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Váţení spoluobčané, milí Jezeráci,
v minulých volebních obdobích bylo dobrým zvykem uvádět na tomto místě slovo starosty obce. Jednou zde
„zaznělo“ i slovo správce obce. Myslím, ţe nebude na škodu zvyk malinko obměnit a dát slovo postupně všem
zastupitelům obce. Jsem přesvědčena, ţe kaţdý z nich nám má co říci. Přeji Vám pěkné počtení.
Ing. Pavla Jochcová, starostka

PRANOSTIKY
ČERVEN
Červen studený - sedlák krčí
rameny.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak se začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí
pak málo rodívá.
V červnu deštivo a chladno
způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom
ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červnové večerní hřmění - ryb
a raků nadělení.
Co v červnu nedá do klasu,
červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červen stálý - prosinec dokonalý.

ČERVENEC
Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří - srpen
nedopeče.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje,
o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.
Nebyl-li červen dostatečně
deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen
začíná.

Váţení spoluobčané,
na tomto místě jste se od dob zaloţení našeho Jezeráčku setkávali s úvodníkem
na aktuální téma z pera starosty. Naše nová starostka přišla se zajímavým inovativním nápadem, ţe by úvodníky psali i zastupitelé, aby jako volení zástupci
občanů mohli sdělit své nápady, postřehy nebo připomínky k probíhajícímu dění
v obci. A tak v druhém Jezeráčku od zvolení nového zastupitelstva přišla řada
na mně.
Od zvolení nového zastupitelstva a nové starostky letos v únoru uplynula v tomto měsíci pomyslná doba 100 dní hájení. Protoţe jsem byl i v minulém zastupitelstvu a i z profesní praxe vím, co vše obnáší pozice starosty a s čím vším, většinou
neznámým, jakými povinnostmi a úkoly se nový starosta musí "prokousat", musím za sebe tímto způsobem pochválit naši novou starostku, jak se s tímto úkolem
vypořádala. I kdyţ je naše obec relativně malá, finančně dobře stabilizovaná,
s nulovým zadluţením a díky minulému starostovi s úspěšně dokončenými investičními akcemi, je kaţdodenních úkolů a povinností dost a to jak běţných provozních, tak i příprav k plánovaným akcím a činnostem. Budu velmi rád, pokud ji
nadšení a optimismus, s jakým do této funkce nastupovala, vydrţí po celou dobu
volebního období a jsem přesvědčen, ţe ji v tom aktivně pomůţeme.
Jedním z našich cílů je zvýšit informovanost občanů o dění v obci. Je mnoho
akcí, o kterých se mnozí vůbec nedozví, nebo aţ na poslední chvíli. I kdyţ máme
v obci vývěsky a plochy pro plakáty, sám vím, ţe kolikrát si toho člověk ani
nevšimne. Proto jsme se s paní starostkou rozhodli, ţe zvýšíme informovanost
zavedením emailového infokanálu, tak jak to mají např. v Lipníku. Většina lidí
aktivně pouţívá email a tak zpráva o nějaké akci nebo informace o přerušení
energie apod. jistě nepřijde nazmar. V dalším Jezeráčku vám zveřejníme, jak se
k této sluţbě přihlásit. Je zde úvaha i o sluţbě SMS Infokanál, tedy sluţbě poskytování informací pomocí SMS zpráv na vaše mobilní telefony, která také běţí
v mnohých obcích a mnozí z nás ji mají aktivovanou pro Lipník. Tato sluţba ale
s sebou přináší pro obec další náklady a asi by bylo potřeba udělat malou anketu
o poţadavcích na tuto sluţbu. Jistě by byla uţitečná pro lidi, kteří nepouţívají
email, záleţí pouze, jestli by byla pro ně ţádoucí.
Máme nyní jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a oproti loňskému roku i co se
týče tepla a slunce vydařenému. Děti uţ počítají na prstech rukou konec školního
roku a mnozí z nás se uţ také těší na zaslouţenou dovolenou. Uplynulou sobotu
se konala úspěšná společenská akce a to tradiční dětský den na hřišti, který se za
poslední roky těší velké oblibě nejen našich školáků a rodičů z Jezernice, ale
také z přilehlých vesnic a z Lipníka. Dokonce i počasí vydrţelo a pevně doufám,
ţe bude krásně po co nejvíce prázdninových dnů.
Přeji vám příjemné proţití léta, prázdnin a dovolených.
Ing. Milan Šelle

Změny na obecním úřadě
V měsíci dubnu a květnu došlo k obměně zaměstnanců obecního úřadu Jezernice. Na místo účetní obce nastoupila začátkem dubna Mgr. Ivana Kubešová, která zastoupí po dobu mateřské a rodičovské dovolené naši účetní
Pavlu Markovou. Přejeme Pavlínce hodně zdraví a krásnou mateřskou dovolenou.
Pan Pavel Suchánek ukončil u nás pracovní poměr začátkem měsíce května 2011. Pracoval pro obec od roku
2000. Děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v dalším ţivotě.
Na místo servisního pracovníka obce nastoupí od 1. 7. 2011 pan Miloslav Zapletal.
Oba noví zaměstnanci byli vybráni ve výběrových řízeních, účetní ze 47 a servisní pracovník ze 7 uchazečů řádně přihlášených ve stanovených termínech.
Údrţbu obce v době absence servisního pracovníka zajišťujeme v nejnutnějším rozsahu dohodami o provedení
práce podle § 75 zákoníku práce tak, aby na vzhledu obce nebyly momentální provozní obtíţe patrné.

Sázení stromků s dětmi z naší školy

Byli perfektní, přivalili se na kopec za Jezernicí jak velká voda, plní pozitivní energie.
Kluci a holky ze školy se svými učitelkami,
všichni ve ţlutých a červených tričkách se
znakem obce. A chtěli pracovat, málem bylo
málo nářadí a i stromky jsme museli přidat.
Za dopoledne vysadili 12 stromů do stromořadí podél účelové cesty do Milenova a ještě
2 stromky přidali do biocentra na Zlomech.
Někteří chtěli sázet stromy i zítra, nebo pořád,
nejlíp místo školy a ţe klidně přijdou i
v sobotu a vezmou s sebou rodiče. Toţ bezvadné! A to všechno 29. dubna 2011 za po-

moci pana Antonína Kellnera, který dětem názorně vysvětlil, jak je potřeba stromek před sázením upravit, jak
upevnit k opěrnému kůlu a opatřit ochranou sítí proti
okusu nenasytných
zajíců, a za pomoci
paní Marie Raškové a pana Jana Viky,
kteří
pak
s dětmi trpělivě
všechny stromy
vysadili. Dneska
všech 14 stromků
roste a zelená se.
Další výsadby jsme
si slíbili na podzim.
Přidejte se k nám!

Úprava dvoru Domu kultury a sportu
Začátkem května jsme se pustili do rekonstrukce sadovnických úprav ve dvoře DKS. Přestárlé a zaplevelené
porosty byly vyklučeny a nahrazeny novými výsadbami, zachovalé dřeviny byly zbaveny plevele. Pod porosty
byla nataţena fólie bránící prorůstání plevelů, povrch byl pokryt kůrou a oblázky. Práce dosud nejsou dokončeny,
zbývá upravit některé menší plochy, opravit a natřít houpačku a pergolu a upravit petangový plácek. Dvůr jsme
doplnili venkovními lavicemi.
Na základě poţadavku občana obce Jezernice
rozšířilo zastupitelstvo obce pravidla vyuţití DKS
o moţnost pronájmu dvora s vnitřním barem
pro soukromé účely za 1 000,- Kč na den nebo
100,- Kč na hodinu.

Havarijní stav mostku
Most přes potok u domu č. p. 243, který umoţňuje přístup k nemovitostem okolo bývalého Gogelova mlýna je
vlivem stáří a destrukčního působení vodního toku
v havarijním stavu. Na konstrukci mostu lze přečíst letopočet jeho vzniku – rok 1916. Po 95 letech existence je
nezbytná radikální rekonstrukce mostu. Podle projektu,
zadaného ještě v minulém volebním období, bude stávající konstrukce odstraněna a nahrazena novou, o 40 cm
vyšší konstrukcí s širší vozovkou, která zajistí lepší průtočnost vody a bezpečnější a pohodlnější pojezd vozidel.
Dne 24. 5. 2011 byla na stavební úřad v Lipníku nad
Bečvou podána ţádost o stavební povolení rekonstrukce
mostku. Realizaci předpokládáme v příštím roce
s eventuálním příspěvkem z některého z dotačních titulů.
Do té doby, abychom zabránili moţným škodám na majetku či zdraví, bylo nezbytné zakázat na mostku provoz všech vozidel. Dne 8. 6. 2011 zde byly osazeny příslušné
dopravní značky. Mostek lze nyní vyuţít pouze pro pěší. Přístup ke všem dotčeným nemovitostem je zajištěn po
jiných místních komunikacích, ţádný z obyvatel přilehlých nemovitostí není na svých právech tímto postupem
významně omezen. Děkujeme za pochopení.

Sportovní hry dobrovolného svazku obcí
mikroregionu Lipensko
V sobotu 21. 5. 2011 se uskutečnily 7. Sportovní hry mikroregionu
Lipensko s hojnou účastí jezernických sportovců. Zúčastnili se jak
ostřílení volejbalisté, nohejbalisté a stolní tenisté, tak i mladý tým fotbalistů a rovněţ jejich sportovní příznivci a fandové. Naši sportovci
byli úspěšní. A přesto, ţe mladí fotbalisté někdy nedokázali prorazit
mohutnou obranu dobře rostlých protihráčů, ani oni se neztratili a statečně zabojovali.
Pár kilo navíc, kluci, a máte to v kapse!
Jochcová P.

V sobotu 21. května 2011 pořádala obec Dolní Újezd 7. Sportovní hry
mikroregionu Lipensko. Her jsme se opět zúčastnili ve skoro nejpočetnější sestavě a obsadili všechny sportovní disciplíny, tedy volejbal, 2x nohejbal, malou kopanou a stolní tenis. Začátek dne vypadal na mokrou variantu her, ale po zahájení se vyčasilo a celý den se soutěţilo za krásného
slunečného počasí.
V letošním roce si nohejbalisté spravili reputaci po loňském debaklu
a dokázali, ţe patří na bednu a obsadili 1. a 2. místo.
Jako kaţdý rok hráli velice dobře naši mladí fotbalisté, letos sestaveni
ze samých skvělých ligových hráčů. Ale s průměrným věkem 17 let a
průměrnou váhou 60 kg si těţko mohli poradit s fotbalisty těţkého kalibru
z Lipníka, Dolního Újezdu, Podhoří a Veselíčka, takţe obsadili 5. místo.
Volejbalisté letos podlehli svému
věčnému rivalovi z Týna a vyměnili
si loňské pozice z Oseka a odvezli si
pohár za 2. místo.

Ve stolním tenise letos s přehledem zvítězil Jürgen,
a kdyby se do bodování o nejúspěšnější obec počítal
i stolní tenis, byli bychom na celkovém 1. místě. I kdyţ
všichni bojovali jak mohli – viz fotografie - uteklo nám
celkové vítězství o jedno bodované místo, takţe vyhrál
Dolní Újezd.
Sportovní akce se vydařila a děkuji všem sportovcům
z naší obce za účast na Sportovních hrách mikroregionu
Lipensko.
Ing. Milan Šelle

Rekonstrukce hřiště ve sportovním areálu
Jistě jste si mnozí v květnu všimli podivného ruchu na
hřišti ve sportovním areálu Agrochovu Jezernice. Nestaví se
tam ţádná odpalovací rampa pro rakety středního doletu, ale
započalo se s dlouho plánovanou rekonstrukcí stávajícího
hřiště. Po vypracování projektu se rozběhly stavební práce.
V první fázi byl odstraněn starý povrch, který byl proveden
zemědělským druţstvem jiţ před třiceti lety, na coţ někteří
občané nostalgicky vzpomínali. Poté následovaly výkopové
práce kvůli rozšíření hřiště a současně s tím, byl celý povrch
odvodněn. Hřiště bylo opatřeno novým povrchem z litého
ţelezobetonu, a dále upraveno broušením. Tuto rekonstrukci
financoval Agrochov Jezernice a práci provedla firma Jaroslava Tvrdoně, v níţ shodou okolností pracují jezerničtí občané, kteří si na své práci dali obzvlášť
záleţet. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci
podíleli. Zvláštní poděkování patří Pavlu Lollkovi,
který byl jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů
celé akce a především Agrochovu Jezernice, a. s.,
respektive panu Zdeňku Kotíkovi, který se postupně,
ale jistě stal významným mecenášem sportovního
dění v Jezernici. Díky!

V březnu, dubnu a červnu letošního roku jsme
navštívili naše váţené občanky paní Ludmilu
Pallovou, paní Jarmilu Voráčovou a paní Jiřinu
Navrátilovou, abychom jim jménem obce popřáli všechno
nejlepší k jejich významnému jubileu. Všechny tři dámy nás
laskavě přijaly, bylo to pro nás milé a podnětné setkání.

V druhé polovině letošního roku se doţívají významného ţivotního jubilea
tito občané:
Kašíková Vlasta, Bořecká Blanka, Suchánek Zdeněk, Králík Pavel, Čoček
Vladimír, Čočková Zdeňka, Jakl Jaromír, Navrátilová Marie, Plíva Jiří,
Vítková Maria, Brázdová Marie, Navrátilová Jana, Záboj František, Záboj
Karel, Ježková Marie, Kellnerová Josefa, Osina Vladimír
Všem jubilantům blahopřejeme,
přejeme pevné zdraví,
osobní a rodinnou pohodu.

V letošním školním roce se jarní ekologické aktivity
zaměřily na více jednodenních akcí, které měly směřovat
ke zvýšení povědomí ţáků školy o ţivotním prostředí a
o přírodě, která nás obklopuje v našem nejbliţším okolí.
Také měly pomoci ţákům začít vnímat okolí naší vesnice
jinýma očima.
Připravili jsme si pro děti práci s přírodninami – pletení
jarní klícky z pedigu.
V rámci Dne Země se ţáci zamýšleli nad recyklací odpadů a tvořili znak Jezernice z víček od PET lahví.
29. dubna jsme společně s místními občany pomohli
při výsadbě ovocných stromků na okraji obce Jezernice.
Někteří ţáci poprvé v ţivotě viděli, jak se sází strom a vše si ihned vyzkoušeli v praxi. Pan Kellner, pan Vika
i paní Rašková byli dobrými učiteli.
Jiţ druhým rokem pro nás připravil ing. Jeniš (zaměstnanec VLS Lipník
nad Bečvou) jednodenní program s procházkou v oboře v Bohuslávkách. Zde
ţáky učil nejen poznávat druhy stromů, jejich stáří, ale i rozpoznávání
různých květin – viděli jsme např. zběhovec plazivý, plícník lékařský,
konvalinky, hluchavku. Prvňáci se zde snaţili obejmout borovici vysazenou
v r. 1880. Na jednom z dalších stromů nad choroši bylo vidět hnízdo brhlíka,
jehoţ zajímavostí je, ţe umí chodit hlavou dolů. U krmelce byly zaječí i srnčí
stopy.
Z obory jsme se přesunuli na Zákřovský ţalov, kde si všichni připomněli
tragédii, která se zde udála na úplném konci druhé světové války.
U pramene Odry nás všechny pohltilo mračno ţlutého pylu. Zde nám pan
Jeniš hrál na lesní roh a zatroubil myslivecké halali. Před polednem se kaţdý
z nás těšil, aţ se přesuneme do Pekla nad Podhořím, kde si vysadíme „náš“
lesík. Tady na nás čekali
ještě další zaměstnanci
VLS, kteří nám ukázali, jak se sází lesní stromky. Zajímavá
byla barva půdy – černá. Je to proto, ţe se v těchto místech
v dřívějších dobách pálilo dřevěné uhlí. Vysadili jsme zde asi
10 smrků, 4 modříny, buky (na jejichţ výsadbu se pouţíval
jiný sazeč), několik jedlí a javory. Budeme rádi, kdyţ v jeho
výsadbě budeme moci pokračovat i v příštích letech.
Panu ing. Jenišovi patří dík nejen od dětí, ale i všech
zaměstnanců školy za velmi zajímavé a poutavé vyprávění
o lese a přírodě, která nás obklopuje, aniţ si toho mnohdy
všimneme.
Čeho jsme se snaţili si všimnout, byl nepořádek v naší
obci. V pátek jsme se po svačince vydali vyzbrojeni pracovními rukavicemi a pytli a sbírali nepořádek, který zde občané
vyhodili. U odpočívadla u viaduktů byla opravdu velká hromada věcí, které se někomu nehodily, a bylo mu líno si
tento svůj odpad řádně zlikvidovat. Hodně
Pet lahví jsme posbírali podél cesty do
Jezernice, ale i na dětském hřišti. Doufáme,
ţe příště, aţ půjdeme zase zkontrolovat
čistotu obce, najdeme odpadů co nejméně.
Další aktivita, která souvisí s vytvářením
vztahu dětí ke svému okolí a odpadům,
byla velká soutěţ ve sběru papíru. Před
školou stál celý týden kontejner na netříděný papír a kdo chtěl, mohl si doma udělat
pořádek od starých novin a časopisů.
Tři nejlepší sběrači budou na konci školního roku odměněni věcnou cenou a celý
výtěţek převezme KRPŠ, který z něj bude
hradit dětem autobusy na školní výlety.
Hradilová B.

Výlet do Oderských vrchů u pramene Odry a sázení stromů v lese
Ve čtvrtek 5. 5. jsme jeli
do Oderských vrchů k
pramenu řeky Odry. Kdyţ
jsme tam dojeli, šli jsme
nejprve do „Obory“. Náš
průvodce byl pan ing. Jeniš. Šli jsme přes kládový
mostek. Byl tam strom
„Trnovník akát“ a my
jsme si mysleli, ţe je to
růţe a přišlo nám divné,
ţe v lese roste růţe. Potom nám pan Jeniš řekl,
ţe je to tu celé pokryté
konvalinkami. Hned na to
jsme viděli hnízdo brhlíka.
Pan Jeniš nám řekl, ţe z
kůry stromů slízává hmyz
tak, ţe běhá hlavou dolů
po stromě. Staví si hnízda
ve stromech. Ukázal nám
místo, kde jsou nejvyšší
stromy v „Oboře“ - borovice. Objali ji aţ všichni prvňáci. Potom jsme šli kolem velkého krmelce, který byl
posypaný vápnem. Pan Jeniš nám řekl, ţe sem v zimě chodí jeleni z vrchů. Cesta pokračovala kolem domu, kde
bydlel zakladatel „Obory“. Potom jsme uţ šli do autobusu, abychom se nasvačili. Jeli jsme k pomníku padlých
za 2. světové války, kde upalovali a mučili lidi (chlapy) z okolí. Nejmladšímu bylo 16 let. Výlet pokračoval
k pramenu Odry. Tam nám pan Jeniš ukazoval, jaké zvuky vydává mladý jelen, starý jelen, jelen, který se válí
v blátě atd. a zpíval a hrál na trubku hudbu, která se hrála, kdyţ ulovil jelena. Dále nám říkal něco o prameni
Odry a o tom pylu co tam poletoval. Řekl nám, ţe je to pyl ze smrků (květů). Pak jsme se šli podívat na takové
jakoby sklady raket. Nebylo to však několik raket, ale jedna velká raketa. Byly tam dva sklady. Pan Jeniš říkal,
ţe je odváţeli pomalu kamiony. A taky říkal, ţe tam teď skládají stromky. (Bylo tam jako v uzavřeném tunelu).
Potom jsme uţ konečně jeli vysazovat stromy. Cesta vedla kolem pramenu Jezernice (potoka). Pak uţ jsme tam
přece jen dorazili. Byli jsme na tom samém místě, jako minulý rok. Víte, jak jsem to poznala? Přece podle té
sedmičky, co tam je vysazená desítkami moţná i stovkami smrků. Konečně jsme začali sázet. První byly borovice, potom smrky, duby, modříny, jedle, buky a to je asi všechno. Byla tam spousta kostivalů lékařských
a lopuchů. Zajímavé bylo, ţe tam byla černá hlína. Pan Jeniš a jeho spolupracovníci nám řekli, ţe se tady pálilo
dřevěné uhlí. Za cestou to bylo ještě zajímavější. Byla tam totiţ spousta krásně vonících kytek. Řekli nám, ţe je
to vzácná rostlina, která se vyskytuje pouze v těchto oblastech. Ale kdyţ to pan Jeniš říkal, Sabina neposlouchala a ty kytky utrhla. Potom jsme dali na tabuli cedulku (lísteček), ţe ten les sázela ZŠ Jezernice a vysazeno na
jaře 2011. Kdyţ jsme skončili, uţ jsme doslova vlezli do autobusu a jeli do školy. Těším se, aţ pojedeme příští
rok. Ať uvidím jeleny.
Natálie Šelleová

SBĚR PAPÍRU V ZŠ
Od 16. 5. 2011 do 20. 5. 2011 proběhl sběr
netříděného odpadu. Do středy zel kontejner
prázdnotou, ale poté se pomalu ale jistě začal
plnit. Papír nosily nejenom děti ze školy, které
soutěţily o nejlepšího sběrače, ale i občané
Jezernice. Na prvním místě se umístila Kateřina Lollková, druhé místo obsadil Petr Lollek
a třetí Pavel Raška. Ve čtvrtek obcí prošla
sběrová hlídka (děti z druţiny), která sbírala
nachystané balíky u branky.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám pomohli se sběrem papíru.
Veronika Mlčáková, vychovatelka ZŠ

Maminkám k svátku
Ani nevíš mámo milá, jak jsem ráda, ţe tě mám.
Přemýšlím uţ od večera, co ti k tvému svátku dám.
Ţe je moje kapsa prázdná, to mi vůbec nevadí.
Kdo v svém srdci lásku nosí, vţdy si nějak poradí.
Natrhám ti pampelišek, těch dukátků ze zlata,
ať dnes všichni lidé vidí, ţe jsi také bohatá.
Dlouho před druhou květnovou nedělí, na kterou připadá Svátek matek, jsme se v mateřské škole začali připravovat, abychom našim maminkám udělali co největší
radost.

Vyráběli jsme přáníčka, učili se básničky, písničky
a zkoušeli pohádku Králíček a koza zlá.
Jako kaţdý rok jsme se na besídku moc těšili.
Maminkám jsme kytičkou písní a básní popřáli všechno nejlepší a věříme, ţe to potěšilo nejen je, ale
i všechny, kteří se na naše vystoupení přišli podívat.
Všechny maminky si zaslouţí – nejen v tento den –
upřímné poděkování za to, jak nás mají rády, jak se
o nás starají a za spoustu dalších věcí, které umí jen
mámy.
Děti a pani učitelky z mateřské školy

Den matek - Ježibaby z Babína
První květnovou neděli jsme měli vystoupení ke Dni matek. Kdyţ jsem přišla do kulturního domu, viděla jsem tolik
lidí a trochu mě to znejistělo, ale pak jsem se vzpamatovala. Šla jsem se oblékat a viděla tam spoustu svých spoluţáků. Většina z nich měla taky trému. A špatné bylo, ţe jsme se převlékali dohromady. Viděla jsem tam školkaře.
To je roztomilé, jak jsou ti školkaři malí. Šli jako první (školkaři). Říkali tam básničky a nakonec zahráli pohádku.
Já ani ostatní jsme to neviděli, protoţe jsme tam měli zavřené dveře. Pak nás paní ředitelka uvedla a pohádka
začala. První tam šel Petr Lollek, protoţe byl hlavní postava. Hrál v ní chlapce, který po světě hledá štěstí. Potom
na řadu přišli ptáčci. Číţek - Kačka Lollková, vrabeček - Terka Pírková, sýkorka - Sabča Palková. Potom tam byl
růţový sen - Áďa Oblouková a Marie Dvořáková. Potom jeţibaby. Ţe měly vymakané kostýmy. A ty paruky. Ty
byly ale zajímavě oblečené. Ne sice podle módy, ale taky dobrý. A ţe nevypadaly třeba na 120 nebo tak co? Asi
pouţívají nějaké vyhlazovače vrásek nebo si šly na plastiku...☺. Matylda byla Ninča Pořízková, Klotylda Majda
Bočánová a Otýlie Miška Suchánková. Potom tam přišli vodník a čert. Vodník byl Jakub Gogela a čert Pavel
Raška. Jakub měl dobrý kostým. Potom tam přišla nebo spíš přiletěla jeţibaba Kordula (já). Kostým jsem měla
půjčený od Zuzky, potom tam konečně přišla Barunka - Zuzka Pírková. Pak jsem tam přišla zase já s kořenem
mladinohu. Víte co ten kořen byl? Zázvor. To byste nepoznali, ţe? Potom mi ostatní jeţibaby zpívaly, jak ho mám
připravovat (elixír). Pak jsem odletěla a Otýlie (Míša) mi záviděla, ţe v té pohádce mám manţela. Tak si zavolaly
Martina, aby ochutnal tu polévku, kterou jim vařil, protoţe do ní nasypaly houby laskovinky a milováče. V tu chvíli tam však vběhla Barunka a zachránila ho. Přiběhl
tam vodník s čertem a hejkalem (hejkal - Petr Novák).
Martin navrhl, ţe by tu polévku měly ochutnat ony.
Aby dělaly něco pořádného. Všichni s tím souhlasili,
kromě jeţibab, ale musely se s tím smířit. Kaţdé z
nich dal jednu lţíci a ony se zamilovaly (jako) do svého souseda - Matylda + hejkal - Gustav Hudrálek
(Nina a Petr Novák), Otýlie + vodník - Tečeto Josef
(Míša a Jakub Gogela) a Klotylda + čert - Kleofáš
Záprtek (Majda a Pavel Raška). Všichni se chytli za
ruce a připojil se k nim i Martin s Barunkou. Na závěr všichni zazpívali písničku. A to byl konec vystoupení. Pohádka skončila a my jsme šli dát svým mamkám dárky a potom jsme se šli převléct. Myslím, ţe to
bylo pěkné, ale moc se netěším na příští vystoupení
(budeme se muset učit text ☺).
Natálie Šelleová

Svátek matek 2011
Divadlo „Jeţibaby z Babína“
Neděle 8. května 2011
Dne 8. května 2011 na Svátek matek se hrálo divadelní představení „Jeţibaby z Babína“ ţáky ZŠ Jezernice pod
vedením paní učitelky Mgr. Vladimíry Chytilové v Domě kultury a sportu v Jezernici po 3 hodině odpoledne.
Účinkující
Divadlo hráli ţáci ZŠ Jezernice.
Hlavní role: Martin - P. Lollek, Barunka - Z. Pírková, čarodějnice: N. Pořízková (Matylda), M. Bočánová
(Klotylda) a M. Suchánková (Otýlie) a N. Šelleová (Kordula), P. Raška - čert Kleofáš Záprtek, P. Novák - hejkal
Gustav Hudrálek, vodník Josef Tečeto - Jakub Gogela,
sen - A. Oblouková a M.
Dvořáková, ptáci: K. Lollková, S. Palková a T. Pírková.
Dějství
Martin jde do světa hledat
štěstí. Cestou potká tři čarodějnice, které se vydávají za
princezny, které jsou začarované. Poprosí Martina, aby je
vysvobodil. On souhlasí …
Nakonec Martinovi vše řekne
Barunka… Vše dobře dopadne.
Hodnocení
Divadlo „Jeţibaby z Babína“
se mi líbilo.
Jakub Gogela

V rámci Dne Země shlédli ţáci naší školy film J. Svěráka „Kuky
se vrací“.
Dětská plyšová hračka, která měla skončit na smetišti, nám připomněla, ţe ne vše, co je kolem nás a jiţ to nepotřebujeme, musí
zákonitě na tomto smetišti skončit. Podobně jako filmový Kuky,
který nechce zpátky na skládku, si nikdo z nás nepřeje, aby na
skládce zbytečně končilo velké mnoţství vyuţitelných surovin.
Z odpadů a odloţených věcí můţeme vyrobit opět něco, co nám
můţe být k uţitku, nebo nás jen potěšit.
Úkolem ţáků bylo rozhlédnout se kolem sebe doma i venku
a vyrobit si vlastního „Kukyho“, kterému dali jméno. Dále se s ním
měli vyfotit na veřejném prostranství v Jezernici, nebo Podhoří.
K fotografii napsali několik vět
o tom, proč si vybrali pro svého
„Kukyho“ právě toto místo.
Podívejte se, jak se tento úkol
ţákům podařil. Některým pomáhali
i rodiče, kterým děkuji za podporu
našeho projektu.
V úterý 28. června
pojedeme do Vlastivědného muzea v
Olomouci, kde se zúčastníme lektorovaného programu „Nikdy
se nevracej“ a shlédneme výstavu „Kuky
se vrací“ s autentickými postavičkami z
tohoto filmu.

V letošním školním roce navázala naše škola spolupráci se Střediskem volného času v Lipníku nad Bečvou.
Výsledkem této spolupráce byl pak vznik tanečního a rybářského krouţku.
Rybářský krouţek navštěvovalo po celý
školní rok celkem 5 dětí - jmenovitě Zuzana Pírková, Marek Osina, Pavel Lollek,
Pavel Raška a Jakub Ludík. Děti se scházely pravidelně kaţdé úterý a během školního roku se tak seznamovaly se základy
rybaření. Během podzimu a zimy děti
vstřebaly velké mnoţství informací a rybářské teorie, aby od jara mohly všechny
získané vědomosti vyzkoušet v praxi.
Sotva na jaře vykouklo první sluníčko
a vyřídily se všechny formality spojené s
rybářským lístkem, vyráţeli „malí rybáři“
na rybník v Loučce, kde sbírali praktické
zkušenosti.
Velkou událostí byla pro malé rybáře
také rybářská soutěţ, která se konala
v neděli 1. května 2011 v Lipníku nad
Bečvou na rybářském revíru 471008
Bečva 3A-MO - Pískoviště Pod Poráţkou. Na soutěţ se původně přihlásilo 12 dětí, nakonec se závodů zúčastnilo
jen 9 dětí. Naši mladí rybáři měli i přes nepříznivé počasí, které toho dne panovalo, plnou
účast.
Zuzanka Pírková získala 1. místo v kategorii
děvčat a s 88 body se tak umístila na celkovém 2 místě ze všech přítomných dětí. Pavel
Lollek získal s 18 body 3. místo v kategorii
chlapců a v celkovém pořadí obsadil 4. místo.
Marek Osina dosáhl se svými 10 body na celkové 7. místo. Pavel Raška a Jakub Ludík
neměli ţádný úlovek, nezískali tedy ani ţádné
body a v celkovém pořadí se umístili na 8. a
9. místě.
Všechny děti obdrţely krásné ceny, které
věnovali sponzoři: ČRS MO Přerov, SVČ
Lipník nad Bečvou, pan Hubáček, pan Holáň,
pan Lanč, paní Ludíková. Kromě cen získaly
děti zejména cenné zkušenosti.
Protoţe čas utíká rychle, s koncem měsíce
května ukončil svoji činnost také rybářský
krouţek. V úterý 31. 5. 2011 tak proběhla
poslední společná schůzka na místním rybníku, které se zúčastnili také rodiče a sourozenci dětí. Činnost krouţku byla zakončena
„slavnostním“ opékáním špekáčků a buřtíků
a rozdělením sladkostí. Vydařené odpoledne
udělalo poslední tečku za rybařením našich
malých rybářů v tomto školním roce.
Po celou dobu vedl rybářský krouţek pan
Josef Švarc, kterému bychom tímto chtěli
velice poděkovat za jeho práci s našimi dětmi, zejména za jeho trpělivost při praktické
výuce u rybníka. Doufáme, ţe se v příštím
školním roce v rybářském krouţku opět
všichni sejdeme.
ZŠ Jezernice

V zahradě naši školky se tak jako kaţdý rok konala
olympiáda dětí z mateřské školky.
Děti byly rozděleny do dvou druţstev – druţstvo červených a ţlutých. Druţstva se rozeznala mezi sebou barevnými triky.
Na děti čekaly disciplíny plné adrenalinu a zábavy. Mezi
jednotlivé disciplíny patřilo:









Hod na cíl – BAREVNÉ KORÁLKY
Skok na danou vzdálenost (5 m) – SKÁKEJ, ŢÁBO,
CO MÁŠ SIL, ABY TĚ ČÁP NECHYTIL
Štafetový běh
Skákání na míči
Skok do dálky – do písku – SKOKÁNCI
Překáţková dráha – VÝLOV RYBNÍKA
Jízda na odráţedle – ZÁVODY MOTOKÁR

Všechny děti byly velmi snaţivé a chtěly vyhrát. Které
druţstvo nakonec vyhrálo?

Je to neuvěřitelné, ale vyhrála obě druţstva, obě totiţ
získala stejný počet bodů.
Děti obdrţely diplom a krásné medaile. Čekala je sladká odměna v podobě nanuku.
Počasí nám vyšlo velmi pěkné, svítilo sluníčko a bylo
teplo. Přišli nás podpořit ţáci ze základní školy i se
svými učitelkami.
Olympiáda se vydařila a my se těšíme na další
v příštím roce, která bude jistě plná zábavy a nových
překvapení.

V sobotu odpoledne 30. 4. 2011 proběhlo
jiţ tradiční pálení čarodějnic. Sraz účastníků
byl na dolním hřišti, odkud měl začít průvod. Pro nepřízeň počasí čarodějnice pouţily rychlejší dopravní prostředky a dopravily se na horní hřiště, kde na
ty malé jiţ čekaly připravené čarodějné úkoly. Čarodějnice a čarodějové zkoušky zvládli na výbornou a po zásluze byli obdarováni cenami a sladkostmi. Pak začal opravdový rej, kdy nám místní bosorky předvedly několik tanečních vystoupení a zahájily taneční zábavu. Všichni jsme si pochutnali na opečených špekáčcích a při velké
fatře přivítali jaro. Děkuji všem malým čarodějnicím a skřítkům za splnění náročných
soutěţí a hlavně děkuji přípravnému výboru
zkušených čarodějek za perfektní organizaci.
Letu zdar……

Dne 7. 5. 2011 se ve sportovním areálu
obce Podhoří konalo 1. kolo okrskové
soutěţe v poţárním sportu.
Jednotce dobrovolných hasičů z Jezernice ve sloţení Zdeněk Panák, Jiří
Voldán, Vít Koryčánek, Michal Ludík,
Radek Raška a Miloš Frydrýšek se
podařilo obsadit druhé místo v kategorii muţů.
I přes deštivé počasí byly k vidění pěkné výkony v běhu na 100 m i v poţárním sportu.
Druţstvo ţen se bohuţel pro tento rok
nepodařilo sloţit.
Za SDH Jezernice Radek Raška

V sobotu dne 18. 6. 2011 místní nohejbalisti
uspořádali „Turnaj trojic“ v nohejbale ve sportovním areálu v Jezernici.
Soutěţe se tentokrát zúčastnilo neuvěřitelných
14 druţstev z okolních vesnic i vzdálenějších
měst.
Bylo připraveno mnoho dobrot z udírny, výtečný
gyros a obsluha ve srubu poctivě točila chlazené
pivečko.
Tak tedy - celkové pořadí:
1. místo – Černí jezdci
2. místo – Skoky
3. místo – Hlubočky
Počasí nám naštěstí přálo a byli jsme tedy schopni vyzkoušet nový povrch a renovaci areálu.
A soudě dle reakcí účastníků hodnocení dopadlo
velmi kladně.
Tímto děkujeme všem, kteří nám pomáhali zajistit celý průběh soutěţe, přípravu hřiště a pohoštění
pro sportovce.
Velký dík patří Agrochovu Jezernice, a. s., za
vybudování kvalitního hřiště.
Těšíme se na další připravované turnaje!!!
Za nohejbalisty: Lollek Petr a Dreiseitl Jirka
Sportu zdar!!!

Příspěvky občanů - s úsměvem jde všechno líp
Mladý muţ najde v parku na lavičce staříka jak
smutně sedí a pláče.
Zeptá se ho co se děje?
Stařík odpoví: "Ale miluji 20letou krasavici,
ona miluje mne, v posteli je všechno v pořádku." Mladík se zeptá:
"Tak v čem je problém?" Děda: "Kdyţ já
zapomněl, kde bydlím."

"Pane doktore, mám zácpu," stěţuje
si pacient. Doktor mu tedy předepíše
čípky. Pacient je doma sní, zapije a
další týden je zas u doktora a stěţuje
si, ţe ty čípky vůbec nepomáhají.
Doktor tedy předepíše další čípky,
situace se opakuje a další týden je
pacient opět v ordinaci. Doktor jen
tak mezi řečí prohodí: "Chlape, vy ty
prášky snad ţerete." Nato se pacient
rozčílí a odpoví: "A to si snad myslíte, ţe si je strkám do p.….!?"

Profesor biologie v prvním ročníku gymnázia vyvolá studentku. "Tak slečno Poláková, řekněte nám, která část
lidského těla dokáţe šestkrát zvětšit svůj objem a za jakých
okolností?" Poláková vstane a řekne: "Pane profesore je
mi z vaší nevkusné otázky velmi, velmi trapně a vzhledem k
mému věku si budu na takovéto otázky stěţovat!" Nato si
celá rudá sedla. Profesor pokýval hlavou a vyvolal Vránovou. "Oční zornička, pane profesore," odpověděla Vránová
způsobně. "Správně," řekl profesor a otočil se zpátky na
Polákovou. "A vám, slečno musím sdělit tři podstatné věci.
Za prvé, neumíte látku, za druhé, myslíte na zvláštní věci a
za třetí, budete v budoucnu velmi, velmi zklamána.

Zdroj: Velký rodinný kalendář na rok 1911

INFORMACE O VÝVĚSKÁCH NA ÚŘEDNÍ DESCE
V květnu a červnu 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.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
Ceník poplatků na rok 2011
Dotační výzva: „Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností“
Hasiči varují - Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu
Upozornění na změnu vývozu komunálního odpadu
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
VV - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje
Sběr velkoobjemového odpadu
Výběrové řízení na pozici servisní pracovník obecního úřadu
VV - Pozvánka k veřejnému projednání návrhu - návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci
stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,0000-61,308 - aktualizace
záplavového území a návrh aktivní zóny záplavového území
VV - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu
jednání - Zemědělská stavba - sklad, zpevněné plochy a nádrţ na dešťovou vodu na parc. č. 2497/3 v k. ú.
Jezernice
Návrh Závěrečného účtu obce Jezernice za rok 2010
VV - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Jezernice - splaškové
a dešťové kanalizační přípojky v obci Jezernice a místní části Familie
Pozvánka na 3. zasedání ZO Jezernice konané 6. 6. 2011
VV - Rozhodnutí č. 35/2011 - stavba: Rodinný dům typu Bungalov s vestavěnou garáţí a tepel. čerpadlem
vč. oplocení, … na pozemku par. č. 2559/54 zahrada, parc. č. 2559/175 zahrada, parc. č. 2559/176 zahrada,
vše v k. ú. Jezernice - stavebník Matula Martin
VV - Rozhodnutí č. 34/2011 - stavba: Rodinný dům typu Bungalov s vestavěnou garáţí a tepel. čerpadlem
vč. oplocení, … na pozemcích parc. č. 2559/175 zahrada, parc. č. 2559/176 zahrada, vše v k. ú. Jezernice stavebník ing. Gazda Jakub
Závěrečný účet obce Jezernice za rok 2010
Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané 24. 6. 2011
VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - „Jezernice - kanalizace a ČOV“
Hasiči informují - Prázdninová nebezpečí
Výzva k podání připomínek k návrhu jízdního řádu dráţní osobní dopravy na období 2011/2012

Z jednání zastupitelstva obce
3. zasedání zastupitelstva obce Jezernice konané 6. června 2011














Zastupitelstvo obce:
zvolilo návrhovou komisi,
určilo ověřovatele zápisu,
schválilo program 3. zasedání zastupitelstva obce,
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení 2. zasedání ZO,
schválilo závěrečný účet obce Jezernice za rok 2010, jehoţ součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jezernice za rok 2010, která neobsahuje zjištění chyb a nedostatků.
Souhlasilo s hospodařením obce Jezernice za rok 2010 bez výhrad.
Vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok 2010,
schválilo rozpočtový výhled obce Jezernice na období 2012 – 2015,
schválilo rozpočtová opatření,
souhlasilo s uţitím hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jezernice za rok 2010 následovně:
částku 4 852,22 Kč do rezervního fondu (20 %),
částku 19 408,88 Kč do fondu odměn (80 %).
Neschvaluje ţádost p. Šišákové o uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s uţíváním bytu v Domě
s pečovatelskou sluţbou Lipník nad Bečvou,
vzalo na vědomí ţádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku parc. č. 2567 – ost. plocha v k.ú.
Jezernice,
souhlasilo s doplněním Podmínek vyuţití Domu kultury a sportu v Jezernici o poplatek za vyuţití dvora
a baru (včetně WC) ve výši 1.000,- Kč/den, případně 100,- Kč/hod.,
vzalo na vědomí nezbytnost uzavření dohod o členství v JSDH obce Jezernice,
vzalo na vědomí nájemní smlouvu uzavřenou s Ol. krajem zastoupeným Správou silnic Ol. kraje, p.o. „Stavba
kanalizace včetně přípojek v obci Jezernice“.

