Očekávané události
Všechny pořádané v Domě kultury a sportu
Akce v roce 2012

Pátek 4. 11. 2011 Haloween
Neděle 6. 11. 2011 Vítání občánků
Neděle 13. 11. 2011 Hodový koncert
Moravské veselky
Sobota 19. 11. 2011 Turnaj ve stolním
tenisu
Sobota 3. 12. 2011 Vánoční turnaj ve
volejbale
Neděle 11. 12. 2011 Vánoční besídka
+ Jarmark
Neděle 18. 12. 2011 Vánoční výstava

Pátek

13. 1. 2012 Sokolský ples

Pátek

27. 1. 2012 Zahrádkářský ples

Sobota 28. 1. 2012 Myslivecký ples
Sobota

4. 2. 2012 Obecní ples

Vážení spoluobčané, milí Jezeráci, letoš−
ní čtvrté číslo obecního zpravodaje, které se
Vám právě dostává na stůl, vychází v nové
grafické podobě a věřím, že i s množstvím
užitečných informací. Budeme rádi, když
nám do dalších čísel i Vy napíšete své
postřehy a podněty, které přispějí k lepší
informovanosti nás všech. Přeji Vám krásný
slunný podzim.
Pavla Jochcová, starostka

Neděle 26. 2. 2012 Dětský karneval
Sobota

3. 3. 2012 Šibřinky

Sobota 31. 3. 2012 Jarní dílny − škola
Neděle 13. 5. 2012 Svátek matek

Využívání Domu kultury a sportu pro sportovní účely
sezóna od 15. září 2011 do 15. května 2012
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pátek
Sobota
Neděle
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1700 hod.
1200 hod.
1800 hod.

−
fotbal − trénink (p. Dohnal Zdeněk)
volejbal (p. Novák Martin)
stolní tenis (p. Král Miroslav)
cvičení dětí (p. Zemánková Marie)
badminton (p. Raška Radek)
zdravotní cvičení ženy (p. Zemánková Marie)
badminton (p. Bočan Lukáš)
stolní tenis (p. Král Miroslav)
stolní tenis (p. Raška Jiří)
fotbalisté
volejbal (p. Novák Martin)

Případní zájemci se mohou hlásit
u vedoucích skupin a na obecním úřadě.
Cvičení dětí a mládeže mají pronájem
sálu v rozsahu 1x týdně zdarma.
Poplatky za pronájem sálu:
− pro spolky obce, zájmové skupiny
s využitím sálu 1x týdně – 400,− Kč/osoba
− pro spolky obce, zájmové skupiny s vy−
užitím sálu 2x týdně – 600,− Kč/osoba
Permanentka je přenosná (využitelná
i jinou osobou než držitelem).

Úhrada poplatku může probíhat jednorá−
zově nebo ve dvou splátkách: − první platba
do konce října − druhá platba do konce ledna
Individuální poplatek za hodinu kolek−
tivního cvičení 20,− Kč/hod.
Poplatek za využití sálu na 1 hodinu
300,− Kč/hod.
Hodinová bodovka – 200,− Kč/12 hod.
Při sportovních činnostech
se přezouvejte do čisté sportovní
obuvi určené do haly.
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Informace o obci
Adresa:
Spojení:

Jezernice 206
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: 581 771 750
Mobil úřad: 734 763 575
Mobil starostka: 606 721 369
Fax: 581 771 250
E−mail: podatelna@jezernice.cz

Úřední hodiny: PO 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ÚT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:00
ST 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ČT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:30
PÁ − pro veřejnost zavřeno

Zastupitelstvo obce Jezernice:
Ing. Jochcová Pavla − uvolněná starostka obce
Ing. Šelle Milan − neuvolněný místostarosta obce

členové: PhDr. Buršová Hana
Mgr. Hradilová Bronislava
Kotík Zdeněk
Panák Zdeněk
Raška Radek
Mgr. Richterová Marcela
Zemánková Marie

www.jezernice.cz
Slovo zastupitelky
Vážení občané, milí čtenáři Jezeráčku!
Je sice měsíc říjen, ale 1. září jsme za−
hájili nový školní rok a tak mne paní starost−
ka požádala o několik slov na úvod tohoto
čísla zpravodaje.
Jako zastupitelka obce jsem současně
ředitelkou místní Základní a mateřské školy.
Na této škole působím již více než patnáct
let a tak mi dovolte malé zamyšlení.

Za tuto dobu se nejen na této škole, ale
i v celém našem školství udála řada změn.
K největším obsahovým změnám došlo před
pěti lety, kdy vešly v platnost na všech zá−
kladních školách nové školní vzdělávací pro−
gramy. Odborná veřejnost tuto změnu při−
jala občas rozpačitě, někdy s nadšením,
někdy s nechutí. Školní vzdělávací pro−
gramy vychází z celorepublikového Rámco−
vého vzdělávacího programu a snaží se dát
školám prostor na přizpůsobení se změnám
ve společnosti, na očekávání, která jsou kla−
dena na absolventy škol.
Náš ŠVP má název MOST − tedy myšle−
ní, osobnost, spolupráce, tvořivost. Všechny
tyto aspekty se snažíme zakomponovat do
každoročních plánů, projektů a akcí, které
s dětmi realizujeme.
Problémem naší školy je to, že našich žá−
ků neustále ubývá. Demografická křivka
obce stále klesá. Při mém příchodu na tuto
školu navštěvovalo naši školu téměř
šedesát dětí. Jezernická škola není školou
spádovou, a tedy musíme počítat pouze
s dětmi místními. V každém ročníku bylo
nejméně deset dětí. V letošním školním
roce je zapsáno na základní školu 17 žáků
plus dva žáci, kterým je povoleno indivi−
duální vzdělávání. V mateřské škole je
připraveno přijít k zápisu na příští školní rok
10 dětí a další školní rok také. Vize na
budoucí dva školní roky je pěkná, ale co
dál? V listopadu budeme vítat 9 nově
narozených dětí za poslední dva roky.
Situace s nízkým počtem žáků netrápí
pouze naši školu, ale i jiné školy. Nejsme
v tom sami! Problém je ve financování škol−

ství dle tzv. krajských normativů. (To zna−
mená, že kraje si určí koeficienty, podle
kterých rozdělují finanční prostředky na
mzdy zaměstnanců v závislosti na počtu
žáků). A na počtu žáků závisí, kolik učitelů
bude na dané škole pracovat, jak velké
budou mít pracovní úvazky provozní
zaměstnanci atd.
Pomineme−li problémy školy s nízkým
počtem žáků, vyvstává na mysli otázka
obce − jejího dalšího rozvoje. Zastupitelstvo
obce se zamýšlí nad vytvářením lokalit
určených pro rodinnou bytovou výstavbu. Je
pravda, že obec jako taková možností moc
nemá. Zájemci o stavební parcely se i v mi−
nulých obdobích chodili informovat na obec−
ní úřad, ale většinou museli být odkázáni na
soukromé majitele. Jednou z možností obce
je budoucí výstavba rodinných domků
v oblasti bývalého dolního hřiště a výstavba
bytového domu firmy TOP−EKOLIVING,
s.r.o., na parcele bývalého domu manželů
Malíčkových. Velmi pěkná část ulice vzniká
na horním konci obce, kde si v zahradách
staví mladé rodiny své domy. Je zde vy−
asfaltovaná cesta, kudy se chodí na hezké
procházky i projížďky na kolečkových bruslích.
Věřím, že obec s takovou krásnou polo−
hou − myslím tím: schůdnost dojíždění do
zaměstnání (do Hranic, Přerova i Olomou−
ce), blízkost malebné řeky Bečvy, nedaleké
obklopující pohoří z obou stran, blízkost
sportovišť místních i v okolí, síť cyklostezek −
má budoucnost a že se bude i nadále rozví−
jet ku spokojenosti svých občanů.
Mgr. Bronislava Hradilová

ZPRÁVY • Údržba a zvelebování obce • ZPRÁVY
Srážkově vydatné léto bylo náročné na
údržbu bujně rostoucích travních porostů.
Přesto se nám dařilo slušně zvládat sečení
veřejných prostranství za pomoci brigádníků
a obecních Zlomů s laskavou pomocí Agro−
chovu. Za úplatu od Povodí Moravy, a.s., jsme
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vysekli koryto potoka, které je ve správě této
organizace. (Prosíme občany, aby potok neza−
měňovali s odpadní stokou a aby zbytky ze
zahrad kompostovali na svých zahradách nebo
je odkládali do kontejnerů na biologický
odpad.)
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I. Šindlerová, M. Popp, M. No−
vák, R. Magrla a R. Ševčík
před družstvem zájmového
kroužku z Hranic, na třetím
místě skončil tým Lipníku
a nepopulární čtvrté místo
obsadil tým Slavíče.
O měsíc později v sobotu
24. 9. 2011 se tým volejba−
listů Jezernice zúčastnil již
po několikáté za sebou tur−
naje o pohár starosty obce
Střítež nad Ludinou. Utkalo
se zde 5 týmů, které hrály
systémem každý s každým.
Jezernickému celku ve slo−
žení A. Lollková, M. Drei−
seitlová, Iva Šindlerová,
A. Raška, R. Lanč, M. No−
vák a R. Magrla se podařilo
vyhrát tři zápasy. Přestože
ve čtvrtém utkání získali jen
jeden bod, stačil k tomu, aby
již po třetí za sebou naši
volejbalisté tento turnaj ve
Stříteži nad Ludinou vyhráli.
Za volejbalový oddíl
Martin Novák
Jezeráček

číslo 4 • říjen 2011
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Příprava na sezónu 2011 − 2012
Přípravu na novou sezónu začalo
mužstvo pod vedením staronové trenérské
dvojice Zelenay (hlavní trenér), Dohnal
(asistent trenéra). Letní přípravu jsme
zahájili 19. 7. 2011 a zaměřili se na práci
s míčem a hlavně fyzičku. I když je letní

přestávka velice krátká a ještě je v období
dovolených, tak účast byla vcelku uspoko−
jivá. Těsně před začátkem podzimní části
soutěže jsme odehráli jeden přípravný
zápas 6. 8. 2011 Jezernice − Soběchleby 2:1
(branky: Dvorský D., Popp R.).

Sezóna 2011 − 2012 Podzim

Podzimní část sezóny pro nás začala 14.8.2011.

Výsledky podzimní části soutěže:
Jezernice − H. Nětčice
Branky: Konig 2, Navrátil R.
Jezernice − Beňov B
Branka: Navrátil P.
Jezernice − Bělotín B
Branky: Konig, Hendrych
Jezernice − Černotín
Lipník B − Jezernice
Branka: Zelenay

3:1

Prosenice − Jezernice
1:4
Branky: Šubrt 2, Navrátil M. 2
Žákovice − Jezernice
1:3
Branky: Navrátil M., Bůžek, Špalda
Drahotuše − Jezernice
2:0
Jezernice − Radslavice B
3:2
Branky: Navrátil M., Bůžek, Hendrych
Jezernice − Skalička
5:0
Branky: Zelenay, Navrátil M. 2,
Konig, Navrátil P.

1:1
2:0
0:0
4:1

Průběžná tabulka Okresní soutěže skupiny B po 10 zápasech
1. Opatovice B
2. Lipník B
3. Jezernice
4. Skalička
5. Radslavice B
6. Prosenice
7. Bělotín B
8. Žákovice
9. Drahotuše
10. Černotín
11. Beňov B
12. H. Nětčice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2

1
3
2
3
2
2
0
0
3
2
1
1

1
0
2
2
3
4
6
7
5
6
7
7

32 : 7
37 : 10
22 : 12
22 : 14
27 : 18
19 : 19
16 : 24
13 : 27
13 : 44
13 : 24
27 : 31
9 : 20

25b.
24b.
20b.
18b.
17b.
14b.
12b.
9b.
9b.
8b.
7b.
7b.

Doufám, že v této sezoně budeme hrát v horní polovině tabulky, kam si myslím, že kvali−
tou hráčského kádru patříme.
Za fotbalový oddíl vedoucí mužstva, Zdeněk Dohnal

Volejbalové turnaje
V sobotu 13. 8. 2011 uspořádali opět po
několika letech jezerničtí volejbalisté na
nově zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti
v Jezernici volejbalový turnaj, tentokrát
o pohár starostky obce Jezernice. Na turnaj
bylo pozváno 12 družstev z blízkého
i vzdáleného okolí. Díky nepřízni počasí
strana 18

nakonec dorazily jen 3 týmy. Po tak slabé
účasti se pořadatelé rozhodli, že se bude
hrát systémem každý s každým dvakrát.
Z důvodu deštivého počasí byl však turnaj
po odehrání prvního kola ukončen. Po reka−
pitulaci výsledků se vítězem stal domácí tým
ve složení M. Dreiseitlová, L. Navrátilová,
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Dokončili jsme obnovu dvora Domu kultury
a sportu. Jsou zmlazeny a doplněny výsadby,
opraveny a natřeny dětské prvky i pergola.
Odborných zahradnických prací se zde zkuše−
ně ujala p. Radka Kellnerová a bude i v budouc−
nu zajišťovat profesionální údržbu sadovnické
úpravy ve dvoře.
Postupně provádíme obnovu ploch pod
herními prvky v zahradách mateřské a základní
školy. Starý písek či drcená kůra jsou nahra−
zovány štěrkem, který lépe vyhovuje hygienic−
kým a bezpečnostním předpisům pro tato
stanoviště. Recyklátem opravujeme díry v obec−
ních komunikacích. V Domě kultury a sportu
byla opravena elektřina, připevněna poškozená
svítidla. Firma Traweko bezplatně, v rámci
dobrých "pozáručních" vztahů, opravila děravou
střechu DKS.
Většinu prací, včetně oprav a údržby strojů,
se nám daří díky šikovnosti obecního technika

p. Miloslava Zapletala zvládat ve vlastní režii,
případně za pomoci spřízněného Agrochovu.
V současné době nám s údržbou obecních
pozemků vydatně pomáhá p. Radomír Voldán,
jenž na základě dohody o realizaci obecně pro−
spěšných prací zavázal odpracovat na obci
bezplatně 230 hodin. A s pomocí všech občanů,
kteří nejsou lhostejní k prostředí kolem sebe, se
nám jistě podaří vytvořit obec, kde se dobře
žije.

ZPRÁVY • Požár kontejnerů na plast • ZPRÁVY
V neděli 2. října okolo šesté hodiny ranní
vzplály na dvou místech v obci žluté kontejnery
na plastový odpad. Hasiči požár zlikvidovali,
oheň se naštěstí dále nerozšířil a nevznikla
žádná další škoda, než na kontejnerech. Na
místě po nich zůstal jen černý škvarek. Oba
zcela zhořely, čímž vznikla obci škoda ve výši
16 tisíc korun. Při požáru byl navíc poškozen
další kontejner na bioodpad, který je vlast−
nictvím firmy van Gansewinkel a obec ho má

pouze v nájmu. Podle sdělení policie shořely ve
stejné době další plastové kontejnery v Lipníku
nad Bečvou. Zřejmě blboučká kratochvíle
nezralých jedinců, kteří si možná ani neuvědo−
mují, že se vzhledem k výši vzniklé škody
dopustili trestného činu…
Spálené obecní kontejnery byly do dvou
dnů nahrazeny pronajatými kusy od výše uve−
dené firmy, zabývající se likvidací odpadů.

ZPRÁVY • Oprava obecního rozhlasu • ZPRÁVY
Na základě smlouvy o dílo uzavřené s firmou
JD ROZHLASY, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm,
bude do konce října opraven obecní rozhlas.
Firma nahradí starou ústřednu moderním

zařízením umístěným v budově obecního úřadu,
ozvučí Famílie bezdrátovou technologií a vylepší
ozvučení problematických míst v Jezernici.
Cena díla je stanovena na 137 400 Kč.

ZPRÁVY • Vítání občánků • ZPRÁVY
V neděli 6. listopadu se uskuteční vítání
občánků narozených v letech 2010 a 2011,
kteří se dosud vítání nezúčastnili. Rodiče
dětí s trvalým pobytem v obci Jezernice
Jezeráček

mohou přihlásit své děti nejpozději do 27.
října 2011 na Obecním úřadě v Jezernici
osobně nebo telefonicky (581 771 750) či
mailem: (podatelna@jezernice.cz).

číslo 4 • říjen 2011
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Sokol Jezernice − oddíl kopané

ZPRÁVY • Oslavy 28. října • ZPRÁVY
V pátek 28. října oslavíme společně
s dětmi ze základní školy 93. výročí vzniku
samostatného československého státu.
Zveme všechny občany ke slavnostnímu
aktu, kdy dopoledne v 10.00 hodin položíme
květiny u památníku T. G. Masaryka před
školou a odpoledne s dětmi a jejich blízkými
vysázíme stromy podél polní cesty v trati Za
Vrchovinou. K sázení stromů se sejdeme ve
14.00 hodin u váhy v areálu Agrochovu Je−
zernice. Nářadí (rýče, lopaty, hrábě) vezmě−
te, prosím, s sebou. Výsadbou stromů se

Čechové jsou národ dobrý!
Nešťastný, jenž v nouzi lká,
nechť se k Čechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
byť i Čecha nepřítelem,
nešetří Čech jeho vin.

připojíme k celostátní akci vyhlášené Nadací
Partnerství "Rekord v sázení stromů".
Rekord v České republice zaregistruje
Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov, která
jej zanese do České databanky rekordů
a zapíše do dalšího vydání České knihy
rekordů.
A aby oslava byla veselá a pestrá,
budeme pokračovat pouštěním draků a opé−
káním špekáčků.

Přidejte se k nám!
Čechové jsou národ dobrý,
a Ty Čechů věrný syn!
Věrný syn i bratr náš,
dobré Čechů srdce máš.
Úryvek z básně Karla Hynka Máchy
(1810 − 1836)

inských h
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P neděle 13. listopadu 2011
Kostel sv. Martina
Dům kultury a sportu Jezernice

9:00 − 17:00 − výstava obecních a školních kronik
15:00 − koncert Moravské veselky (vstupné dobrovolné)
Podle počasí − pouťové atrakce před kulturním domem

Srdečně zveme všechny občany.
číslo 4 • říjen 2011

Po výborně odehrané podzimní části, kdy
jsme skončili s bilancí 8 výher, 2 remíz a 2 pro−
her s 29 body na krásném třetím místě a měli
stejný bodový zisk jako druhý tým tabulky
(Radslavice ,,B") a ztráceli 4 body na prvního
(SK Hranice ,,B"), jsme jarní část vůbec
nezvládli. A to jak herně, čemuž napovídaly již
přípravné zápasy (Jezernice − Střítež n/B. 0:4,
Jezernice − Soběchleby 0:7), tak výsledkově.
V jarní části jsme měli bilanci 3 výhry, 4 remízy
a 6 proher a uhráli jsme jen 13 bodů. V cel−
kovém součtu podzimní a jarní části jsme

získali 42 bodů a skončili na pro nás neli−
chotivém 7. místě tabulky.
Po skončení této sezóny ukončil svou čin−
nost u mužstva z vlastního rozhodnutí trenér
Pavel Spurný. Je to jeho volba, ale mrzí mě,
že nedokázal přijít před hráče a říct jim to
sám.
Ještě bych chtěl poděkovat našemu hlav−
nímu sponzorovi Agrochovu a.s. a všem, kteří
se starali o zázemí našeho fotbalu a za orga−
nizačně výborně zvládnutou sezónu 2010−
2011.

Výsledky jarní části sezóny 2010 − 2011
Skalička − Jezernice
3:1
Branka: König R.
Jezernice − Hustopeče B
3:1
Branky: Navrátil Mich. 2, Zelenay A.
Radslavice B − Jezernice
1:1
Branka: Gazda J.
Jezernice − Prosenice
0:0
Černotín − Jezernice
4:1
Branka: Zelenay A.
Jezernice − H. Nětčice
5:2
Branky: Navrátil P., Navrátil R.,
Navrátil M., Zelenay A., König R.
Opatovice B − Jezernice
4:2
Branky: Navrátil M., Zelenay A.

SK Hranice B − Jezernice
Branka: vlastní
D. Hranice − Jezernice
Branky: Zelenay A., Navrátil Mich.
Jezernice − Bělotín B
Branka: Navrátil P.
Lipník B − Jezernice
Branky: König R. 2, Navrátil M.
Jezernice − Žákovice
Branky: Navrátil M. 2, König R.
Jezernice − Drahotuše
Branky: Zelenay A., Navrátil P.,
Dvorský D.

8:1
3:2
1:1
3:3
3:1
3:4

Konečná tabulka Okresní soutěže skupiny B sezóny 2010/2011

8:00 − Slavnostní mše svatá
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Hodnocení jarní části sezóny 2010 − 2011

Jezeráček

1. SK Hranice B
2. D. Hranice
3. Radslavice B
4. Lipník B
5. Opatovice B
6. Skalička
7. Jezernice
8. Prosenice
9. Bělotín B
10. Černotín
11. H. Nětčice
12. Žákovice
13. Drahotuše
14. Hustopeče B

Jezeráček

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
18
15
15
14
13
12
9
9
8
7
6
6
4

1
2
6
6
6
3
6
5
5
1
4
3
2
0

4
6
5
5
6
10
8
12
12
17
15
17
18
22

číslo 4 • říjen 2011

103 : 36
75 : 39
72 : 42
64 : 41
73 : 38
72 : 53
57 : 56
36 : 49
32 : 45
43 : 56
40 : 76
44 : 87
36 : 79
27 : 77

64b.
56b.
51b.
51b.
48b.
42b.
42b.
32b.
32b.
25b.
25b.
21b.
20b.
12b.
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Nohejbalový turnaj o pohár starostky obce

Výběr ze zápisu a usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 5. září 2011 v 18:00 hodin
v Domě kultury a sportu v Jezernici

Dne 10. září 2011 uspořádali místní nohe−
jbalisté tradiční turnaj v nohejbale.
Do turnaje se přihlásilo celkem 10
mužstev, které byly rozděleny do dvou skupin
a hrály systémem každý s každým.
Vzhledem ke krásnému počasí se odehrá−
ly zápasy o každé místo. To, že se turnaj
konal na dvou skvěle připravených kurtech
v krásném prostředí místního hřiště, bylo pro
jeho úroveň rozhodující. Nechybělo pestré
občerstvení a skvělá hudba.
Všechny čtvrtfinálové, semifinálové a na−
konec boje o stupně vítězů byly dramatické
až do samého konce. O osudu pořadí roz−
hodovaly buď špatné podání, nebo zbytečné
a nevynucené chyby hráčů. Vítězem se nako−

nec stalo tříčlenné družstvo s názvem Černí
jezdci, na druhém místě skončilo mužstvo
z Černotína, a třetí byli naši borci s názvem
Choré vrány. Ostatní místní nohejbalisté vybo−
jovali 4. místo − Nervi a 5. místo Punti. Jak na
začátku, tak na samotném konci turnaje se
slova a předávání ocenění ujala paní starostka
Ing. Pavla Jochcová, která byla také hlavní
postavou celého turnaje, za obec darovala
poháry a věcné ceny, tímto jí moc děkujeme za
podporu sportu v naší obci.
Dále chceme poděkovat všem sponzorům
a pořadatelům i hráčům celého turnaje.
Sportu zdar!!!
Za nohejbalisty:
Dreiseitl Jiří a Lollek Petr

Znovu otevřena obecní hospůdka a zahájen provoz sauny
Od 5. října 2011 je opět v provozu nekuřácká obecní hospůdka v Domě kultury a sportu.

Provozní doba:
Středa 18. − 21. hodin
Čtvrtek 18.00 − 21.00 hodin
Pátek 18.00 − 22.00 hodin
00

00

Sobota 18.00 − 22.00 hodin
Neděle 16.00 − 21.00 hodin

Současně s otevřením hospůdky byl v DKS zahájen i provoz sauny.
Provozní doba:
Stejná jako provoz hospůdky.
V případě zájmu možno domluvit i jiný termín.
Poplatek za saunu: 200,− Kč/hod.

1. ZO určilo ověřovateli zápisu Mgr. Bronislavu
Hradilovou a PhDr. Hanu Buršovou, zapiso−
vatelkou byla určena Jana Nováková.
ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení:
předseda − Ing. Milan Šelle, členové − Radek
Raška, Zdeněk Panák.
2. ZO po projednání schválilo program 4. zasedá−
ní zastupitelstva obce.
3. ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu
plnění usnesení 3. zasedání ZO.
4. ZO po projednání schválilo v souladu s ust.
§ 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva
obce Jezernice s účinností od 5. 9. 2011.
5. ZO po projednání schválilo rozpočtová
opatření.
6. ZO po projednání:
a) vzalo na vědomí výběr zpracovatele žádosti
o dotace na akci "Jezernice − kanalizace
a ČOV",
b) schválilo mandátní smlouvu s vybraným
zpracovatelem žádosti o dotace −
Allowance s.r.o., Praha, za předpokladu, že
po právním posouzení nebude tato smlouva
zásadně změněna.
ZO pověřilo starostku podpisem mandátní
smlouvy.
7. ZO po projednání:
a) souhlasilo s rekonstrukcí obecního rozhla−
su,
b) vzalo na vědomí informaci o výběrovém
řízení na dodavatele.
ZO pověřilo starostku sjednáním zakázky do
30. 9. 2011.
8. ZO po projednání rozhodlo o odložení stavby
"Rekonstrukce mostu přes Jezernický potok na

Zveme občany
na následující zasedání Zastupitelstva obce Jezernice,
která se budou konat 24. října a 12. prosince 2011.

Z bezpečnostních důvodů musí být v sauně společně min. 2 osoby. Maximální kapacita sauny je
5 osob. Každý návštěvník sauny si donese svůj ručník. Objednávky sauny budou přijímány v obecní
hospůdce, mimo provozní dobu hospůdky na obecním úřadě.
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místní komunikaci u domu č. p. 243" na rok
2012.
9. ZO po projednání schválilo Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1024C1152 s Pozemkovým fondem ČR ke
stavbě "Jezernice − kanalizace a ČOV".
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do
9. 9. 2011.
10. ZO po projednání schválilo:
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy na projed−
návání přestupků orgány města Lipník nad
Bečvou namísto orgánů obce Jezernice
v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy.
ZO pověřilo starostku obce podpisem veřejno−
právní smlouvy.
ZO uložilo starostce obce projednat s městem
Lipník nad Bečvou uzavření veřejnoprávní
smlouvy a její předložení Krajskému úřadu
Olomouckého kraje k udělení souhlasu.
11. Různé
a) ZO po projednání schválilo výjimku z maxi−
málního počtu žáků v mateřské škole pro
ZŠ a MŠ Jezernice, okres Přerov na školní
rok 2011/2012.
ZO uložilo starostce písemně informovat o této
skutečnosti ředitelku ZŠ a MŠ Jezernice, Mgr.
Bronislavu Hradilovou.
b) ZO po projednání souhlasilo s umístěním
reklamního zařízení na obecním pozemku
par. č. 2662/1.
ZO uložilo starostce písemně informovat žada−
tele do 20. 9. 2011.

Jezeráček
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Kontejnery na biologický odpad

Na vyhrazených místech určených ke
shromažďování tříděného odpadu v obci
Jezernici (na horním konci na odbočce do
Milenova, u Mansbartovy hospody, u pošty,

Jezernické mosty 2011

u dolní zastávky autobusu a na Famíliích)
byly umístěny kontejnery na bioodpad. Po
dobu vegetace jsou kontejnery pravidelně
2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, vyváženy.
Prosíme o důsledné dodržování pokynů
uvedených na stěnách kontejneru.
Do kontejneru patří: posekaná tráva,
seno, sláma, listí, květiny, ovoce, zeleni−
na, větve dřevin nasekané na délku do
30 cm, vyluhované čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky pečiva.
Nepatří sem: zbytky jídel a vaječné sko−
řápky, maso, kosti, oleje a tuky, uhynulá
zvěř, zvířecí výkaly, popel z uhlí a briket,
jiný odpad jako plast, papír, sklo, textil
apod., dlouhé větve, kamení.

E−box v budově obecního úřadu
Naše obec se ve spolu−
práci se společností ASEKOL
rozhodla usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan
má nyní možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, te−
lefon, drobné počítačové
vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač na obecní
úřad a zdarma se jej zbavit
vyhozením do připravené
nádoby, tzv. E−boxu. Sou−
částí E−boxu je rovněž sa−
mostatná nádoba na vybité
baterie. Box je umístěn
v chodbě Obecního úřadu
Jezernice. Kolektivní sys−
tém ASEKOL následně za−
jistí zdarma odvoz a eko−
logickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle
usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také
strana 6

V sobotu 3. září 2011 se uskutečnil
druhý ročník soutěže v jízdě na koloběžce
Jezernické mosty. Tuto pěknou akci, která
se již stává tradicí, uspořádal ve spolupráci
s obcí Jezernice Klub koloběhu Lipník nad
Bečvou. Jezernici si Klub vybral pro vhod−
nou terénní konfiguraci a kvalitní povrch
cesty mezi křižovatkou pod hřbitovem
a Cihelnou Wienerberger. Obec poskytla
zázemí pro závodníky a pořadatele v Domě
kultury a sportu a drobné dárky pro soutěžící
a naši hasiči pomohli s vytýčením a tech−
nickým zabezpečením trasy závodu.
Závodu se zúčastnilo 24 závodníků ve
třech věkových kategoriích: děti do 9 let, 10
− 12 let a kadeti 13 − 15 let. Většina z nich
byli zkušení členové Klubu koloběhu, ne−

zvýšení množství sebra−
ných malých spotřebičů. Ty
totiž většinou končí v ko−
munálním odpadu. Pokud
se elektrospotřebič obsa−
hující zdraví škodlivé ma−
teriály vyhodí spolu s běž−
ným odpadem do popel−
nice, nedojde k jeho recy−
klaci, ale skončí na řízené
skládce. Tak zcela zby−
ečně dochází k hromadění
odpadu, který by mohl být
znovu využit. Naopak po−
kud je elektrozařízení ode−
vzdáno k recyklaci, je zajiš−
těno, že drtivá většina vys−
loužilého spotřebiče bude
opětovně využita. Šetří se
tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o tří−
dění elektroodpadu najdete
na:

ztratili se mezi nimi ani naši reprezantanti:
v kategorii do 9 let Novák Petr, Lollek Viktor
a Alžběta Pavlíčková, v kategorii 10 − 12 let
Lollek Petr a Chytilová Pavlína, mezi kadety
13 − 15 let Chytil Stanislav a Dvořáková
Kristýna. Všem uvedeným závodníkům dě−
kujeme za reprezentaci obce, zvlášť pak
Pavlíně a Kristýně, které ve svých kate−
goriích zvítězily. Gratulujeme!
Závod se jel za krásného počasí. Kdo
neměl vlastní koloběžku a chtěl se závodu
zúčastnit, mohl si od pořadatelů půjčit sobě
vyhovující závodní stroj. A tak se mohla s tra−
sou statečně poprat i nejmladší tříletá účast−
nice závodu, jezernická reprezentantka
a správná bojovnice, Bětuška Pavlíčková.
Pavla Jochcová

Výsledky Jezernické Mosty 2011

www.elektrosrot.cz.
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Zahrádkářská výstava
V neděli 11. září uspořádali zahrádkáři
z Milenova, Podhoří a Jezernice výstavu
svých nápadů a produktů.
Každý rok nám příroda poskytuje jiné
klima pro růst plodin. Jednou narostou velké
brambory a cibule, jindy je mnoho švestek,
jablek, slimáků. Naše výstava ukazuje, jak si
zahrádkáři poradí s růzností a nepřízní
počasí, a co se jim navzdory případné
nepřízni podaří vypěstovat.
Součástí výstavy je oblíbená ochutnávka
slivovic, likérů a nakládaných
okurek. Naše oblast je typická
výrobou dobrých slivovic. Je
zajímavé, že při veřejné ochut−
návce ještě nikdy nezvítězila
pálenka ze švestek, ale z jiné−
ho ovoce, které má své speci−
fické aroma. V letošním roce
se na prvním místě umístila
hruškovice pana Pavla Zedka
z Podhoří. Jemná, aromatická,
výborná. Není se co divit,
vždyť hrušky na kvas pochá−
zely ze starých stromů odrůdy
Jakubínek rostoucích na úpatí
lesa v Podhoří. Při ochutnávce cítíte na
jazyku vůni lesa, medu i žhavého letního
slunce. I jiné vzorky pálenek byly výborné
a na špičkové úrovni.
U likérů, které zajímaly spíše ženy, vy−
hrála láhev č. 1 paní Raškové Marie.
Jednalo se o velmi zdravý elixír z květů
bezinek a vodky.
Suverénní soutěží se stal výběr naklá−
daných okurek. V minulosti se ještě nestalo,
aby někdo vyhrál s tak velkým počtem
hlasů. Nejlepší letošní okurky naložila spo−
lečně s maminkou naše malá zahradnice
Zuzanka Pírková. Všichni poskytli k ochut−
návce jednu láhev, Zuzka však musela
jezdit stále znovu a znovu domů pro další
vzorky.
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Velmi chválím naše děti, které se zde
zúčastnily výtvarné soutěže. Svým umem
a fantazií vytvářely pohádkové postavičky
z dýní, okurek, kaštanů i česneku. Kouzelný
byl pirát z dýně, cibulové princezny a spous−
ta hadů a různé žoužele z kaštanů. Za krás−
né aranže si děti odnesly domů sladkou
odměnu.
Naší výstavy se zúčastnily mladší i starší
generace. Velmi si ceníme ukázek vzorků
našich zkušených sadařů pana Pospíšila

Upozorňujeme občany, že se od měsíce října 2011
do konce měsíce března 2012 v naší obci
bude provádět vývoz komunálního odpadu
každý týden, a to vždy ve čtvrtek.
z Veselíčka a pana Nádeníčka z Podhoří.
Společně jsme se učili poznávat odrůdy
jablek a hušek, které se pěstují v našem
okolí.
Ochutnali jste hruško−jablko z Podhoří?
Je šťavnaté a výborné. Našlo se zde spous−
ta nápadů v aranžování ovoce a zeleniny.
Koho by nenadchl společensky unavený
zahrádkář spící v kolečkách od betonu.
Děkuji všem, kteří se postarali o příjem−
ně prožité nedělní odpoledne. Ten udělal to
a ten zas tohle. Za vším byla vidět obětavá
práce po celý rok. Příroda nám nedá nic
zadarmo, ale někdy nás překvapí bohatými
dary. Poděkujme za ně.
Zemánková Marie
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Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví
Současné období vegetačního klidu je
vhodné k oklešťování stromů v ochranných
pásmech distribuční soustavy Skupiny ČEZ.
Energetici proto prostřednictvím úřední
desky obecních úřadů upozorňují všechny
vlastníky pozemků na to, aby v těchto dnech
začali odstraňovat ze svých stromů či
porostů větve, které zasahují do blízkosti
vedení elektrického napětí.
Povinnost, dodržovat ochranné pásmo
kolem vedení elektrického napětí, vyplývá
pro vlastníky pozemků z energetického
zákona. Pokud tuto povinnost vlastníci
nedodrží, má provozovatel distribuční sous−
tavy právo vstoupit na jejich pozemky a zá−
sah do zeleně provést sám. Na oklešťování
Jezeráček

stromů v ochranných pásmech se pak nají−
mají specializované odborné firmy.
Velikost ochranného pásma se liší podle
typu vedení. Proto se šíře nutné plošné
prořezávky pohybuje od jednoho do třiceti
metrů, a to na obě strany od vedení.
U napětí od 1 kV do 35 kV je to pro vodiče
bez izolace 7 metrů, pro vodiče s izolací
základní 2 metry a pro závěsná kabelová
vedení 1 metr. U napětí nad 35 kV do 110
kV musí být zachováno ochranné pásmo 12
metrů, nad 110 kV do 220 kV 15 metrů.
V ochranném pásmu nadzemního vedení
pak nesmí porost přesahovat výšku 3 metrů.
Pokud vlastník pozemku po upozornění

číslo 4 • říjen 2011
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možnosti finanční sankce.
Zatímco u lesních porostů
a náletových dřevin na plani−
nách pod nadzemním ve−
dením lze provádět "ochran−
nou prořezávku" celoročně,
v případě mimolesních po−
rostů jsou k tomu určeny vý−
hradně měsíce říjen až bře−
zen, tedy období takzvaného
vegetačního klidu. Jestliže
nastane havarijní situace,
například že větve zkratují
vedení, lze na pozemek vstou−
pit bez předchozího upozor−
nění a zásah do zeleně pro−
vést okamžitě.

neošetří porosty tak, aby bylo dodrženo
ochranné pásmo v okolí nadzemního ve−
dení, vystavuje se dle energetického zákona

ČEZ upozorňuje obča−
ny, že pokud do 15. 11.
2011 neupraví dřeviny na
svých pozemcích v ochran−
ných pásmech elektric−
kých zařízení podle výše
uvedených požadavků, pro−
vede zde potřebný zásah firma pověřená
organizací ČEZ. (Informace rovněž na
úřední desce OÚ Jezernice.)

Návštěva Opavska
Ve čtvrtek 15. září jsme se spolu se
starosty a dalšími zástupci Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Lipensko zúčastnili
poznávacího zájezdu na Opavsko. Cílem
bylo poznat tento kraj, jeho technické či his−
torické památky a dovědět se o zajímavých
zkušenostech nadšenců z realizací venkov−
ských či regionálních projektů. Program pro
nás naplánoval místní znalec, pan Chrást,
zástupce Místní akční skupiny Opavsko.
První zastávkou byl zámek v Hradci nad
Moravicí, krásná stavba Červeného zámku
a zajímavé interiéry empírového Bílého zám−
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ku. Obdivovali jsme také velkoryse zrekon−
struovaný zámecký park v přírodně kra−
jinářském stylu, který přirozeně prolíná do
volné krajiny. Pak jsme pokračovali návště−
vou zajímavého dětského hřiště, které si
podle svých představ navrhli rodiče s dětmi,
a návštěvou rekonstruované památkově
chráněné vošárny v Raduni, která v minu−
losti sloužila jako sušárna prádla, a po re−
konstrukci bude významným společensko−
kulturním prostorem. Prošli jsme se příjem−
ným parkem u zámku v Raduni a po obědě
následovala zajímavá návštěva Arboreta
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Své zážitky sepsala Adéla Oblouková:
Se školou jsme byli koncem září na
hvězdárně. Nejdříve jsme jeli autobusem,
v Lipníku kousek pěšky a pak jsme jeli vla−
kem. Ve Valašském Meziříčí zase pěšky. To
už bylo velký kus, skoro přes celé město, ale
stálo to za to. Šli jsme do kopce a do malé
uličky a najednou tři hvězdárny. Ta první byla
z roku 1923, druhá byla nová (ta je na výzku−
my) a do té třetí jsme šli my.

Nejprve jsme se dívali do nekonečna a na
zmenšeniny planet Sluneční soustavy.
Potom jsme vylezli do kopule a viděli jsme
hvězdářským dalekohledem Slunce a skvrny.
Po té nás pan průvodce zavedl do promítací
místnosti a ukazoval nám různé planety
a o každé nám dlouze vyprávěl. Až nám to
dopovídal, šli jsme si kupovat pohledy. Jak
jsme si dovybírali, museli jsme jít zpátky na
vlak a autobus. Bylo to super!

Pozvánka na Dýňování − Halloween.
V pátek 4. 11. 2011, od 17.00 hodin se koná v budově ZŠ

dýňování − vyřezávání dýní.
Následuje krátký program žáků ZŠ a lampionový průvod
zakončený opékáním ve dvoře DKS v Jezernici.

Jeřabiny pro děti
V pátek 16. 9. 2011 se
odpoledne sešli rodiče s
dětmi ze základní i mateř−
ské školy, aby za pomoci
paní ředitelky Hradilové,
paní učitelky Chytilové
a pana Zapletala z obec−
ního úřadu, podpořili do−
brou věc. Klubu rodičů a
přátel školy byla Obecním
úřadem v Jezernici nabídnuta možnost získání
finančního příspěvku za otrhání jeřabin.
Byly tak otrhány stromy jeřabin na cestě
vedoucí od obce k železničním viaduktům.

Výsledkem usilovné práce
všech zúčastněných bylo
celkem 206 kg jeřabin, za
které bylo odkupem utrže−
no 1.237,− Kč. Tato část−
ka bude Klubem rodičů
a přátel školy využita v prů−
běhu školního roku ve
prospěch dětí ze základní
i mateřské školy.
Tímto také Klub rodičů a přátel školky děku−
je všem rodičům, kteří si udělali čas a hlavně
měli chuť udělat něco společně.
Za KRPŠ Ludíková Kateřina

KONCERT V KOSTELE
Ve spolupráci s farní radou připravujeme pohodový předvánoční koncert
Jany Šelleové (soprán) a Anastázie Tomečkové (harfa)
s áriemi od osobností klasické hudby i ze světoznámých muzikálů.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Martina v neděli 20. 11. 2011 odpoledne.
O začátku koncertu budeme občany včas informovat letáčky a obecním rozhlasem.
Jochcová P.
Jezeráček
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Nový školní rok 2011/2012
V červnu 2011 jsme se na Základní škole
rozloučili s žáky 5. ročníku: Jakubem Goge−
lou, který byl přijatý na Gymnázium v Lipníku
nad Bečvou a Markem Osinou, který bude
pokračovat ve studiu na Základní škole
v Lipníku nad Bečvou, ul. Hranická. Všichni
žáci i pedagogové oběma žákům přejí hodně
úspěchů a brzkou adaptaci na nové školní
prostředí.
Prvního září jsme se sešli, abychom
zahájili nový školní rok. Slavnostní setkání
proběhlo v učebně 1. třídy. Po úvodním slově
ředitelky školy žáky pozdravila nová paní
starostka ing. Jochcová Pavla, která dětem
popřála hodně úspěchů v nastávajícím škol−
ním roce a předala drobné dárky.
V letošním školním roce došlo na naší
škole k výrazným organizačním změnám.
Z důvodu nízkého počtu žáků jsme se stali
pro tento školní rok školou jednotřídní, kterou
navštěvuje 17 žáků a dva žáci, kteří mají povo−
leno domácí vzdělávání. Jsou to žáci 1. a 3.
ročníku, které nenavštěvuje žádný žák. Je
s podivem, jak za několik let klesl počet žáků
této školy a to z důvodu nízké populace. Z toho−
to důvodu − nízkého počtu žáků − jsme se
museli na konci předcházejícího školního roku
rozloučit s paní učitelkou Svatavou Strýčkovou,
které i touto cestou přejeme hodně štěstí a pra−
covních úspěchů na novém pracovišti.
V letošním roce učíme odděleně hlavní
předměty − matematiku, český jazyk a anglic−
ký jazyk, všechny ostatní předměty vyuču−
jeme spojeně. Vyučujícími na této škole
zůstali Mgr. Hradilová B. a Mgr. Chytilová V.
Vychovatelkou školní družiny je stále
p. Mlčáková V., která současně působí i jako
asistentka pedagoga. V rámci družiny mohou
děti navštěvovat kroužek dramatické výcho−
vy, keramický a sportovní. Další nabízené
aktivity − taneční kroužek a rybářský, organi−
zované SVČ Lipník nad Bečvou − byly
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z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí
zrušeny.
Pro letošní školní rok jsme i v tomto
sníženém počtu pedagogických pracovníků
opět připravili několik projektů, z nichž ně−
které již proběhly ("bruslení za školou")
a další se ještě chystají (Hallowen, Drakiáda,
sázení stromků, keramické dílny pro veře−
jnost, třídenní pobyt v Centru ekologické
výchovy Sluňákov, Vánoční besídka a jar−
mark, lyžařský kurz, atd.). Většina projektů je
celoškolních a zapojují se do nich i děti naší
mateřské školy. V mateřské škole zůstává
obsazení pedagogického sboru stejné jako
v předchozím roce. O děti pečují paní učitelky
Vykoupilová M. a Nováková M. Školnicemi
a o výdej obědů se starají p. Libosvárová J.
a p. Hašová M.
Další změny v tomto roce se dotkly
vedení KRPŠ při ZŠ v Jezernici. Předsedkyní
KRPŠ byla zvolena sl. Zuzana Nováková,
pokladnicí sl. Voráčová M. a dalším členem
vedení je p. Ludíková K. Klub rodičů je velmi
akční skupinou zapálených rodičů. Z výtěžku
jejich akcí se hradí příspěvky pro děti na
autobusy za plavání, divadelní představení,
školu v přírodě, přispívají na kurzy bruslení,
exkurzi žáků 4. a 5. ročníku do Prahy, dostá−
vají dárky na Mikuláše, hradí se program dět−
ského karnevalu, atd. Přejeme jim, ať se čin−
nost nadále rozvíjí a jsou sehraným kolek−
tivem nadšenců.
Závěrem bych chtěla popřát všem
školákům hodně sil do školní práce, výborné
výsledky ve škole a každodenní úsměv.
Mgr. Hradilová Bronislava
ředitelka školy
Se školou na hvězdárně
První probírané téma v předmětu "Člověk
a jeho svět" je vesmír. Po získání zkušeností ve
školních lavicích jsme se s žáky 4. ročníku
vydali na exkurzi do hvězdárny ve Valašském
Meziříčí.
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Nový Dvůr se zasvěceným výkladem ředite−
le arboreta o exotických druzích dřevin,
o jejich pěstování, o zakládání a údržbě té−
maticky koncipovaných výsadeb. Nahlédli
jsme rovněž do tropických skleníků.
Ve Starých Těchanovicích jsme navštívili
Davidův mlýn zrekonstruovaný za pomocí
evropských dotací na honosné rekreační
zařízení s ubytovacími prostory, restaurací,
třemi rybníky s možností lovu ryb, relaxačním
centrem a třeba i s keramickou dílnou pro

návštěvníky. Část elektřiny potřebné pro
provoz zařízení vyrábí vodní elektrárna a fo−
tovoltaické články umístěné na rozlehlých
střechách objektu.
Zájezd mikroregionu na Opavsko se
uskutečnil v rámci projektu "Lipensko jde do
světa" podpořeného z Programu obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj. Byl zajímavý a inspirující.
Pavla Jochcová

Demonstrovali jsme za spravedlivější rozdělení daní
Na základě výzvy Sdružení místních samo−
správ jsem se ve středu 14. 9. 2011 spolu
s dalšími 117 starosty obcí Olomouckého kraje
zúčastnila demonstrace v Litovli a o týden
později, ve středu 21. 9. 2011 s 900 starosty
z celé republiky demonstrace v Praze.

Na zpracování návrhu se aktivně, mimo
jiné, podíleli zástupci starostů z hnutí Staro−
stové a nezávislí již někdy od roku 2006, kdy
bylo poprvé nahlas řečeno, že obce jsou při
rozdělování daňových výnosů samosprávám
značně diskriminovány. Příjem menší obce na

Cílem obou demonstrací je dostat financo−
vání měst a obcí na úroveň civilizovaných
evropských států. Bylo nutné dát hlasitě vědět,
že starostové obcí plně podporují návrh
Ministerstva financí na změnu rozpočtového
určení daní, která by měla do rozpočtu menších
obcí přinést více peněz na jejich nezbytný
provoz, na údržbu obecního majetku, aby obec
nemusela na každou drobnou realizaci žádat
o dotace, platit drahé poradenské firmy na
zpracování projektů a žádostí o dotace, a po−
drobovat se nastavenému korupčnímu pro−
středí, které bují kolem dotačních financí.

jednoho občana byl tehdy 6,5 krát nižší než pří−
jem hlavního města Prahy. Postupně byl tento
diskriminační rozdíl poněkud snížen a dnes činí
necelý 4,5 násobek. Cílem současného hnutí je
snížit rozdíl v příjmech Prahy a menších obcí na
jednoho občana na trojnásobek. Návrh před−
pokládá zrušení vybraných národních dotačních
titulů a mírné snížení finančních prostředků pro
4 největší města (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň)
a navýšení rozpočtu ostatních obcí.
Tato změna by do rozpočtu naší obce při−
nesla navíc 1,2 mil. korun, což představuje
o čtvrtinu vyšší roční rozpočet obce Jezernice!

Jezeráček
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A to už stálo zato vzít vlajky a transparenty
a "vyjít do ulic". Obě demonstrace byly pokojné
a důstojné. (Možná proto jim media věnovala
docela malou pozornost a informovala o nich
spíše v regionálních a odpoledních zpravodaj−
stvích.)
Průvod starostů v Praze došel od Rudolfina
z náměstí Jana Palacha přes Mánesův most až
před Úřad vlády ČR, kam za námi přišel pre−
miér Nečas. Hovořil dlouze, nebylo ho moc
slyšet, protože nebyl vybaven potřebnou tech−
nikou. V reakci na jeho
řeč se místy tleskalo,
místy nespokojeně huče−
lo. Nakonec nás premiér
ujistil, že podpoří změnu,
která obcím přinese více
finančních prostředků, že
je i jeho cílem, aby rozdíl
mezi menšími obcemi
a Prahou byl maximálně
trojnásobný, nesouhlasí
však s krácením rozpočtu
největších měst. ODS
předkládá vlastní vari−
antu změny rozpočto−
vého určení daní, kde
stávající princip přidělení
financí uvedeným 4 měs−
tům zůstává zachovaný
a navýšení rozpočtu obcí
se dosahuje z jiných
zdrojů. Obec Jezernice
by tak získala ročně cca
o půl milionu korun více
než dosud. (Díky bohu
za to, ale nárůst o 1,2
mil. Kč podle návrhu
ministerstva financí by
byl radostnější!)

zúčastnila. Dali jsme nahlas najevo nespokoje−
nost se současným tokem financí pro obce.
Chceme pro obce důstojnější stav, kdy lze
z vlastního rozpočtu udržovat ve slušném stavu
obecní nemovitosti, školu, kulturní zázemí, kni−
hovnu, komunikace, veřejná prostranství, roz−
hlas, osvětlení, budovat inženýrské sítě pro
rodinné domy bez nutnosti obcházet úřady
a příslušné instituce a doprošovat se dotací na
tyto elementární záležitosti!

Se zajímavými postřehy v Praze vystoupil
starosta ze středních Čech Martin Macháček,
který uvedl, že podle statistik se v Praze vypro−
dukuje 2,7 krát vyšší hrubý domácí produkt na
jednoho obyvatele než v ostatních obcích, ale
příjem Prahy na jednoho obyvatele z celostátně
vybraných daní je 4,5 krát vyšší než u ostatních
obcí. Z toho plyne, že Praha je ostatními obce−
mi bohatě dotována, přičemž zde neplatí ani
pravicové pravidlo, že každý má dostat to, co si
vydělá, neplatí však ani levicová zásada, že
silný a bohatý pomáhá slabšímu. V tomto pří−
padě prostě slabší a chudší dotují bohatého!
Dále uvedl postřeh z webových stránek města
Prahy o nákupu laviček do parku v jedné z míst−

Pohádkový dětský den
Na sobotu 25. 6. 2011 připravilo KRPŠ
spolu se ZŠ Jezernice dětský den. Program
začal v odpoledních hodinách cyklokrosem.
Malí závodníci nasadili helmy, nasedli na kola
a za velkého povzbuzování rodičů se snažili
umístit na nejvyšších příčkách. Závod se
vydařil, trasa byla náročná, ale děti ji hravě
zvládly. Mezitím, co účastníci odpočívali
a mohli se posilnit vynikajícími kuřecími
steaky, makrelami na grilu nebo se osvěžit
limonádou, ostatní se vydali na procházku
a za soutěžemi do pohádkového lesa. Rodiče

Po obou dnech strá−
Součástí hnutí na podporu změny zákona o rozdělení daní bylo zasílání
vených mezi starosty v prů−
"klíčového" dopisu předsedovi vlády Petru Nečasovi, v němž zúčastněné
vodech demonstrací jsem
obce apelují na premiéra země, aby podpořil spravedlivější rozdělení daní
ráda, že jsem se jich podle navržené změny zákona o rozpočtovém určení daní.
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ních částí Prahy, kdy jedna lavička byla
pořízena za 24 tisíc korun, přičemž on nedávno
pořídil pro svou obec lavičky v hodnotě asi
4 tisíce korun za kus, tedy 6 krát levněji! Možná
jsou to drobnosti, každopádně je to ukázka
rozdílného chování obou subjektů. Všichni
z médií známe informace o miliardových zakáz−
kách na pořízení Opencard či na výstavbu
tunelu Blanka v Praze!
Držme si tedy palce, aby poslanci schválili
novelu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém
určení daní ve stavu co nejpříznivějším menším
obcím, který by i Jezernici přinesl více peněz na
základní péči o majetek obce.
Jochcová P.

Jezeráček

Jezeráček

měli vzorně připravené masky a od oprav−
dových pohádkových postaviček byli k nero−
zeznání. Ani na chvíli nevypadli ze svých rolí
a dětem připravili nezapomenutelné zážitky.
Děti si mohly vyzkoušet lovit ryby z rybníka,
střílet lukem, vyrobit si sádru nebo se trefit do
klobouku Boba a Bobka. Na konci pohádkové
cesty čekalo další překvapení v podobě psího
spřežení, které zajistila firma Mushery z Týna
n/B. Děti byly nadšené a všechny si chtěly
zkusit, jaké to je jet s profesionálním řidičem
psí smečky a vyzkoušet tak něco nového.
O zábavu bylo postaráno po
celé odpoledne. Děti nemohly ani
chvíli zahálet. Byly připraveny
odrážečky, traktory a překážková
dráha pro vyplnění každé chvilky.
Organizace ze strany rodičů
i školy byla výborná, dokázali si
poradit i s nečekanými problémy.
Odměnou jim byla spousta dět−
ských úsměvů a hezké počasí.
Všem, kdo se na organizaci dět−
ského dne podílel, patří velký dík.
Za KRPŠ Andrea Lollková
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umístit na nejvyšších příčkách. Závod se
vydařil, trasa byla náročná, ale děti ji hravě
zvládly. Mezitím, co účastníci odpočívali
a mohli se posilnit vynikajícími kuřecími
steaky, makrelami na grilu nebo se osvěžit
limonádou, ostatní se vydali na procházku
a za soutěžemi do pohádkového lesa. Rodiče

Po obou dnech strá−
Součástí hnutí na podporu změny zákona o rozdělení daní bylo zasílání
vených mezi starosty v prů−
"klíčového" dopisu předsedovi vlády Petru Nečasovi, v němž zúčastněné
vodech demonstrací jsem
obce apelují na premiéra země, aby podpořil spravedlivější rozdělení daní
ráda, že jsem se jich podle navržené změny zákona o rozpočtovém určení daní.
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ních částí Prahy, kdy jedna lavička byla
pořízena za 24 tisíc korun, přičemž on nedávno
pořídil pro svou obec lavičky v hodnotě asi
4 tisíce korun za kus, tedy 6 krát levněji! Možná
jsou to drobnosti, každopádně je to ukázka
rozdílného chování obou subjektů. Všichni
z médií známe informace o miliardových zakáz−
kách na pořízení Opencard či na výstavbu
tunelu Blanka v Praze!
Držme si tedy palce, aby poslanci schválili
novelu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém
určení daní ve stavu co nejpříznivějším menším
obcím, který by i Jezernici přinesl více peněz na
základní péči o majetek obce.
Jochcová P.

Jezeráček

Jezeráček

měli vzorně připravené masky a od oprav−
dových pohádkových postaviček byli k nero−
zeznání. Ani na chvíli nevypadli ze svých rolí
a dětem připravili nezapomenutelné zážitky.
Děti si mohly vyzkoušet lovit ryby z rybníka,
střílet lukem, vyrobit si sádru nebo se trefit do
klobouku Boba a Bobka. Na konci pohádkové
cesty čekalo další překvapení v podobě psího
spřežení, které zajistila firma Mushery z Týna
n/B. Děti byly nadšené a všechny si chtěly
zkusit, jaké to je jet s profesionálním řidičem
psí smečky a vyzkoušet tak něco nového.
O zábavu bylo postaráno po
celé odpoledne. Děti nemohly ani
chvíli zahálet. Byly připraveny
odrážečky, traktory a překážková
dráha pro vyplnění každé chvilky.
Organizace ze strany rodičů
i školy byla výborná, dokázali si
poradit i s nečekanými problémy.
Odměnou jim byla spousta dět−
ských úsměvů a hezké počasí.
Všem, kdo se na organizaci dět−
ského dne podílel, patří velký dík.
Za KRPŠ Andrea Lollková

číslo 4 • říjen 2011
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Nový školní rok 2011/2012
V červnu 2011 jsme se na Základní škole
rozloučili s žáky 5. ročníku: Jakubem Goge−
lou, který byl přijatý na Gymnázium v Lipníku
nad Bečvou a Markem Osinou, který bude
pokračovat ve studiu na Základní škole
v Lipníku nad Bečvou, ul. Hranická. Všichni
žáci i pedagogové oběma žákům přejí hodně
úspěchů a brzkou adaptaci na nové školní
prostředí.
Prvního září jsme se sešli, abychom
zahájili nový školní rok. Slavnostní setkání
proběhlo v učebně 1. třídy. Po úvodním slově
ředitelky školy žáky pozdravila nová paní
starostka ing. Jochcová Pavla, která dětem
popřála hodně úspěchů v nastávajícím škol−
ním roce a předala drobné dárky.
V letošním školním roce došlo na naší
škole k výrazným organizačním změnám.
Z důvodu nízkého počtu žáků jsme se stali
pro tento školní rok školou jednotřídní, kterou
navštěvuje 17 žáků a dva žáci, kteří mají povo−
leno domácí vzdělávání. Jsou to žáci 1. a 3.
ročníku, které nenavštěvuje žádný žák. Je
s podivem, jak za několik let klesl počet žáků
této školy a to z důvodu nízké populace. Z toho−
to důvodu − nízkého počtu žáků − jsme se
museli na konci předcházejícího školního roku
rozloučit s paní učitelkou Svatavou Strýčkovou,
které i touto cestou přejeme hodně štěstí a pra−
covních úspěchů na novém pracovišti.
V letošním roce učíme odděleně hlavní
předměty − matematiku, český jazyk a anglic−
ký jazyk, všechny ostatní předměty vyuču−
jeme spojeně. Vyučujícími na této škole
zůstali Mgr. Hradilová B. a Mgr. Chytilová V.
Vychovatelkou školní družiny je stále
p. Mlčáková V., která současně působí i jako
asistentka pedagoga. V rámci družiny mohou
děti navštěvovat kroužek dramatické výcho−
vy, keramický a sportovní. Další nabízené
aktivity − taneční kroužek a rybářský, organi−
zované SVČ Lipník nad Bečvou − byly
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z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí
zrušeny.
Pro letošní školní rok jsme i v tomto
sníženém počtu pedagogických pracovníků
opět připravili několik projektů, z nichž ně−
které již proběhly ("bruslení za školou")
a další se ještě chystají (Hallowen, Drakiáda,
sázení stromků, keramické dílny pro veře−
jnost, třídenní pobyt v Centru ekologické
výchovy Sluňákov, Vánoční besídka a jar−
mark, lyžařský kurz, atd.). Většina projektů je
celoškolních a zapojují se do nich i děti naší
mateřské školy. V mateřské škole zůstává
obsazení pedagogického sboru stejné jako
v předchozím roce. O děti pečují paní učitelky
Vykoupilová M. a Nováková M. Školnicemi
a o výdej obědů se starají p. Libosvárová J.
a p. Hašová M.
Další změny v tomto roce se dotkly
vedení KRPŠ při ZŠ v Jezernici. Předsedkyní
KRPŠ byla zvolena sl. Zuzana Nováková,
pokladnicí sl. Voráčová M. a dalším členem
vedení je p. Ludíková K. Klub rodičů je velmi
akční skupinou zapálených rodičů. Z výtěžku
jejich akcí se hradí příspěvky pro děti na
autobusy za plavání, divadelní představení,
školu v přírodě, přispívají na kurzy bruslení,
exkurzi žáků 4. a 5. ročníku do Prahy, dostá−
vají dárky na Mikuláše, hradí se program dět−
ského karnevalu, atd. Přejeme jim, ať se čin−
nost nadále rozvíjí a jsou sehraným kolek−
tivem nadšenců.
Závěrem bych chtěla popřát všem
školákům hodně sil do školní práce, výborné
výsledky ve škole a každodenní úsměv.
Mgr. Hradilová Bronislava
ředitelka školy
Se školou na hvězdárně
První probírané téma v předmětu "Člověk
a jeho svět" je vesmír. Po získání zkušeností ve
školních lavicích jsme se s žáky 4. ročníku
vydali na exkurzi do hvězdárny ve Valašském
Meziříčí.
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Nový Dvůr se zasvěceným výkladem ředite−
le arboreta o exotických druzích dřevin,
o jejich pěstování, o zakládání a údržbě té−
maticky koncipovaných výsadeb. Nahlédli
jsme rovněž do tropických skleníků.
Ve Starých Těchanovicích jsme navštívili
Davidův mlýn zrekonstruovaný za pomocí
evropských dotací na honosné rekreační
zařízení s ubytovacími prostory, restaurací,
třemi rybníky s možností lovu ryb, relaxačním
centrem a třeba i s keramickou dílnou pro

návštěvníky. Část elektřiny potřebné pro
provoz zařízení vyrábí vodní elektrárna a fo−
tovoltaické články umístěné na rozlehlých
střechách objektu.
Zájezd mikroregionu na Opavsko se
uskutečnil v rámci projektu "Lipensko jde do
světa" podpořeného z Programu obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj. Byl zajímavý a inspirující.
Pavla Jochcová

Demonstrovali jsme za spravedlivější rozdělení daní
Na základě výzvy Sdružení místních samo−
správ jsem se ve středu 14. 9. 2011 spolu
s dalšími 117 starosty obcí Olomouckého kraje
zúčastnila demonstrace v Litovli a o týden
později, ve středu 21. 9. 2011 s 900 starosty
z celé republiky demonstrace v Praze.

Na zpracování návrhu se aktivně, mimo
jiné, podíleli zástupci starostů z hnutí Staro−
stové a nezávislí již někdy od roku 2006, kdy
bylo poprvé nahlas řečeno, že obce jsou při
rozdělování daňových výnosů samosprávám
značně diskriminovány. Příjem menší obce na

Cílem obou demonstrací je dostat financo−
vání měst a obcí na úroveň civilizovaných
evropských států. Bylo nutné dát hlasitě vědět,
že starostové obcí plně podporují návrh
Ministerstva financí na změnu rozpočtového
určení daní, která by měla do rozpočtu menších
obcí přinést více peněz na jejich nezbytný
provoz, na údržbu obecního majetku, aby obec
nemusela na každou drobnou realizaci žádat
o dotace, platit drahé poradenské firmy na
zpracování projektů a žádostí o dotace, a po−
drobovat se nastavenému korupčnímu pro−
středí, které bují kolem dotačních financí.

jednoho občana byl tehdy 6,5 krát nižší než pří−
jem hlavního města Prahy. Postupně byl tento
diskriminační rozdíl poněkud snížen a dnes činí
necelý 4,5 násobek. Cílem současného hnutí je
snížit rozdíl v příjmech Prahy a menších obcí na
jednoho občana na trojnásobek. Návrh před−
pokládá zrušení vybraných národních dotačních
titulů a mírné snížení finančních prostředků pro
4 největší města (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň)
a navýšení rozpočtu ostatních obcí.
Tato změna by do rozpočtu naší obce při−
nesla navíc 1,2 mil. korun, což představuje
o čtvrtinu vyšší roční rozpočet obce Jezernice!

Jezeráček
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možnosti finanční sankce.
Zatímco u lesních porostů
a náletových dřevin na plani−
nách pod nadzemním ve−
dením lze provádět "ochran−
nou prořezávku" celoročně,
v případě mimolesních po−
rostů jsou k tomu určeny vý−
hradně měsíce říjen až bře−
zen, tedy období takzvaného
vegetačního klidu. Jestliže
nastane havarijní situace,
například že větve zkratují
vedení, lze na pozemek vstou−
pit bez předchozího upozor−
nění a zásah do zeleně pro−
vést okamžitě.

neošetří porosty tak, aby bylo dodrženo
ochranné pásmo v okolí nadzemního ve−
dení, vystavuje se dle energetického zákona

ČEZ upozorňuje obča−
ny, že pokud do 15. 11.
2011 neupraví dřeviny na
svých pozemcích v ochran−
ných pásmech elektric−
kých zařízení podle výše
uvedených požadavků, pro−
vede zde potřebný zásah firma pověřená
organizací ČEZ. (Informace rovněž na
úřední desce OÚ Jezernice.)

Návštěva Opavska
Ve čtvrtek 15. září jsme se spolu se
starosty a dalšími zástupci Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Lipensko zúčastnili
poznávacího zájezdu na Opavsko. Cílem
bylo poznat tento kraj, jeho technické či his−
torické památky a dovědět se o zajímavých
zkušenostech nadšenců z realizací venkov−
ských či regionálních projektů. Program pro
nás naplánoval místní znalec, pan Chrást,
zástupce Místní akční skupiny Opavsko.
První zastávkou byl zámek v Hradci nad
Moravicí, krásná stavba Červeného zámku
a zajímavé interiéry empírového Bílého zám−
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ku. Obdivovali jsme také velkoryse zrekon−
struovaný zámecký park v přírodně kra−
jinářském stylu, který přirozeně prolíná do
volné krajiny. Pak jsme pokračovali návště−
vou zajímavého dětského hřiště, které si
podle svých představ navrhli rodiče s dětmi,
a návštěvou rekonstruované památkově
chráněné vošárny v Raduni, která v minu−
losti sloužila jako sušárna prádla, a po re−
konstrukci bude významným společensko−
kulturním prostorem. Prošli jsme se příjem−
ným parkem u zámku v Raduni a po obědě
následovala zajímavá návštěva Arboreta

číslo 4 • říjen 2011
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Své zážitky sepsala Adéla Oblouková:
Se školou jsme byli koncem září na
hvězdárně. Nejdříve jsme jeli autobusem,
v Lipníku kousek pěšky a pak jsme jeli vla−
kem. Ve Valašském Meziříčí zase pěšky. To
už bylo velký kus, skoro přes celé město, ale
stálo to za to. Šli jsme do kopce a do malé
uličky a najednou tři hvězdárny. Ta první byla
z roku 1923, druhá byla nová (ta je na výzku−
my) a do té třetí jsme šli my.

Nejprve jsme se dívali do nekonečna a na
zmenšeniny planet Sluneční soustavy.
Potom jsme vylezli do kopule a viděli jsme
hvězdářským dalekohledem Slunce a skvrny.
Po té nás pan průvodce zavedl do promítací
místnosti a ukazoval nám různé planety
a o každé nám dlouze vyprávěl. Až nám to
dopovídal, šli jsme si kupovat pohledy. Jak
jsme si dovybírali, museli jsme jít zpátky na
vlak a autobus. Bylo to super!

Pozvánka na Dýňování − Halloween.
V pátek 4. 11. 2011, od 17.00 hodin se koná v budově ZŠ

dýňování − vyřezávání dýní.
Následuje krátký program žáků ZŠ a lampionový průvod
zakončený opékáním ve dvoře DKS v Jezernici.

Jeřabiny pro děti
V pátek 16. 9. 2011 se
odpoledne sešli rodiče s
dětmi ze základní i mateř−
ské školy, aby za pomoci
paní ředitelky Hradilové,
paní učitelky Chytilové
a pana Zapletala z obec−
ního úřadu, podpořili do−
brou věc. Klubu rodičů a
přátel školy byla Obecním
úřadem v Jezernici nabídnuta možnost získání
finančního příspěvku za otrhání jeřabin.
Byly tak otrhány stromy jeřabin na cestě
vedoucí od obce k železničním viaduktům.

Výsledkem usilovné práce
všech zúčastněných bylo
celkem 206 kg jeřabin, za
které bylo odkupem utrže−
no 1.237,− Kč. Tato část−
ka bude Klubem rodičů
a přátel školy využita v prů−
běhu školního roku ve
prospěch dětí ze základní
i mateřské školy.
Tímto také Klub rodičů a přátel školky děku−
je všem rodičům, kteří si udělali čas a hlavně
měli chuť udělat něco společně.
Za KRPŠ Ludíková Kateřina

KONCERT V KOSTELE
Ve spolupráci s farní radou připravujeme pohodový předvánoční koncert
Jany Šelleové (soprán) a Anastázie Tomečkové (harfa)
s áriemi od osobností klasické hudby i ze světoznámých muzikálů.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Martina v neděli 20. 11. 2011 odpoledne.
O začátku koncertu budeme občany včas informovat letáčky a obecním rozhlasem.
Jochcová P.
Jezeráček
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Zahrádkářská výstava
V neděli 11. září uspořádali zahrádkáři
z Milenova, Podhoří a Jezernice výstavu
svých nápadů a produktů.
Každý rok nám příroda poskytuje jiné
klima pro růst plodin. Jednou narostou velké
brambory a cibule, jindy je mnoho švestek,
jablek, slimáků. Naše výstava ukazuje, jak si
zahrádkáři poradí s růzností a nepřízní
počasí, a co se jim navzdory případné
nepřízni podaří vypěstovat.
Součástí výstavy je oblíbená ochutnávka
slivovic, likérů a nakládaných
okurek. Naše oblast je typická
výrobou dobrých slivovic. Je
zajímavé, že při veřejné ochut−
návce ještě nikdy nezvítězila
pálenka ze švestek, ale z jiné−
ho ovoce, které má své speci−
fické aroma. V letošním roce
se na prvním místě umístila
hruškovice pana Pavla Zedka
z Podhoří. Jemná, aromatická,
výborná. Není se co divit,
vždyť hrušky na kvas pochá−
zely ze starých stromů odrůdy
Jakubínek rostoucích na úpatí
lesa v Podhoří. Při ochutnávce cítíte na
jazyku vůni lesa, medu i žhavého letního
slunce. I jiné vzorky pálenek byly výborné
a na špičkové úrovni.
U likérů, které zajímaly spíše ženy, vy−
hrála láhev č. 1 paní Raškové Marie.
Jednalo se o velmi zdravý elixír z květů
bezinek a vodky.
Suverénní soutěží se stal výběr naklá−
daných okurek. V minulosti se ještě nestalo,
aby někdo vyhrál s tak velkým počtem
hlasů. Nejlepší letošní okurky naložila spo−
lečně s maminkou naše malá zahradnice
Zuzanka Pírková. Všichni poskytli k ochut−
návce jednu láhev, Zuzka však musela
jezdit stále znovu a znovu domů pro další
vzorky.
strana 14

Velmi chválím naše děti, které se zde
zúčastnily výtvarné soutěže. Svým umem
a fantazií vytvářely pohádkové postavičky
z dýní, okurek, kaštanů i česneku. Kouzelný
byl pirát z dýně, cibulové princezny a spous−
ta hadů a různé žoužele z kaštanů. Za krás−
né aranže si děti odnesly domů sladkou
odměnu.
Naší výstavy se zúčastnily mladší i starší
generace. Velmi si ceníme ukázek vzorků
našich zkušených sadařů pana Pospíšila

Upozorňujeme občany, že se od měsíce října 2011
do konce měsíce března 2012 v naší obci
bude provádět vývoz komunálního odpadu
každý týden, a to vždy ve čtvrtek.
z Veselíčka a pana Nádeníčka z Podhoří.
Společně jsme se učili poznávat odrůdy
jablek a hušek, které se pěstují v našem
okolí.
Ochutnali jste hruško−jablko z Podhoří?
Je šťavnaté a výborné. Našlo se zde spous−
ta nápadů v aranžování ovoce a zeleniny.
Koho by nenadchl společensky unavený
zahrádkář spící v kolečkách od betonu.
Děkuji všem, kteří se postarali o příjem−
ně prožité nedělní odpoledne. Ten udělal to
a ten zas tohle. Za vším byla vidět obětavá
práce po celý rok. Příroda nám nedá nic
zadarmo, ale někdy nás překvapí bohatými
dary. Poděkujme za ně.
Zemánková Marie

číslo 4 • říjen 2011

Jezeráček

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví
Současné období vegetačního klidu je
vhodné k oklešťování stromů v ochranných
pásmech distribuční soustavy Skupiny ČEZ.
Energetici proto prostřednictvím úřední
desky obecních úřadů upozorňují všechny
vlastníky pozemků na to, aby v těchto dnech
začali odstraňovat ze svých stromů či
porostů větve, které zasahují do blízkosti
vedení elektrického napětí.
Povinnost, dodržovat ochranné pásmo
kolem vedení elektrického napětí, vyplývá
pro vlastníky pozemků z energetického
zákona. Pokud tuto povinnost vlastníci
nedodrží, má provozovatel distribuční sous−
tavy právo vstoupit na jejich pozemky a zá−
sah do zeleně provést sám. Na oklešťování
Jezeráček

stromů v ochranných pásmech se pak nají−
mají specializované odborné firmy.
Velikost ochranného pásma se liší podle
typu vedení. Proto se šíře nutné plošné
prořezávky pohybuje od jednoho do třiceti
metrů, a to na obě strany od vedení.
U napětí od 1 kV do 35 kV je to pro vodiče
bez izolace 7 metrů, pro vodiče s izolací
základní 2 metry a pro závěsná kabelová
vedení 1 metr. U napětí nad 35 kV do 110
kV musí být zachováno ochranné pásmo 12
metrů, nad 110 kV do 220 kV 15 metrů.
V ochranném pásmu nadzemního vedení
pak nesmí porost přesahovat výšku 3 metrů.
Pokud vlastník pozemku po upozornění
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Kontejnery na biologický odpad

Na vyhrazených místech určených ke
shromažďování tříděného odpadu v obci
Jezernici (na horním konci na odbočce do
Milenova, u Mansbartovy hospody, u pošty,

Jezernické mosty 2011

u dolní zastávky autobusu a na Famíliích)
byly umístěny kontejnery na bioodpad. Po
dobu vegetace jsou kontejnery pravidelně
2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, vyváženy.
Prosíme o důsledné dodržování pokynů
uvedených na stěnách kontejneru.
Do kontejneru patří: posekaná tráva,
seno, sláma, listí, květiny, ovoce, zeleni−
na, větve dřevin nasekané na délku do
30 cm, vyluhované čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky pečiva.
Nepatří sem: zbytky jídel a vaječné sko−
řápky, maso, kosti, oleje a tuky, uhynulá
zvěř, zvířecí výkaly, popel z uhlí a briket,
jiný odpad jako plast, papír, sklo, textil
apod., dlouhé větve, kamení.

E−box v budově obecního úřadu
Naše obec se ve spolu−
práci se společností ASEKOL
rozhodla usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan
má nyní možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, te−
lefon, drobné počítačové
vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač na obecní
úřad a zdarma se jej zbavit
vyhozením do připravené
nádoby, tzv. E−boxu. Sou−
částí E−boxu je rovněž sa−
mostatná nádoba na vybité
baterie. Box je umístěn
v chodbě Obecního úřadu
Jezernice. Kolektivní sys−
tém ASEKOL následně za−
jistí zdarma odvoz a eko−
logickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle
usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také
strana 6

V sobotu 3. září 2011 se uskutečnil
druhý ročník soutěže v jízdě na koloběžce
Jezernické mosty. Tuto pěknou akci, která
se již stává tradicí, uspořádal ve spolupráci
s obcí Jezernice Klub koloběhu Lipník nad
Bečvou. Jezernici si Klub vybral pro vhod−
nou terénní konfiguraci a kvalitní povrch
cesty mezi křižovatkou pod hřbitovem
a Cihelnou Wienerberger. Obec poskytla
zázemí pro závodníky a pořadatele v Domě
kultury a sportu a drobné dárky pro soutěžící
a naši hasiči pomohli s vytýčením a tech−
nickým zabezpečením trasy závodu.
Závodu se zúčastnilo 24 závodníků ve
třech věkových kategoriích: děti do 9 let, 10
− 12 let a kadeti 13 − 15 let. Většina z nich
byli zkušení členové Klubu koloběhu, ne−

zvýšení množství sebra−
ných malých spotřebičů. Ty
totiž většinou končí v ko−
munálním odpadu. Pokud
se elektrospotřebič obsa−
hující zdraví škodlivé ma−
teriály vyhodí spolu s běž−
ným odpadem do popel−
nice, nedojde k jeho recy−
klaci, ale skončí na řízené
skládce. Tak zcela zby−
ečně dochází k hromadění
odpadu, který by mohl být
znovu využit. Naopak po−
kud je elektrozařízení ode−
vzdáno k recyklaci, je zajiš−
těno, že drtivá většina vys−
loužilého spotřebiče bude
opětovně využita. Šetří se
tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o tří−
dění elektroodpadu najdete
na:

ztratili se mezi nimi ani naši reprezantanti:
v kategorii do 9 let Novák Petr, Lollek Viktor
a Alžběta Pavlíčková, v kategorii 10 − 12 let
Lollek Petr a Chytilová Pavlína, mezi kadety
13 − 15 let Chytil Stanislav a Dvořáková
Kristýna. Všem uvedeným závodníkům dě−
kujeme za reprezentaci obce, zvlášť pak
Pavlíně a Kristýně, které ve svých kate−
goriích zvítězily. Gratulujeme!
Závod se jel za krásného počasí. Kdo
neměl vlastní koloběžku a chtěl se závodu
zúčastnit, mohl si od pořadatelů půjčit sobě
vyhovující závodní stroj. A tak se mohla s tra−
sou statečně poprat i nejmladší tříletá účast−
nice závodu, jezernická reprezentantka
a správná bojovnice, Bětuška Pavlíčková.
Pavla Jochcová

Výsledky Jezernické Mosty 2011

www.elektrosrot.cz.
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Nohejbalový turnaj o pohár starostky obce

Výběr ze zápisu a usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice
konaného dne 5. září 2011 v 18:00 hodin
v Domě kultury a sportu v Jezernici

Dne 10. září 2011 uspořádali místní nohe−
jbalisté tradiční turnaj v nohejbale.
Do turnaje se přihlásilo celkem 10
mužstev, které byly rozděleny do dvou skupin
a hrály systémem každý s každým.
Vzhledem ke krásnému počasí se odehrá−
ly zápasy o každé místo. To, že se turnaj
konal na dvou skvěle připravených kurtech
v krásném prostředí místního hřiště, bylo pro
jeho úroveň rozhodující. Nechybělo pestré
občerstvení a skvělá hudba.
Všechny čtvrtfinálové, semifinálové a na−
konec boje o stupně vítězů byly dramatické
až do samého konce. O osudu pořadí roz−
hodovaly buď špatné podání, nebo zbytečné
a nevynucené chyby hráčů. Vítězem se nako−

nec stalo tříčlenné družstvo s názvem Černí
jezdci, na druhém místě skončilo mužstvo
z Černotína, a třetí byli naši borci s názvem
Choré vrány. Ostatní místní nohejbalisté vybo−
jovali 4. místo − Nervi a 5. místo Punti. Jak na
začátku, tak na samotném konci turnaje se
slova a předávání ocenění ujala paní starostka
Ing. Pavla Jochcová, která byla také hlavní
postavou celého turnaje, za obec darovala
poháry a věcné ceny, tímto jí moc děkujeme za
podporu sportu v naší obci.
Dále chceme poděkovat všem sponzorům
a pořadatelům i hráčům celého turnaje.
Sportu zdar!!!
Za nohejbalisty:
Dreiseitl Jiří a Lollek Petr

Znovu otevřena obecní hospůdka a zahájen provoz sauny
Od 5. října 2011 je opět v provozu nekuřácká obecní hospůdka v Domě kultury a sportu.

Provozní doba:
Středa 18. − 21. hodin
Čtvrtek 18.00 − 21.00 hodin
Pátek 18.00 − 22.00 hodin
00

00

Sobota 18.00 − 22.00 hodin
Neděle 16.00 − 21.00 hodin

Současně s otevřením hospůdky byl v DKS zahájen i provoz sauny.
Provozní doba:
Stejná jako provoz hospůdky.
V případě zájmu možno domluvit i jiný termín.
Poplatek za saunu: 200,− Kč/hod.

1. ZO určilo ověřovateli zápisu Mgr. Bronislavu
Hradilovou a PhDr. Hanu Buršovou, zapiso−
vatelkou byla určena Jana Nováková.
ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení:
předseda − Ing. Milan Šelle, členové − Radek
Raška, Zdeněk Panák.
2. ZO po projednání schválilo program 4. zasedá−
ní zastupitelstva obce.
3. ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu
plnění usnesení 3. zasedání ZO.
4. ZO po projednání schválilo v souladu s ust.
§ 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva
obce Jezernice s účinností od 5. 9. 2011.
5. ZO po projednání schválilo rozpočtová
opatření.
6. ZO po projednání:
a) vzalo na vědomí výběr zpracovatele žádosti
o dotace na akci "Jezernice − kanalizace
a ČOV",
b) schválilo mandátní smlouvu s vybraným
zpracovatelem žádosti o dotace −
Allowance s.r.o., Praha, za předpokladu, že
po právním posouzení nebude tato smlouva
zásadně změněna.
ZO pověřilo starostku podpisem mandátní
smlouvy.
7. ZO po projednání:
a) souhlasilo s rekonstrukcí obecního rozhla−
su,
b) vzalo na vědomí informaci o výběrovém
řízení na dodavatele.
ZO pověřilo starostku sjednáním zakázky do
30. 9. 2011.
8. ZO po projednání rozhodlo o odložení stavby
"Rekonstrukce mostu přes Jezernický potok na

Zveme občany
na následující zasedání Zastupitelstva obce Jezernice,
která se budou konat 24. října a 12. prosince 2011.

Z bezpečnostních důvodů musí být v sauně společně min. 2 osoby. Maximální kapacita sauny je
5 osob. Každý návštěvník sauny si donese svůj ručník. Objednávky sauny budou přijímány v obecní
hospůdce, mimo provozní dobu hospůdky na obecním úřadě.
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místní komunikaci u domu č. p. 243" na rok
2012.
9. ZO po projednání schválilo Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1024C1152 s Pozemkovým fondem ČR ke
stavbě "Jezernice − kanalizace a ČOV".
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do
9. 9. 2011.
10. ZO po projednání schválilo:
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy na projed−
návání přestupků orgány města Lipník nad
Bečvou namísto orgánů obce Jezernice
v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy.
ZO pověřilo starostku obce podpisem veřejno−
právní smlouvy.
ZO uložilo starostce obce projednat s městem
Lipník nad Bečvou uzavření veřejnoprávní
smlouvy a její předložení Krajskému úřadu
Olomouckého kraje k udělení souhlasu.
11. Různé
a) ZO po projednání schválilo výjimku z maxi−
málního počtu žáků v mateřské škole pro
ZŠ a MŠ Jezernice, okres Přerov na školní
rok 2011/2012.
ZO uložilo starostce písemně informovat o této
skutečnosti ředitelku ZŠ a MŠ Jezernice, Mgr.
Bronislavu Hradilovou.
b) ZO po projednání souhlasilo s umístěním
reklamního zařízení na obecním pozemku
par. č. 2662/1.
ZO uložilo starostce písemně informovat žada−
tele do 20. 9. 2011.

Jezeráček
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Sokol Jezernice − oddíl kopané

ZPRÁVY • Oslavy 28. října • ZPRÁVY
V pátek 28. října oslavíme společně
s dětmi ze základní školy 93. výročí vzniku
samostatného československého státu.
Zveme všechny občany ke slavnostnímu
aktu, kdy dopoledne v 10.00 hodin položíme
květiny u památníku T. G. Masaryka před
školou a odpoledne s dětmi a jejich blízkými
vysázíme stromy podél polní cesty v trati Za
Vrchovinou. K sázení stromů se sejdeme ve
14.00 hodin u váhy v areálu Agrochovu Je−
zernice. Nářadí (rýče, lopaty, hrábě) vezmě−
te, prosím, s sebou. Výsadbou stromů se

Čechové jsou národ dobrý!
Nešťastný, jenž v nouzi lká,
nechť se k Čechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
byť i Čecha nepřítelem,
nešetří Čech jeho vin.

připojíme k celostátní akci vyhlášené Nadací
Partnerství "Rekord v sázení stromů".
Rekord v České republice zaregistruje
Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov, která
jej zanese do České databanky rekordů
a zapíše do dalšího vydání České knihy
rekordů.
A aby oslava byla veselá a pestrá,
budeme pokračovat pouštěním draků a opé−
káním špekáčků.

Přidejte se k nám!
Čechové jsou národ dobrý,
a Ty Čechů věrný syn!
Věrný syn i bratr náš,
dobré Čechů srdce máš.
Úryvek z básně Karla Hynka Máchy
(1810 − 1836)

inských h
t
r
a
m
m
a
odů
gr
o
r
P neděle 13. listopadu 2011
Kostel sv. Martina
Dům kultury a sportu Jezernice

9:00 − 17:00 − výstava obecních a školních kronik
15:00 − koncert Moravské veselky (vstupné dobrovolné)
Podle počasí − pouťové atrakce před kulturním domem

Srdečně zveme všechny občany.
číslo 4 • říjen 2011

Po výborně odehrané podzimní části, kdy
jsme skončili s bilancí 8 výher, 2 remíz a 2 pro−
her s 29 body na krásném třetím místě a měli
stejný bodový zisk jako druhý tým tabulky
(Radslavice ,,B") a ztráceli 4 body na prvního
(SK Hranice ,,B"), jsme jarní část vůbec
nezvládli. A to jak herně, čemuž napovídaly již
přípravné zápasy (Jezernice − Střítež n/B. 0:4,
Jezernice − Soběchleby 0:7), tak výsledkově.
V jarní části jsme měli bilanci 3 výhry, 4 remízy
a 6 proher a uhráli jsme jen 13 bodů. V cel−
kovém součtu podzimní a jarní části jsme

získali 42 bodů a skončili na pro nás neli−
chotivém 7. místě tabulky.
Po skončení této sezóny ukončil svou čin−
nost u mužstva z vlastního rozhodnutí trenér
Pavel Spurný. Je to jeho volba, ale mrzí mě,
že nedokázal přijít před hráče a říct jim to
sám.
Ještě bych chtěl poděkovat našemu hlav−
nímu sponzorovi Agrochovu a.s. a všem, kteří
se starali o zázemí našeho fotbalu a za orga−
nizačně výborně zvládnutou sezónu 2010−
2011.

Výsledky jarní části sezóny 2010 − 2011
Skalička − Jezernice
3:1
Branka: König R.
Jezernice − Hustopeče B
3:1
Branky: Navrátil Mich. 2, Zelenay A.
Radslavice B − Jezernice
1:1
Branka: Gazda J.
Jezernice − Prosenice
0:0
Černotín − Jezernice
4:1
Branka: Zelenay A.
Jezernice − H. Nětčice
5:2
Branky: Navrátil P., Navrátil R.,
Navrátil M., Zelenay A., König R.
Opatovice B − Jezernice
4:2
Branky: Navrátil M., Zelenay A.

SK Hranice B − Jezernice
Branka: vlastní
D. Hranice − Jezernice
Branky: Zelenay A., Navrátil Mich.
Jezernice − Bělotín B
Branka: Navrátil P.
Lipník B − Jezernice
Branky: König R. 2, Navrátil M.
Jezernice − Žákovice
Branky: Navrátil M. 2, König R.
Jezernice − Drahotuše
Branky: Zelenay A., Navrátil P.,
Dvorský D.

8:1
3:2
1:1
3:3
3:1
3:4

Konečná tabulka Okresní soutěže skupiny B sezóny 2010/2011

8:00 − Slavnostní mše svatá
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Hodnocení jarní části sezóny 2010 − 2011

Jezeráček

1. SK Hranice B
2. D. Hranice
3. Radslavice B
4. Lipník B
5. Opatovice B
6. Skalička
7. Jezernice
8. Prosenice
9. Bělotín B
10. Černotín
11. H. Nětčice
12. Žákovice
13. Drahotuše
14. Hustopeče B

Jezeráček

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
18
15
15
14
13
12
9
9
8
7
6
6
4

1
2
6
6
6
3
6
5
5
1
4
3
2
0

4
6
5
5
6
10
8
12
12
17
15
17
18
22

číslo 4 • říjen 2011

103 : 36
75 : 39
72 : 42
64 : 41
73 : 38
72 : 53
57 : 56
36 : 49
32 : 45
43 : 56
40 : 76
44 : 87
36 : 79
27 : 77

64b.
56b.
51b.
51b.
48b.
42b.
42b.
32b.
32b.
25b.
25b.
21b.
20b.
12b.
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Příprava na sezónu 2011 − 2012
Přípravu na novou sezónu začalo
mužstvo pod vedením staronové trenérské
dvojice Zelenay (hlavní trenér), Dohnal
(asistent trenéra). Letní přípravu jsme
zahájili 19. 7. 2011 a zaměřili se na práci
s míčem a hlavně fyzičku. I když je letní

přestávka velice krátká a ještě je v období
dovolených, tak účast byla vcelku uspoko−
jivá. Těsně před začátkem podzimní části
soutěže jsme odehráli jeden přípravný
zápas 6. 8. 2011 Jezernice − Soběchleby 2:1
(branky: Dvorský D., Popp R.).

Sezóna 2011 − 2012 Podzim

Podzimní část sezóny pro nás začala 14.8.2011.

Výsledky podzimní části soutěže:
Jezernice − H. Nětčice
Branky: Konig 2, Navrátil R.
Jezernice − Beňov B
Branka: Navrátil P.
Jezernice − Bělotín B
Branky: Konig, Hendrych
Jezernice − Černotín
Lipník B − Jezernice
Branka: Zelenay

3:1

Prosenice − Jezernice
1:4
Branky: Šubrt 2, Navrátil M. 2
Žákovice − Jezernice
1:3
Branky: Navrátil M., Bůžek, Špalda
Drahotuše − Jezernice
2:0
Jezernice − Radslavice B
3:2
Branky: Navrátil M., Bůžek, Hendrych
Jezernice − Skalička
5:0
Branky: Zelenay, Navrátil M. 2,
Konig, Navrátil P.

1:1
2:0
0:0
4:1

Průběžná tabulka Okresní soutěže skupiny B po 10 zápasech
1. Opatovice B
2. Lipník B
3. Jezernice
4. Skalička
5. Radslavice B
6. Prosenice
7. Bělotín B
8. Žákovice
9. Drahotuše
10. Černotín
11. Beňov B
12. H. Nětčice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2

1
3
2
3
2
2
0
0
3
2
1
1

1
0
2
2
3
4
6
7
5
6
7
7

32 : 7
37 : 10
22 : 12
22 : 14
27 : 18
19 : 19
16 : 24
13 : 27
13 : 44
13 : 24
27 : 31
9 : 20

25b.
24b.
20b.
18b.
17b.
14b.
12b.
9b.
9b.
8b.
7b.
7b.

Doufám, že v této sezoně budeme hrát v horní polovině tabulky, kam si myslím, že kvali−
tou hráčského kádru patříme.
Za fotbalový oddíl vedoucí mužstva, Zdeněk Dohnal

Volejbalové turnaje
V sobotu 13. 8. 2011 uspořádali opět po
několika letech jezerničtí volejbalisté na
nově zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti
v Jezernici volejbalový turnaj, tentokrát
o pohár starostky obce Jezernice. Na turnaj
bylo pozváno 12 družstev z blízkého
i vzdáleného okolí. Díky nepřízni počasí
strana 18

nakonec dorazily jen 3 týmy. Po tak slabé
účasti se pořadatelé rozhodli, že se bude
hrát systémem každý s každým dvakrát.
Z důvodu deštivého počasí byl však turnaj
po odehrání prvního kola ukončen. Po reka−
pitulaci výsledků se vítězem stal domácí tým
ve složení M. Dreiseitlová, L. Navrátilová,

číslo 4 • říjen 2011
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Dokončili jsme obnovu dvora Domu kultury
a sportu. Jsou zmlazeny a doplněny výsadby,
opraveny a natřeny dětské prvky i pergola.
Odborných zahradnických prací se zde zkuše−
ně ujala p. Radka Kellnerová a bude i v budouc−
nu zajišťovat profesionální údržbu sadovnické
úpravy ve dvoře.
Postupně provádíme obnovu ploch pod
herními prvky v zahradách mateřské a základní
školy. Starý písek či drcená kůra jsou nahra−
zovány štěrkem, který lépe vyhovuje hygienic−
kým a bezpečnostním předpisům pro tato
stanoviště. Recyklátem opravujeme díry v obec−
ních komunikacích. V Domě kultury a sportu
byla opravena elektřina, připevněna poškozená
svítidla. Firma Traweko bezplatně, v rámci
dobrých "pozáručních" vztahů, opravila děravou
střechu DKS.
Většinu prací, včetně oprav a údržby strojů,
se nám daří díky šikovnosti obecního technika

p. Miloslava Zapletala zvládat ve vlastní režii,
případně za pomoci spřízněného Agrochovu.
V současné době nám s údržbou obecních
pozemků vydatně pomáhá p. Radomír Voldán,
jenž na základě dohody o realizaci obecně pro−
spěšných prací zavázal odpracovat na obci
bezplatně 230 hodin. A s pomocí všech občanů,
kteří nejsou lhostejní k prostředí kolem sebe, se
nám jistě podaří vytvořit obec, kde se dobře
žije.

ZPRÁVY • Požár kontejnerů na plast • ZPRÁVY
V neděli 2. října okolo šesté hodiny ranní
vzplály na dvou místech v obci žluté kontejnery
na plastový odpad. Hasiči požár zlikvidovali,
oheň se naštěstí dále nerozšířil a nevznikla
žádná další škoda, než na kontejnerech. Na
místě po nich zůstal jen černý škvarek. Oba
zcela zhořely, čímž vznikla obci škoda ve výši
16 tisíc korun. Při požáru byl navíc poškozen
další kontejner na bioodpad, který je vlast−
nictvím firmy van Gansewinkel a obec ho má

pouze v nájmu. Podle sdělení policie shořely ve
stejné době další plastové kontejnery v Lipníku
nad Bečvou. Zřejmě blboučká kratochvíle
nezralých jedinců, kteří si možná ani neuvědo−
mují, že se vzhledem k výši vzniklé škody
dopustili trestného činu…
Spálené obecní kontejnery byly do dvou
dnů nahrazeny pronajatými kusy od výše uve−
dené firmy, zabývající se likvidací odpadů.

ZPRÁVY • Oprava obecního rozhlasu • ZPRÁVY
Na základě smlouvy o dílo uzavřené s firmou
JD ROZHLASY, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm,
bude do konce října opraven obecní rozhlas.
Firma nahradí starou ústřednu moderním

zařízením umístěným v budově obecního úřadu,
ozvučí Famílie bezdrátovou technologií a vylepší
ozvučení problematických míst v Jezernici.
Cena díla je stanovena na 137 400 Kč.

ZPRÁVY • Vítání občánků • ZPRÁVY
V neděli 6. listopadu se uskuteční vítání
občánků narozených v letech 2010 a 2011,
kteří se dosud vítání nezúčastnili. Rodiče
dětí s trvalým pobytem v obci Jezernice
Jezeráček

mohou přihlásit své děti nejpozději do 27.
října 2011 na Obecním úřadě v Jezernici
osobně nebo telefonicky (581 771 750) či
mailem: (podatelna@jezernice.cz).

číslo 4 • říjen 2011
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Za tuto dobu se nejen na této škole, ale
i v celém našem školství udála řada změn.
K největším obsahovým změnám došlo před
pěti lety, kdy vešly v platnost na všech zá−
kladních školách nové školní vzdělávací pro−
gramy. Odborná veřejnost tuto změnu při−
jala občas rozpačitě, někdy s nadšením,
někdy s nechutí. Školní vzdělávací pro−
gramy vychází z celorepublikového Rámco−
vého vzdělávacího programu a snaží se dát
školám prostor na přizpůsobení se změnám
ve společnosti, na očekávání, která jsou kla−
dena na absolventy škol.
Náš ŠVP má název MOST − tedy myšle−
ní, osobnost, spolupráce, tvořivost. Všechny
tyto aspekty se snažíme zakomponovat do
každoročních plánů, projektů a akcí, které
s dětmi realizujeme.
Problémem naší školy je to, že našich žá−
ků neustále ubývá. Demografická křivka
obce stále klesá. Při mém příchodu na tuto
školu navštěvovalo naši školu téměř
šedesát dětí. Jezernická škola není školou
spádovou, a tedy musíme počítat pouze
s dětmi místními. V každém ročníku bylo
nejméně deset dětí. V letošním školním
roce je zapsáno na základní školu 17 žáků
plus dva žáci, kterým je povoleno indivi−
duální vzdělávání. V mateřské škole je
připraveno přijít k zápisu na příští školní rok
10 dětí a další školní rok také. Vize na
budoucí dva školní roky je pěkná, ale co
dál? V listopadu budeme vítat 9 nově
narozených dětí za poslední dva roky.
Situace s nízkým počtem žáků netrápí
pouze naši školu, ale i jiné školy. Nejsme
v tom sami! Problém je ve financování škol−

ství dle tzv. krajských normativů. (To zna−
mená, že kraje si určí koeficienty, podle
kterých rozdělují finanční prostředky na
mzdy zaměstnanců v závislosti na počtu
žáků). A na počtu žáků závisí, kolik učitelů
bude na dané škole pracovat, jak velké
budou mít pracovní úvazky provozní
zaměstnanci atd.
Pomineme−li problémy školy s nízkým
počtem žáků, vyvstává na mysli otázka
obce − jejího dalšího rozvoje. Zastupitelstvo
obce se zamýšlí nad vytvářením lokalit
určených pro rodinnou bytovou výstavbu. Je
pravda, že obec jako taková možností moc
nemá. Zájemci o stavební parcely se i v mi−
nulých obdobích chodili informovat na obec−
ní úřad, ale většinou museli být odkázáni na
soukromé majitele. Jednou z možností obce
je budoucí výstavba rodinných domků
v oblasti bývalého dolního hřiště a výstavba
bytového domu firmy TOP−EKOLIVING,
s.r.o., na parcele bývalého domu manželů
Malíčkových. Velmi pěkná část ulice vzniká
na horním konci obce, kde si v zahradách
staví mladé rodiny své domy. Je zde vy−
asfaltovaná cesta, kudy se chodí na hezké
procházky i projížďky na kolečkových bruslích.
Věřím, že obec s takovou krásnou polo−
hou − myslím tím: schůdnost dojíždění do
zaměstnání (do Hranic, Přerova i Olomou−
ce), blízkost malebné řeky Bečvy, nedaleké
obklopující pohoří z obou stran, blízkost
sportovišť místních i v okolí, síť cyklostezek −
má budoucnost a že se bude i nadále rozví−
jet ku spokojenosti svých občanů.
Mgr. Bronislava Hradilová

ZPRÁVY • Údržba a zvelebování obce • ZPRÁVY
Srážkově vydatné léto bylo náročné na
údržbu bujně rostoucích travních porostů.
Přesto se nám dařilo slušně zvládat sečení
veřejných prostranství za pomoci brigádníků
a obecních Zlomů s laskavou pomocí Agro−
chovu. Za úplatu od Povodí Moravy, a.s., jsme
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vysekli koryto potoka, které je ve správě této
organizace. (Prosíme občany, aby potok neza−
měňovali s odpadní stokou a aby zbytky ze
zahrad kompostovali na svých zahradách nebo
je odkládali do kontejnerů na biologický
odpad.)
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I. Šindlerová, M. Popp, M. No−
vák, R. Magrla a R. Ševčík
před družstvem zájmového
kroužku z Hranic, na třetím
místě skončil tým Lipníku
a nepopulární čtvrté místo
obsadil tým Slavíče.
O měsíc později v sobotu
24. 9. 2011 se tým volejba−
listů Jezernice zúčastnil již
po několikáté za sebou tur−
naje o pohár starosty obce
Střítež nad Ludinou. Utkalo
se zde 5 týmů, které hrály
systémem každý s každým.
Jezernickému celku ve slo−
žení A. Lollková, M. Drei−
seitlová, Iva Šindlerová,
A. Raška, R. Lanč, M. No−
vák a R. Magrla se podařilo
vyhrát tři zápasy. Přestože
ve čtvrtém utkání získali jen
jeden bod, stačil k tomu, aby
již po třetí za sebou naši
volejbalisté tento turnaj ve
Stříteži nad Ludinou vyhráli.
Za volejbalový oddíl
Martin Novák
Jezeráček
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Očekávané události
Všechny pořádané v Domě kultury a sportu
Akce v roce 2012

Pátek 4. 11. 2011 Haloween
Neděle 6. 11. 2011 Vítání občánků
Neděle 13. 11. 2011 Hodový koncert
Moravské veselky
Sobota 19. 11. 2011 Turnaj ve stolním
tenisu
Sobota 3. 12. 2011 Vánoční turnaj ve
volejbale
Neděle 11. 12. 2011 Vánoční besídka
+ Jarmark
Neděle 18. 12. 2011 Vánoční výstava

Pátek

13. 1. 2012 Sokolský ples

Pátek

27. 1. 2012 Zahrádkářský ples

Sobota 28. 1. 2012 Myslivecký ples
Sobota

4. 2. 2012 Obecní ples

Vážení spoluobčané, milí Jezeráci, letoš−
ní čtvrté číslo obecního zpravodaje, které se
Vám právě dostává na stůl, vychází v nové
grafické podobě a věřím, že i s množstvím
užitečných informací. Budeme rádi, když
nám do dalších čísel i Vy napíšete své
postřehy a podněty, které přispějí k lepší
informovanosti nás všech. Přeji Vám krásný
slunný podzim.
Pavla Jochcová, starostka

Neděle 26. 2. 2012 Dětský karneval
Sobota

3. 3. 2012 Šibřinky

Sobota 31. 3. 2012 Jarní dílny − škola
Neděle 13. 5. 2012 Svátek matek

Využívání Domu kultury a sportu pro sportovní účely
sezóna od 15. září 2011 do 15. května 2012
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pátek
Sobota
Neděle

0000
1800
1800
2000
1700
1800
1900
2000
1800
900
1000
1600

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2000 hod.
2000 hod.
2100 hod.
1800 hod.
1900 hod.
2000 hod.
2100 hod.
2100 hod.
1700 hod.
1200 hod.
1800 hod.

−
fotbal − trénink (p. Dohnal Zdeněk)
volejbal (p. Novák Martin)
stolní tenis (p. Král Miroslav)
cvičení dětí (p. Zemánková Marie)
badminton (p. Raška Radek)
zdravotní cvičení ženy (p. Zemánková Marie)
badminton (p. Bočan Lukáš)
stolní tenis (p. Král Miroslav)
stolní tenis (p. Raška Jiří)
fotbalisté
volejbal (p. Novák Martin)

Případní zájemci se mohou hlásit
u vedoucích skupin a na obecním úřadě.
Cvičení dětí a mládeže mají pronájem
sálu v rozsahu 1x týdně zdarma.
Poplatky za pronájem sálu:
− pro spolky obce, zájmové skupiny
s využitím sálu 1x týdně – 400,− Kč/osoba
− pro spolky obce, zájmové skupiny s vy−
užitím sálu 2x týdně – 600,− Kč/osoba
Permanentka je přenosná (využitelná
i jinou osobou než držitelem).

Úhrada poplatku může probíhat jednorá−
zově nebo ve dvou splátkách: − první platba
do konce října − druhá platba do konce ledna
Individuální poplatek za hodinu kolek−
tivního cvičení 20,− Kč/hod.
Poplatek za využití sálu na 1 hodinu
300,− Kč/hod.
Hodinová bodovka – 200,− Kč/12 hod.
Při sportovních činnostech
se přezouvejte do čisté sportovní
obuvi určené do haly.
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číslo MK ČR E 11328 • Příspěvky do dalšího čísla posílejte na Obecní úřad Jezernice nebo
na mail: podatelna@jezernice.cz do 15. 1. 2012 • Grafické zpracování a tisk: J. Sypěna.

Informace o obci
Adresa:
Spojení:

Jezernice 206
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: 581 771 750
Mobil úřad: 734 763 575
Mobil starostka: 606 721 369
Fax: 581 771 250
E−mail: podatelna@jezernice.cz

Úřední hodiny: PO 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ÚT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:00
ST 7:00 − 11:30 12:00 − 17:00
ČT 7:00 − 11:30 12:00 − 15:30
PÁ − pro veřejnost zavřeno

Zastupitelstvo obce Jezernice:
Ing. Jochcová Pavla − uvolněná starostka obce
Ing. Šelle Milan − neuvolněný místostarosta obce

členové: PhDr. Buršová Hana
Mgr. Hradilová Bronislava
Kotík Zdeněk
Panák Zdeněk
Raška Radek
Mgr. Richterová Marcela
Zemánková Marie

www.jezernice.cz
Slovo zastupitelky
Vážení občané, milí čtenáři Jezeráčku!
Je sice měsíc říjen, ale 1. září jsme za−
hájili nový školní rok a tak mne paní starost−
ka požádala o několik slov na úvod tohoto
čísla zpravodaje.
Jako zastupitelka obce jsem současně
ředitelkou místní Základní a mateřské školy.
Na této škole působím již více než patnáct
let a tak mi dovolte malé zamyšlení.

