581 : 348

15

3.

Laguna Přerov

7

4

3

16 : 13

567 : 535

12

4.

Basta Fidli

5

4

1

13 : 5

349 : 312

12

5.

SK Bochoř

8

3

5

16 : 17

607 : 598

10

6.

Sokol Prosenice

8

3

5

14 : 19

679 : 749

9

7.

Skrytá Hrozba

8

3

5

13 : 18

358 : 299

9

8.

LaSAVo

6

3

3

13 : 14

597 : 585

8

9.

TJ Sokol Kostelec u Holešova

7

2

5

11 : 16

533 : 593

8

10.

Těţká pohoda

8

1

7

6 : 23

523 : 666

3

Turnaj „O mikulášskou berlu“
Jezerničtí volejbalisté se 4.12.2010 v Hranicích, v ZŠ Struhlovsko, zúčastnili turnaje „O mikulášskou berlu“. Utkalo se
zde 8 týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech
týmech, ze kterých postupovaly první dva týmy do semifinále.
Jezernickému celku ve sloţení A. Lollková, M. Dreiseitlová,
J. Zemánek, A. Raška, T. Lanč, R. Lanč, se podařilo postoupit
aţ do finále, kde ve velmi vyrovnaném zápase porazili soupeře
a tento turnaj vyhráli.

Vánoční volejbalový turnaj
V sobotu 18.12.2010 se konal v Domě kultury a sportu
v Jezernici jiţ tradiční vánoční volejbalový turnaj smíšených
druţstev. Před zahájením turnaje proběhlo nezbytné rozlosování hráčů. Mezi sebou soupeřilo 5 čtyřčlenných druţstev, kaţdé
ve sloţení 2 muţi a 2 ţeny. Po rozlosování si všichni upřesnili pravidla a mohlo se začít hrát. Turnaj byl napínavý
a vyrovnaný, aţ poslední zápas rozhodl o konečném pořadí všech druţstev.
Vyhrál tým ve sloţení Andrea Lollková, Iva
Šindlerová, Zdeněk Dohnal a Tomáš Lanč. Na
druhém místě se umístilo druţstvo ve sloţení
Martina Dreiseitlová, Eva Gazdová, Aleš Raška a
Radek Magrla. Třetí skončil tým Dana Hrbáčková,
Jana Okáčová, Martin Novák, a Zdeněk Losert.
Nepopulární čtvrtá příčka patřila druţstvu ve sloţení Lucie Navrátilová, Alţběta Kuřilová, Martin
Popp, Roman Lanč a náhradník Milan Šelle. Poslední páté místo zůstalo na Barboru Palkovou,
Danu Machovou, Josefa Zemánka a Jiřího
Dreiseitla.
Všichni si nejen dobře zahráli, ale také se velmi
dobře pobavili a pochutnali si na výborných
vepřových pochoutkách.
Vítězný tým
Martin Novák

INFORMACE O VÝVĚSKÁCH NA ÚŘEDNÍ DESCE
V listopadu a prosinci 2010 a lednu 2011 bylo na úřední desce vyvěšeno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
Veřejná vyhláška pro majitele vodní stavby - odvodňovací stoky (umístěné na pozemcích parc.
KN č. 121/1, 121/3 a st. parc. KN 55/1 v k.ú. Jezernice)
Oznámení o vystavení aktualizovaného návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Jezernice
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Ol. kraje
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Jmenování Ing. Bc. Vlastimila Bořuty, správcem obce Jezernice
Informace občanům o vykonávání správy v obci Jezernice správcem obce
Usnesení 28. zasedání zastupitelstva obce Jezernice
Oznámení o změně termínu konání ústního veřejného jednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje
Sběr nebezpečného odpadu
Výzva - Dotace Program rozvoje venkova - Zakládání a rozvoj mikropodniku 2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Jezernice
Informace občanům ohledně konání voleb do zastupitelstev obcí
Oznámení volebním stranám - sídlo registračního úřadu
Stanovení minimálního počtu podpisů na peticích
Vzor kandidátní listiny a prohlášení kandidáta
Vzor petice pro zajištění potřebného počtu podpisů pro volební stranu
Rozhodnutí - schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Jezernice
Pozvánka na veřejné setkání s občany obce Jezernice
Uloţení daňové písemnosti - Soňa Haničáková
Veřejná vyhláška - uloţení písemnosti - Jiří Pospíšil, nar. 1984
Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko na rok 2011
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba:
Jezernice - kanalizace a ČOV, v obci Jezernice a místní části Familie
Pozvánka - 17. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13.12.2010
Hasiči varují - nebezpečí poţáru při pouţití létajících balónků
Poţární bezpečnost komínů a spotřebičů paliv
Ceny vodného pro rok 2011
Informace o sídle volebních okrsků
Rozhodnutí - registrace listiny volební strany Sdruţení pro Jezernici
Rozhodnutí - registrace listiny volební strany Sdruţení nezávislých kandidátů - „Jezernice 2011“
Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany NAŠE OBEC
Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany SOKOL JEZERNICE
OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů
Ceník poplatků na rok 2011
Informační leták - Daň z nemovitostí od roku 2011
Oznámení o zapisování stavu vodoměrů
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Jezernice
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 1/2011 - o umístění stavby Jezernice - kanalizace a odpadních vod
v obci Jezernice a místní části Familie + stanovisko TeliaSonera + situace
Informace o návrhu koncepce cestovního ruchu Ol. kraje „Aktualizace programu rozvoje cestovního ruchu
Ol. kraje na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) a Marketingová studie cestovního ruchu Ol. kraje
na období 2011-2013 (výhled do roku 2016)
Tisková zpráva ve věci daně z nemovitostí
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
- návrh: změna ochranného pásma vodního zdroje „Závrbek“ - k.ú. Lipník n. B. + situace

CENY VODNÉHO PRO ROK 2011
Představenstvo společnosti „Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.“ oznamuje všem svým
odběratelům, ţe s platnosti od 1.1.2011 dochází ke změně cen vodného takto:
Cena v Kč/m3

bez DPH

včetně 10 % DPH

vodné

33,64

37,00

Cena vodného je za 1 m3, tj. za 1000 litrů odebrané pitné vody.
Zvýšení cen proti r. 2010 představuje včetně DPH částku 1,- Kč/m3.

