duben 2011

ročník XI.

PRANOSTIKY
DUBEN
Březen - za kamna vlezem;
duben - ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva
pohnojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Když duben laškuje, bývá
mnoho sena a obilí.
Hodně-li v dubnu vítr duje,
stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Bouřky v dubnu zvěstují
dobré léto.
V dubnu hrom - nebojí se
mrazu strom.
Teplé deště v dubnu, teplé
dny v říjnu.
O déšť, který v dubnu rosí,
nechť každý hospodář prosí.
KVĚTEN
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude
vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Májová vlažička - naroste
travička; májový deštíček poroste chlebíček.
Chladný květen bude-li rositi,
mnoho sena budeš kositi.
Když máj vláhy nedá, červen
se předá.
Když se v máji blýská, sedlák
si výská.
Na mokrý květen přichází
suchý červen.
Jsou-li májové hřiby červivé,
bude suché léto.
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Váţení spoluobčané, milí Jezeráci,
jak víte, proběhly v naší obci začátkem února dodatečné volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu osob zapsaných na seznamech voličů (559)
volilo 376, tj. 67,2 % voličů. To znamená, ţe minimálně dvě třetiny obyvatel
zajímá osud naší obce. A to je dobře.
Máme nové zastupitelstvo o 9 členech, z toho 4 jsou zkušení borci, kteří
uţ v zastupitelstvu pracovali v minulých volebních obdobích. Zbývající zastupitelé jsou „nová krev“ s novým elánem. Kaţdý má svou představu o moţných
řešeních věcí obecních a já věřím, ţe společně vytvoříme tvůrčí tým, který
najde společnou řeč a bude problémy řešit věcně a moudře.
Obec se za působení předchozích zastupitelstev v čele s Dušanem Pořízkou
za posledních 10 let radikálně proměnila, rozkvetla a zmodernizovala se,
přesto ještě hodně práce zbývá. Největším soustem bude jistě vybudování
kanalizace a čistíren odpadních vod v Jezernici a na Famíliích. V současné
době je dokončena projektová dokumentace stavby (pro územní řízení,
pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby, projekt přípojek)
za 2,4 mil. korun a projekční firma PROJEKTY VODAM intenzívně pracuje
na získání stavebního povolení. Na podzim plánujeme podat ţádost o dotace.
Získání dotace je základním předpokladem realizace stavby, neboť stavbu
za 40 mil. korun není obec schopna pořídit z vlastního rozpočtu. V případě,
ţe uspějeme a dotaci získáme, předpokládáme zahájení stavby kanalizace
ve druhé polovině příštího roku.
Protoţe musíme počítat s podílem obce na financování této stavby ve výši
6 – 7 mil. korun, je obtíţné plánovat další investice, abychom obec neúměrně
nezadluţili. Přesto bych ráda pokračovala v přípravě inţenýrských sítí a míst
pro rodinné domy na obecních pozemcích na starém hřišti na dolním konci
obce a rovněţ v úsilí o realizaci bytového domu na „Malíčkovém“.
Za důleţité povaţuji zvelebení veřejných prostranství obce novými sadovnickými úpravami. Radikálnější změny budou moţné aţ po dokončení stavby
kanalizace, ale s úklidem a úpravou zelených ploch v centrální linii obce mezi
potokem a komunikacemi na obou jeho březích můţeme začít uţ dnes.
Je to především úkol nás, obecních zaměstnanců, ale přesto, prosím, připojte
se k nám, vyčistěme břehy potoka u svých nemovitostí a umoţněme mu být
pozitivním přírodě blízkým prvkem zkrášlujícím obec a ne skládkou biologického či stavebního odpadu, který neumíme jinak zpracovat. Myslím, ţe si to
Jezerský potok zaslouţí a my s ním.
Na podzim letošního roku bychom rádi zahájili spolu se správcem vodoteče
Povodím Moravy postupnou obnovu břehových porostů potoka, kácení
přestárlých a poškozených stromů a následné výsadby stromů nových. Kácení
nebude provedeno v tak velkém rozsahu, jak je dnes vyznačeno na kmenech
stromů podél potoka. Ve správním řízení, které bude kácení předcházet, bude
posouzen stav jednotlivých dřevin a káceny budou pouze dřeviny přestárlé,
nebezpečné nebo bránící průtoku vody.
Těším se na spolupráci s vámi. Přeji vám krásné jaro a příjemné ţití
v Jezernici.
Pavla Jochcová
starostka

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
V sobotu 5. února 2011 se konaly v Jezernici dodatečné volby
do zastupitelstva obce. Z 559 zapsaných voličů přišlo volit 376 občanů,
coţ je 67,26 % z celkového počtu. Voliči měli moţnost vybírat devět
členů nového zastupitelstva z 32 kandidátů čtyř volebních stran.
Z výsledků voleb bylo jasně patrno, ţe při volbě zastupitelů převládal
osobní výběr jednotlivých kandidátů. Udělené preferenční hlasy tak
pomohly zvolit i ty kandidáty, kteří se nacházeli na méně volitelných
místech.
Jednotlivé volební strany dosáhly těchto výsledků:
Sdr. nez. kand. - „Jezernice 2011“
NAŠE OBEC
Sdruţení pro Jezernici
SOKOL JEZERNICE

31,43 % hlasů, 3 mandáty
35,75 % hlasů, 4 mandáty
26,48 % hlasů, 2 mandáty
6,34 % hlasů, ţádný mandát

SLOŢENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Kandidátní listina
název

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

Sdr. nez. kand. - "Jezernice 2011"

Hradilová Bronislava Mgr.

202

19,78

1

Sdr. nez. kand. - "Jezernice 2011"

Panák Zdeněk

169

16,55

2

Sdr. nez. kand. - "Jezernice 2011"

Raška Radek

159

15,57

3

NAŠE OBEC

Zemánková Marie

207

17,82

1

NAŠE OBEC

Richterová Marcela Mgr.

171

14,72

2

NAŠE OBEC

Kotík Zdeněk

163

14,03

3

NAŠE OBEC

Buršová Hana PhDr.

140

12,05

4

Sdruţení pro Jezernici

Šelle Milan Ing.

210

24,41

1

Sdruţení pro Jezernici

Jochcová Pavla Ing.

183

21,27

2

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Ustavující zasedání nového
zastupitelstva obce se konalo
v pondělí 28. února 2011
v Domě kultury a sportu.
Na tomto zasedání byla
zvolena starostkou obce
Ing. Pavla Jochcová a místostarostou obce Ing. Milan
Šelle.

Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat Ing. Bc. Vlastimilovi
Bořutovi, pracovníkovi Ministerstva
vnitra, za jeho profesionální vedení
obce, odbornou pomoc, obětavost,
vstřícnost a osobní a lidský přístup při
řešení aktuálních situací v době, kdy
obec neměla zvolené zastupitelstvo
a on vykonával funkci správce obce
Jezernice.
pracovnice OÚ

Kácení topolu u viaduktů
mezi obcí Jezernice a místní částí Familie, proto bylo
nutné řešit situaci neodkladně, v reţimu ust. § 8 odst.
4 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Uvedený postup lze volit pouze ve výjimečných
případech, jako byl tento. Jinak kácení dřevin podléhá
správnímu řízení podle ust. § 8 odst. 1 citovaného
zákona, jehoţ výsledkem je rozhodnutí o povolení
či nepovolení kácení a o případné povinnosti provést
náhradní výsadbu za skácené dřeviny.
Současně byl vedle předmětného topolu odstraněn
asi 4 m vysoký pahýl kmene topolu, který se zlomil
jiţ dříve. Zpracování a odklizení skácených stromů
zajistili dobrovolní hasiči. Vytěţené dřevo jim obec
přenechala jako protihodnotu nelehké a skvěle
zvládnuté práce.

Za pomoci vysokozdviţné plošiny byl dne 11. 3.
2011 skácen topol kanadský rostoucí na obecním
pozemku u místní komunikace mezi viadukty a podchodem na Familie.
Topol byl nakloněný nad komunikací, na kmeni
poškozený bleskem, s rozvinutou hnilobou v ráně.
Hrozilo jeho zřícení. Stavem dřeviny byli bezprostředně ohroţeni účastníci provozu na obecní komunikaci

Vyzkoušeli jsme štěpkovač
Štěpky byly namulčovány na plochách veřejné zeleně
u obecního úřadu a u Domu kultury a sportu. Odpadla
tak zdlouhavá manipulace s dřevním odpadem, jeho
transport na plochy mimo obec a následné pálení.

Dne 24. 3. 2011 jsme vyzkoušeli štěpkovač při úklidu větví z prořezávek veřejné zeleně. Úklid dřevního
odpadu byl velmi rychlý a elegantní. Dva pracovníci
soukromé firmy, šikovní pánové Martin a Luděk
z Jezernice, štěpkovačem veškeré větve rozdrtili,
nafoukali na korbu auta a odvezli na určená místa.

Pálení
Dne 26. 3. 2011 hasiči uspořádali brigádu, při
které jiţ tradičně pálili klestí nashromáţděné
z Jezernice za celý loňský rok. Akce proběhla
jako vţdy v lesoparku na Zlomech. Tentokrát
jsme si přibrali ještě dva obecní pozemky směrem
na hřiště po obou stranách potoka a pročistili je.
Akce se zúčastnilo asi 10 brigádníků plus ti nejmenší, kteří ovšem také velmi pomohli. Za čtyři
hodiny bylo hotovo. Na závěr se opekly buřty.
Všem děkujeme za spolupráci.
SDH - Jezernice

Zmizení kanalizačních mříží
V noci na 31. 3. 2011 neznámí pobertové odcizili v obci Jezernice tři kovové mříţe z kanalizačních vpustí
na obecních komunikacích (ať jim pracky upadnou!). Krádeţ byla následující den ráno oznámena Policii ČR
v Lipníku nad Bečvou. Otvory jsme provizorně zakryli a sháníme náhradní mříţe.

Přiletěli čápi
V pondělí 4. dubna se na komín u Fojtíků vrátili čápi.
Ve středu 6. dubna se objevil jiný čapí pár. Krouţil okolo
komínu, pokoušel se vyhnat starousedlíky a získat hnízdiště
pro sebe. Po několika neúspěšných náletech a za klapání
zobáků domácích čápů vetřelci boj o hnízdo vzdali a odplachtili hledat útočiště jinam. Úspěšní obhájci hnízda se krátce
nato pustili do „práce“ na nové generaci.

Cena stočného
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 24. zasedání
cenu stočného na rok 2010 stanovenou na základě
kalkulace skutečných nákladů předešlého roku
ve výši 10,- Kč/m3.

Termín splatnosti stočného za rok 2010
je do 31. 5. 2011.

MĚSTO LIPNÍK V PROMĚNÁCH STALETÍ
VÝSTAVA, KTERÁ POBAVÍ, POUČÍ A POTĚŠÍ

MĚSTO LIPNÍK NA HISTORICKÝCH
FOTOGRAFIÍCH
VÝSTAVA, KTERÁ ZAUJME NEJEN PAMĚTNÍKY
V zámecké galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou právě probíhá výpravná expozice
Město Lipník v proměnách staletí, která je od Velikonoc doplněna doprovodnou
výstavou historických fotografií Lipníka.
Výstavu MĚSTO LIPNÍK V PROMĚNÁCH STALETÍ připravilo město Lipník nad Bečvou
a Muzeum Komenského v Přerově.
Jejím hlavním cílem je seznámení veřejnosti se zajímavou a pohnutou historií města. A ţe se
jedná o dějiny opravdu poutavé, dosvědčí řada předmětů, které jsou v Lipníku k vidění úplně
poprvé. Velkým překvapením jsou pro návštěvníky především dochovaná městská pečetidla
z 15. aţ 17. století, umělecké předměty z místního farního úřadu a exponáty z Muzea Komenského v Přerově, které vlastní podsbírku vzniklou soustavným sběrem v Lipníku a jeho okolí
v polovině 20. století. Nechybí ani listina váţící se k dějinám města z roku 1349, nejstarší
urbář helfštýnského panství z první poloviny 16. století, předměty z původního vybavení lipenského zámku, které zapůjčil Národní památkový ústav v Olomouci, a soubor archeologických
nálezů učiněných právě na území města. Celou výstavu doplňují dioramata zachycující poutavé události lipenských dějin. Návštěvník se tak setká s hraběnkou Antoinettou von Althann,
lipenským farářem z 19. století, obyvatelem ţidovské čtvrti při modlitbě a s piaristickým učitelem přímo při výuce v řádové třídě z období kolem roku 1860. Nad bezpečím návštěvníků
i sbírkových předmětů bdí pověstný lipenský kat. Jestliţe budou návštěvníci trpěliví, potkají
moţná také Františka Venclovského, lipenského rodáka, připravujícího se na jeden z jeho
plaveckých kousků.
Návštěvníkům galerie Konírna byl od Velikonoc otevřen nový expoziční prostor, který dostal
jméno „Na Patře“. Po necelém roce provozu tak galerie Konírna rozšiřuje svou nabídku o moţnost pořádání komornějších výstav. MĚSTO LIPNÍK NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH
je první z nich.
Výstava sestává z deseti panelů se zvětšeninami vzácných historických fotografií a pohlednic,
některých i více neţ sto let starých. Ze své soukromé sbírky je laskavě zapůjčil Ing. Vilém
Zeiner, který jako skutečný znalec pomohl s výběrem i s popisem jednotlivých exponátů.
Kaţdý panel má své téma, např. Zvonice a loubí, Živnostníci a firmy, Sakrální stavby, Vojenské špitály v Lipníku za I. světové války atd. K nejzajímavějším patří téma Co už v Lipníku
nenajdeme, kde mimo jiné můţeme vidět fotografii původní nádraţní budovy z počátku
20. století, sirkárnu v roce 1900, nemocniční kapli na pohlednici z roku 1917 atd…
Nebylo lehké vybrat z velkého mnoţství krásných a vzácných fotografií vţdy jen několik, které
reprezentují dané téma. Snaţili jsme se při výběru postihnout opravdu to nejzajímavější,
co potěší i překvapí nejen domácí, ale i návštěvníky odjinud. Na fotografiích uvidíme Lipník
tak, jak jej známe uţ jen z vyprávění pamětníků. Tvář města se neustále mění s dobou,
ale naštěstí ne k nepoznání. Současný Lipník s citlivě opravenými a udrţovanými památkami
si zachoval mnoho ze své historičnosti, budoucí pokolení to jistě ocení.
Výstava v prostoru "Na Patře" je k vidění až do 14. srpna 2011 ve stejnou dobu,
jako v přízemí galerie expozice Město Lipník v proměnách staletí: do konce května bude
zpřístupněna od čtvrtka do neděle od 13.00 do 16.00 hodin, v sezóně od 1. června až
do 14. srpna pak od úterý do pátku od 13:00 do 17:00 a o víkendech od 10:00 do 17:00
hodin. Mimo uvedenou dobu lze domluvit mimořádnou prohlídku na telefonním čísle
602 540 685.

V loňském školním roce naše škola zorganizovala
pro jezernické děti výuku jízdy na kolečkových
bruslích. Neboť byl celkem velký zájem (z Jezernice
se přihlásilo 20 dětí), domluvili jsme se se školou
Newmann School Hlubočky, ţe budeme nadále
prohlubovat sportovní dovednosti našich dětí a uspořádáme toto bruslení opět, ale tentokrát dvoufázově.
První část kurzu začala na podzim 2010 a pokračovat
bude na jaře 2011. Na kurz se tentokrát přihlásilo
o poznání méně dětí. Některé si myslí, ţe pokud
zvládly začátky jízdy, dále se jiţ učit nemusí. Na podzim jezdilo na nové asfaltové cestě od Agrochovu
14 dětí. K těmto se mohou na jaře přidat další uchazeči. KRPŠ přispívá svým členům na kaţdé dítě částkou 500,- Kč a tím také
podporuje sportovní aktivity místních dětí.

Newmann School Hlubočky pro nás i v letošním roce připravil nabídku výuky
na lyţích a na snowboardu pro naše děti. Od pondělí 7. 2. 2011 jezdili 4 naši ţáci
na lyţařský výcvik a 2 na snowboardový výcvik (Petr Lollek i Natálka Šelleová
jsou jiţ zdatní snowborďáci). Jezdili jsme celý týden vţdy v odpoledních hodinách. V pátek čekaly děti závěrečné závody, věcné ceny a drobné dárky. Pro rodiče je tento kurz spoluorganizovaný školou výhodný i z toho důvodu, ţe mají vše
bez starostí. Pedagogové ZŠ doprovázeli děti aţ do Hluboček a zpět, pomáhali
při převlékání a svačince a v pozdních odpoledních hodinách děti přivezli zpět
ke škole a zde je předali rodičům. Tuto akci opět podporuje KRPŠ a hradí
za účastníky celotýdenní dopravu, coţ v letošním roce činí 5 000,- Kč.
Jsem ráda, ţe i v takto přetechnizované době rodiče podporují u svých dětí
zdravý vztah ke sportu a zdravému ţivotnímu stylu.
Mgr. Hradilová Bronislava

Jako kaţdý rok, tak i letos se konal v kulturním domě tradiční karneval pro malé děti z mateřské školky, tak
i pro školáky a dospělé, zejména rodiče.
Nálada byla opět výborná, všechny pobavil přítomný klaun, který všem předvedl spoustu zábavných scének.
Součástí karnevalu byla i spousta zábavných her a soutěţí.
I letos bylo k vidění v kulturním domě plno masek. K vidění byly krásné princezny, víly, břišní tanečnice,
klauni, indiáni, kovbojové, čerti, spidermani a spousta strašidel.
Na závěr všechny přítomné čekala chvíle napětí u bohaté tomboly.
Veselé odpoledne skončilo a všichni se uţ těší na karneval v příštím roce, který bude jistě zábavnější a veselejší,
neţ ten letošní.
Nováková Markéta, učitelka MŠ

Jiţ tradičně závěr plesové sezony patří v Jezernici
Šibřinkám.
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ v Jezernici
společně s místní školou se tohoto úkolu zhostil
na výbornou. Návštěvníci vstupovali do sálu s dračí
výzdobou, které se ujali ţáci školy se svými učitelkami. KRPŠ si v „dračí sloji“ připravilo „něco
sytějšího i něco ostřejšího“. Maminky napekly
cukroví a koláčky ke kávě.
Překvapením večera byly dva bary. Pirátský bar
obsluhovaly sličné pirátky, se kterými si bylo
moţné zahrát v kostky o „pirátský
nápoj lásky“. Druhý - havajský bar
- nabízel s půvabnými tanečnicemi
míchané nápoje a kokteily.
Celý večer nám hrála, v Jezernici
jiţ osvědčená, kapela Black Rose.
Jako předskokan se v úvodu
představila mladá rocková kapela
Without Motivation z Lipníku n. B.,
jejímţ členem je bývalý ţák naší
školy Radim Popp.
Při promenádě masek jsme mohli
vidět opravdu nápadité, kreativní
masky. Nezávislá porota vybrala
a KRPŠ ocenilo jako nejúţasnější
rodinu Adamsových, kteří byli
opravdu úchvatní a k nepoznání.
Nelze vyjmenovat všechny masky, ale všem účastníkům v maskách patří velký dík za snahu a tvořivost
s jakou k tomuto karnevalu přistoupili. Kaţdým rokem
jsme velmi mile překvapeni, jak vynalézaví jsou Jezeráci.
Kaţdým rokem vidíme zcela nové a originální masky,
které nás všechny pobaví.
Příjemnou atmosféru večera doplnilo vystoupení tanečního krouţku při SVČ Lipník nad Bečvou. V prvním
vystoupení se představili ţáci naší školy pod vedením

sl. Veroniky Zimmerové, druhé jiţ „profesionálnější“
vystoupení bylo tématicky zaměřeno na kuchtíky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat především vedení
KRPŠ za perfektní organizaci karnevalu, ale i všem
rodičům, kteří dle svých moţností přispěli ke zdárnému
průběhu celé akce.
Děkujeme také všem sponzorům za věcné dary
do tomboly, jejíţ výtěţek půjde na akce pořádané
pro ţáky školy (platba za autobus na plavecký výcvik,
na školní výlet, dětský den, atd..)
Mgr. Hradilová Bronislava

Po letošní dlouhé a nevlídné zimě jsme všichni s radostí očekávali příchod jara. První jarní den je sice 21.3.,
ale jaro přišlo aţ v dubnu. Jako kaţdým rokem i letos jsme se sešli v sobotu 16.4. na jarních dílnách, které připravují zaměstnanci Základní a mateřské školy v Jezernici. Celé odpoledne měli návštěvníci moţnost vyrábět sobě
pro radost různé doplňky do bytu, které nám připomenou blíţící se Velikonoce.
Hned u vstupu do sálu jste si mohli vyrobit malý květináč s ţivými květy, papírovou slepičku s vyfouklým
vajíčkem, velikonoční věnec z vyfouklých vajíček. Paní učitelky z mateřské školy si připravily výrobu papírového
zajíčka a zápich z papírových kytiček. Kdo měl chuť, mohl modelovat z keramické hlíny usměvavou kočku.
Někteří návštěvníci si také vyzkoušeli, jak se vyrábí pravá vrbová píšťalka.
Paní Libosvárová připravila drobné pohoštění. Všichni jsme odcházeli s úsměvem a něco pěkného si vyrobili
a odnesli domů.
Mgr. Hradilová Bronislava

Ţáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ v Jezernici si Vás dovolují pozvat
u příleţitosti oslav svátku matek
na
SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE,
které se uskuteční
v neděli 8. 5. 2011 v 15:00 hodin v DKS v Jezernici.
Srdečně zveme všechny příznivce školy.
ZŠ a MŠ Jezernice

25. 2. 2011 uspořádali hasiči z Jezernice akci nazvanou „Bruslení na Figuře“. Z důvodu rozmarné zimy
a nutnosti podřídit se ledu, byla tato akce organizována
narychlo. Před akcí jsme několikrát stříkali ledovou
plochu vodou pro zkvalitnění podmínek.
I přes malou reklamu se bruslení zúčastnilo poměrně
dost dětí, pro které jsme uspořádali různé soutěţe
a disciplíny, např. slalom, střelbu hokejkou na branku,
hod kanystrem na cíl a další. Dětem jsme rozdávali
bonbóny a k dispozici měly teplý čaj. Pro dospělé byl
k zakoupení výborný punč a nějaká ta štamprlička.
Škoda jen, ţe dospělých si nepřišlo zabruslit o něco
více.
Díky všem organizátorům a všem, kteří přišli na tuto
naši akci, přispěli k zábavě a zakoupením ve stánku
také na ceny pro jezernické děti.
Za SDH – Jezernice, Zdeněk Panák

Dne 12. 3. 2011 proběhlo v naší obci tradiční
vodění medvěda. Z pohledu pořadatele, jezernických
dobrovolných hasičů, to byla akce úspěšná. Masek
se zúčastnilo sice méně jak v předešlých letech,
ale zato byly originální. I kdyţ je vodění vţdy velice
fyzicky náročné, vše se zvládlo v klidu a při dobré
náladě. Letos nám k vodění medvěda hrála čtyřčlenná skupina na dechové nástroje, kterou si lidé
obzvláště pochvalovali. Příští rok bychom chtěli
úroveň ještě více pozvednout a zase se přiblíţit
k tomu, aby se akce dala nazvat pěknou tradicí.
SDH – Jezernice děkuje všem lidem, kteří přispěli
do hasičské kasičky, za koblíţky, chlebíčky a všechny dobroty které jsme dostali, bylo to výborné.
Maskám děkujeme za účast, obzvlášť pak oběma
medvědům, kteří to mají asi nejtěţší. Zvládli to
výborně.
Za SDH – Jezernice, Zdeněk Panák

V neděli 10. 4. 2011 k nám zavítalo ochotnické divadlo
Štěk z Hranic. Našim divákům předvedli komedii ze současného ţivota Klíče na neděli. S velkou nadsázkou a humorem
předvedli ţivotní situace mezi partnery, s kterými se setkáváme v současném běţném ţivotě. Herci vytvořili své role
skutečně humorně s velkou nadsázkou. Jejich výkon se mohl
srovnat s profesionálními kolegy.
Děkujeme mladým ochotníkům z Hranic za příjemně
proţité nedělní odpoledne.
Za ZO ČČK Marie Zemánková

V neděli 17. dubna uspořádala místní organizace ČČK Jezernice tradiční velikonoční výstavu.
A opět byly k vidění nejrůznější aranţe,
cukrovíčko a tradiční ozdoby. Přibyla
také ukázka pletených košíků z papíru, které byly
k nerozeznání od proutěných. Svůj stůl tu měly také děti
se svými výrobky.
Výstava byla doplněna obrazy paní Palkové. Své místo
měla také výstavka svatebních šatů a fotografií většinou
z minulého století s podtitulem - “Tak šel čas ...“
Myslím si, ţe se bylo na co dívat.
Návštěvníci si mohli posedět u kávy či čaje a povykládat
si se známými.
Byla to pěkná předvelikonoční neděle.
Všem vystavovatelům děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Za výbor ČČK Jezernice
Helena Jemelková

Dne 19. 3. 2011 se konal turnaj ve stolním
tenise SOKOL CUP 2011, coţ je turnaj
„O pohár předsedy TJ Sokol Jezernice“.
Našeho turnaje se zúčastnilo 70 hráčů:
děti do 15-ti let - 12 hráčů
ţeny - 20 hráčů
neregistrovaní - 18 hráčů
registrovaní - 20 hráčů
Turnaj si našel svoje příznivce, kteří nás
kaţdoročně navštěvují a to je i naše vizitka,
ţe to děláme dobře.
Jako kaţdý rok nás navštívily a zúčastnily
se i děti z dětského domova v Lipníku nad
Bečvou.
Výsledky byly následující:
Kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

Děti do 15-ti let

Holubčík

Lollek Pavel

Kalusek

Ţeny

Králová

Palková

Krečmerová

Neregistrovaní

Holas

Vařílek

Šuba st.

Registrovaní

Škulec

Raška

Král

Celý turnaj probíhal od ranních hodin a skončil
aţ večer. Většina účastníků si turnaj pochvalovala.
Občerstvení i celková organizace byla na výbornou. Účastníci se jiţ teď těší na další turnaj, který
se uskuteční 19. listopadu 2011.
Poděkovat bych chtěl pořadatelům, rozhodčím,
sponzorům a dalším, kteří pomohli tento turnaj
uskutečnit.
Děkuji všem za návštěvu a na dalším turnaji
se na Vás těší předseda stolního tenisu Zapletal
Miloslav.

V sobotu 9. 4. 2011 se v Domě kultury a sportu v Jezernici konal tradiční velikonoční turnaj ve volejbale.
Letošního turnaje se zúčastnilo 5 čtyřčlenných druţstev z toho tři druţstva z Jezernice, jedno z Lipníka a jedno
druţstvo mix z Jezernice, Lipníka a Slavíče. Jezeráci splnili úlohu favoritů a vybojovali 1. a 3. místo, 2. místo
patřilo Lipníku. Tímto turnajem skončily aktivity volejbalistů v kulturáku, od května budou veškeré aktivity
jiţ na hřišti.

OKRESNÍ SOUTĚŢ SKUPINA B - PŘEROV
Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

1.

SK Hranice B

18

13

1

4

58 : 24

40

2.

Radslavice B

18

11

5

2

47 : 23

38

3.

Dukla Hranice

18

11

1

6

45 : 30

34

4.

Lipník B

18

10

4

4

39 : 24

34

5.

Jezernice

18

10

4

4

37 : 30

34

6.

Prosenice

18

9

4

5

32 : 27

31

7.

Skalička

18

9

2

7

39 : 39

29

8.

Opatovice B

18

7

6

5

34 : 22

27

9.

Bělotín

18

7

2

9

23 : 36

23

10.

Ţákovice

18

6

3

9

38 : 39

21

11.

Horní Nětčice

18

5

3

10

31 : 48

18

12.

Černotín

18

5

1

12

24 : 35

16

13.

Hustopeče B

18

3

0

15

19 : 47

9

14.

Drahotuše

18

1

2

15

20 : 62

5

Odehrané zápasy:
Ne
Ne

17. 4. 2011 Jezernice - Prosenice
24. 4. 2011 Černotín - Jezernice

0:0
4:1

Domácí zápasy Okresní soutěţe skupiny B
1. 5. 2011
Jezernice
H. Nětčice
29. 5. 2011
Jezernice
Bělotín B
12. 6. 2011
Jezernice
Ţákovice
19. 6. 2011
Jezernice
Drahotuše
(všechny zápasy mají začátek v 10:00 hod.)

21. 5. 2011 se v Dolním Újezdě bude konat 7. ročník sportovních her mikroregionu Lipensko v tradičních
sportovních disciplínách malá kopaná, volejbal a nohejbal a doplňkově stolní tenis. Malá kopaná a nohejbal
se budou hrát na nově zrekonstruovaném hřišti v Dolním Újezdě, takţe doufáme, ţe kvalitní povrch bude
tentokrát vyhovovat našim sportovcům v malé kopané a nohejbale, kde se v minulých ročnících ne zrovna dobře
umístili. Zveme tedy do Dolního Újezda příznivce našich sportovců.
Za TJ Sokol Jezernice ing. Milan Šelle

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko
pořádá
v sobotu 21. května 2011
v Dolním Újezdě

Zahájení soutěţí proběhne na jednom místě – fotbalovém hřišti Dolní Újezd, a to v 8.00 hod.
Následně se soutěţící rozdělí na jednotlivá sportoviště. Zakončení s vyhlášením výsledků proběhne opět
na fotbalovém hřišti v Dolním Újezdě, předpoklad v 17.00 hod.
Soutěţe se budou konat na několika místech:
malá kopaná, nohejbal – Sportovní areál Dolní Újezd
volejbal – sportoviště Skoky v areálu letního občerstvení „U Brunoša“
stolní tenis – Kulturní dům Dolní Újezd

TJ Sokol Jezernice si Vás dovoluje pozvat
na

V sobotu 30. 4. 2011
zveme všechny víly, čarodějnice a jiné pohádkové postavy
na své společné setkání.
Sraz účastníků je v 16:30 hodin na dolním dětském hřišti.
Půjdeme průvodem vesnicí na horní hřiště, kde bude přichystán
program pro naše pohádkové bytosti.
Večer zapálíme oheň a přivítáme jaro.
Občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu zahraje skupina Trifid.
Na všechny se těší naše jezernické čarodějnice.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,
ţe od měsíce dubna do konce měsíce září 2011
se v naší obci bude provádět
vývoz komunálního odpadu 1x za čtrnáct dnů,
kaţdý lichý čtvrtek.

Kominická firma Petr LOLEK KOMINICKÉ SLUŽBY,
Tkalcovská 20, 785 11 Šternberk, IČ: 646 32 326, tel. 607 902 338,
www.kominictviolomouc.cz
bude dne 9. 6. 2011
provádět v naší obci nově povinné prohlídky a čištění komínů.
Základní cena za čištění i s revizí činí 300,- Kč s DPH.
Cena 300,- Kč je za číslo popisné.
Zájemci o revizi a čištění mohou svá jména nahlásit na obecním úřadě.
Všem novým zájemcům bude na další revizi poskytnuta sleva ve výši 50 %.

Z jednání zastupitelstva obce
Ustavující zasedání ZO konané 28. února 2011












Zastupitelstvo obce:
schválilo program ustavujícího zasedání,
schválilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Marcelu Richterovou a pana Zdeňka Kotíka,
schválilo způsob jednání ustavujícího zasedání, řídilo se Jednacím řádem zastupitelstva obce Jezernice
s výjimkami čl. 6 odst. 3 písm. b), c), d) a f), dále s výjimkou čl. 7. Nezřídila se návrhová a volební komise
a volbu řídil předsedající ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Volba starosty a místostarosty:
- schválilo 1 místostarostu,
- schválilo uvolněného člena zastupitelstva obce v počtu 1 – uvolněn pro výkon funkce je starosta,
- schválilo způsob volby starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů – volbu veřejnou,
- zvolilo starostou Ing. Pavlu Jochcovou,
- zvolilo místostarostou Ing. Milana Šelleho.
Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a volba předsedů a členů výborů:
- zřídilo finanční výbor s počtem 3 členů a kontrolní výbor s počtem 3 členů,
- zvolilo předsedou finančního výboru paní PhDr. Hanu Buršovou,
- zvolilo členy finančního výboru paní Mgr. Marcelu Richterovou a pana Zdeňka Panáka,
- zvolilo předsedou kontrolního výboru paní Mgr. Bronislavu Hradilovou,
- zvolilo členy kontrolního výboru paní Marii Zemánkovou a pana Radka Rašku.
Schválilo s účinností od 1. 3. 2011:
a) výši měsíční odměny za výkon funkce
- místostarosty,
- člena zastupitelstva obce,
- předsedy výboru,
- člena výboru, který je členem zastupitelstva obce,
b) finanční plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce.
Vzalo na vědomí zprávu správce obce.

2. zasedání ZO konané 11. dubna 2011




















Zastupitelstvo obce:
zvolilo návrhovou komisi: Ing. Milan Šelle – předseda, Zdeněk Kotík, Mgr. Marcela Richterová - členové,
určilo ověřovatele zápisu: Mgr. Bronislava Hradilová, Radek Raška,
schválilo program 2. zasedání zastupitelstva obce,
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení 28. a 1. zasedání ZO,
schválilo rozpočet obce Jezernice pro rok 2011 jako vyrovnaný,
schválilo rozpočet sociálního fondu obce na období duben - prosinec roku 2011 ve výši 28 000,- Kč (tj. bez
příspěvku dle bodu 3),
schválilo:
a) měsíční odměnu místostarosty,
b) měsíční odměnu člena zastupitelstva,
c) měsíční odměnu člena výboru,
d) měsíční odměnu předsedy výboru.
Výše uvedené odměny se dle § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. při souběhu více funkcí
sčítají.
Schválilo platnost odměn ve stanovené výši od 1. 4. 2011, případně ode dne zvolení nebo nástupu nového
člena do funkce,
vzalo na vědomí sazbu schválenou předcházejícím zastupitelstvem ve výši 100,- Kč na jeden vývoz komunálního odpadu pro podnikatele a firmy působící v obci Jezernice, s jednorázovou splatností do 31. 5. kalendářního roku, pokud není smluvně stanoveno jinak,
schválilo sazbu ve výši 100,- Kč na jeden vývoz komunálního odpadu na rok 2011 pro podnikatele a firmy
působící v obci Jezernice. Splatnost této sazby je určena jednorázově do 31. 5. 2011, pokud není smluvně
stanoveno jinak,
schválilo cenu stočného na rok 2011 stanovenou na základě kalkulace skutečných nákladů roku 2010,
s vyloučením poloţky vyčištění části mlýnského náhonu, která činí 6,- Kč/m3. Stanovilo termín splatnosti
stočného na rok 2011 do 31. 5. 2012.
Schválilo Charitě Hranice – středisko Lipník nad Bečvou příspěvek pro rok 2011 ve výši 2 000,- Kč,
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů,
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství,
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného,






























schválilo Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 1/2011 vztahující se na pracovní cesty
zaměstnanců a zastupitelů Obce Jezernice, s platností od 12. 4. 2011. Schválením výše uvedené směrnice
se zároveň zrušuje platnost předcházející Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 1/2010
ze dne 1. 3. 2010.
Schválilo stanovy Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko,
vzalo na vědomí situaci v lokalitě za starým hřištěm. Pověřilo starostku, aby písemně informovala manţele
Navrátilovy, ţe zastupitelstvo obce akceptuje ústní dohodu starostky a manţelů Navrátilových o znovu
zprůjezdnění účelové komunikace na parc. č. 2652/10 v k.ú. Jezernice do 11. 5. 2011. Tímto bude splněna
povinnost zachovat stávající veřejně přístupnou komunikaci na uvedené parcele do doby neţ vybudují manţelé Navrátilovi náhradní přístupovou komunikaci, jak se zavázali v kupní smlouvě ze dne 11. 5. 2005.
V případě, ţe komunikace na parc. č. 2652/10 nebude v daném termínu zprůjezdněna, ZO pověřuje starostku,
aby podala podnět pro zahájení správního řízení na příslušném silničním správním úřadě.
Nesouhlasí se zřízením věcného břemene chůze po parc. č. 230/23 v k.ú. Jezernice,
schválilo rozdělení záměru na výstavbu 12 RD na dvě etapy a schválilo pokračování v projednávání první
etapy obytného okrsku pro 5 RD,
schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti – mostek přes Jezernický potok u domu č.p. 243 - uzavřenou mezi jeho vlastníkem Jaroslavem Gogelou a Obcí Jezernice,
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene PM/2011-ZHM/717/740-11/R uzavřenou
mezi Povodím Moravy, s.p. (jako budoucí povinný z věcného břemene) a Obcí Jezernice, (jako budoucí
oprávněný z věcného břemene) v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu na místní komunikaci, mostu
přes Jezernický potok u č.p. 243“ na parcele č. 2716/1 – vodní plocha v k.ú. Jezernice, zapsaná na LV č. 76,
schválilo pokračování v projednávání realizace stavby Jezernice – kanalizace a ČOV,
schválilo bezúplatný převod části zemědělského pozemku parc. č. 2559/51 (zahrada) v k.ú. Jezernice od Pozemkového fondu České republiky pro realizaci ČOV Famílie,
schválilo Smlouvu SML2011-002-Ma o realizaci přeloţky vodárenského zařízení vyvolané stavbou: Jezernice
- kanalizace a čistírna odpadních vod uzavřenou mezi vlastníkem vodárenského zařízení - Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a investorem stavby - Obcí Jezernice,
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C1152 s Pozemkovým fondem ČR
ke stavbě „Jezernice - kanalizační přípojky“,
schválilo Smlouvu o zabezpečení odborných knihovnických sluţeb včetně Dohody o výši příspěvku na rok
2011 s Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p.o., nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou,
udělilo nájemci (Česká pošta, s.p.) souhlas s provedením technického zhodnocení nemovitosti pronajímatele
(Obec Jezernice) nákladem České pošty, s.p., spočívajícího v instalaci 2 ks horizontálních okenních ţaluzií
do místnosti přepáţkového pracoviště a poštovní dvorany v provozovně pošty Jezernice, v budově č. 82.
Vzalo na vědomí orientační výši nákladů 2.600,- Kč a souhlasí s jejich případným navýšením.
Souhlasilo s tím, aby toto technické zhodnocení odpisoval nájemce, a zavazuje se uzavřít s nájemce smlouvu
o odpisování technického zhodnocení v souladu s ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů, v platném znění, přesáhnou-li celkové náklady nájemce a pronajímatele, vynaloţené na stavební
práce investičního charakteru, na výše uvedené nemovitosti pro rok 2011 částku 40 tis. Kč.
Schválilo předloţený dodatek č. 5 k delimitačnímu protokolu uzavřenému dne 9. 5. 2000 mezi Městem Lipník
nad Bečvou a Obcí Jezernice o rozdělení nemovitého majetku v k.ú. Jezernice, a to z vlastnictví Města Lipník
nad Bečvou do vlastnictví Obce Jezernice,
schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8010279/01 mezi vlastníkem pozemku parc. č. 2559/52 ostatní plocha - Obcí Jezernice, (jako stranou budoucí povinnou z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou Elektroprogres Hranice, s.r.o. (jako stranou
budoucí oprávněnou z věcného břemene), která se týká umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - stavba „Jezernice, Matula, přípojka do 52m NNv, NNk“,
schválilo Dodatek 20116 K DPP KO/VOP ke Smlouvě o poskytnutí sluţeb při nakládání s odpady
č. 10520055 s firmou van Gansewinkel, a.s.,
vzalo na vědomí Licenční smlouvu s firmou GEODIS BRNO, spol. s.r.o., jejímţ předmětem je poskytnutí
oprávnění k výkonu práva uţít ortofotomap správního území obce Jezernice v jejich správních hranicích (k.ú.
Jezernice),
vzalo na vědomí nové sloţení povodňové komise s platností od 1. 4. 2011:
předseda komise - Ing. Jochcová Pavla,
místopředseda komise - Ing. Šelle Milan,
tajemník komise - Nováková Jana,
člen komise - Ing. Bednář Zdeněk,
člen komise - Raška Radek,
člen komise - Panák Zdeněk,
vzalo na vědomí termíny zasedání ZO v roce 2011:
11. dubna 2011, 6. června 2011, 5. září 2011, 24. října 2011 a 12. prosince 2011.

INFORMACE O VÝVĚSKÁCH NA ÚŘEDNÍ DESCE
V únoru, březnu a dubnu 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.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
Jmenování Ing. Bc. Vlastimila Bořuty, správcem obce Jezernice
Informace občanům o vykonávání správy v obci Jezernice správcem obce
Rozpočtové provizorium na rok 2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Jezernice
Informace o sídle volebních okrsků
Ceník poplatků na rok 2011
Informační leták - Daň z nemovitostí od roku 2011
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
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jezernice
Dotační výzva: „Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností“
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jezernice
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011
Oznámení o odstavení přepalovací jednotky - Wienerberger cihelna Jezernice
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Jezernice ze dne 28. 2. 2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - informace - vymezení sčítacích obvodů, sčítací komisař
Hasiči varují - Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu
Návrh rozpočtu na rok 2011
Výběrové řízení na pozici administrativní pracovník
VV-Opatření obecné povahy-stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Závrbek“ - k.ú. Lipník n. B.,
Jezernice + situační plánek
Upozornění na změnu vývozu komunálního odpadu
Pozvánka na 2. zasedání ZO Jezernice, konané 11. 4. 2011
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, konané 22. 4. 2011
Závěrečný účet mikroregionu Lipensko za rok 2010
Rozpočet na rok 2011
OZV č. l/2011 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného
Usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce Jezernice
Cena stočného na rok 2010
VV - Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón
významného vodního toku Jezernice

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, ţe v sobotu 7. května 2011 bude v Jezernici přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad, a to v době:
9:00 - 9:15 hod. u obecní vývěsky na Familiích
9:30 - 10:30 hod. u Obecního úřadu v Jezernici.

Velkoobjemový odpad tj. např. starý nábytek (stoly, ţidle, sedací soupravy, křesla, …),
koberce, linolea, matrace, sanitární keramika (umývadla, záchody), kočárky, apod.
Do kontejneru je zakázáno ukládat jiný odpad neţ objemný (např. je zakázáno ukládat
televizory, rádia, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory, pneumatiky a jiný
nebezpečný odpad a stavební odpad - cihly, beton, střešní krytinu, stavební suť apod.).

