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Vážení obyvatelé naší obce,
příznivci naší obce, Jezeráci!!!
Z moci úřední mi byla svěřena milá povinnost
vytvořit úvodní článek pro náš všeobecně informační obecní zpravodajský občasník. Za sebe
jsem přemýšlel, co vlastně napsat o čem se ještě
nepsalo?
Jako nový zastupitel bych se s Vámi rád podělil
o své první dojmy.
Každý z nás, obyvatel obce, si mnohokrát řekl:
“Eeech, já kdybych v tom zastupitelstvu byl, to
by to šlapalo úplně jináč!“ Přiznám se, i já jsem
na jazyku mnohokrát měl tuhle větu, až do doby,
kdy jsem po posledních volbách nastoupil do
našeho místního obecního zastupitelstva. Tam
jsem „prozřel“ a dospěl k nevyhnutelnému
poznání, že tady, stejně jako i v jiných státních
institucích, není zase tak jednoduché věci měnit
tak rychle jak je potřeba, a že smyčky všelijakých
rádoby prospěšných úprav, vyhlášek, novelizací
a zákonů vytvářejí plánovitý a spletitý propletenec omezení a mantinelů, kterými není snadné
projít a prosadit se s plány a návrhy. Na všechno
existují doporučené postupy, předepsané oběžníky, dotazníky, formuláře a tak dále a tak dále.
Zorientovat se v téhle džungli a naučit se
z tohoto systému něco navíc pro obec vytěžit

vůbec není jednoduché a stojí to nemalé úsilí.
Tímto i vzdávám holt předchozímu i současnému
vedení obce, které pokračuje v již dříve započaté
cestě samostatnosti a úspěšně směřuje své aktivity ku prospěchu obce a tím i ku prospěchu nás
všech obyvatel. Bylo by určitě vhodné, a na místě, zmínit již realizované projekty, ale myslím, že
pokud se rozhlédneme kolem sebe, nelze je
nevidět.
Tím samozřejmě nechci znovu upozorňovat na
všeobecně známé, bolestivé problémy spojené
s realizací kanalizace v obci, i když, a to všichni
víme, je to ten největší projekt v dějinách porevoluční, samostatné obce. Ano, i my zastupitelé
i pracovníci obecního úřadu, všichni víme
o palčivých problémech spojených s touto realizací a všichni se snažíme maximálně zmírnit
negativní důsledky této stavby.
Jaro je v plném rozpuku, všechno pučí, všechno
se nalévá… Přeji vám všem krásné počasí,
osobní a pracovní úspěchy a věřím, že se vám
i nám v zastupitelstvu podaří všechno, co jsme si
naplánovali.
Ing. Hynek Bočán
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Stavba kanalizace a ČOV – stav k 30. 4. 2015
Stavba čistírny odpadních vod a kalového hospodářství je dokončena, technologie kompletně
nainstalovány. Provádí se terénní úpravy okolo
ČOV. Zhotoveno je 95 % stokové sítě, 68 %
veřejných přípojek.
Upozorňujeme občany, že napojování soukro-

mých částí přípojek je možné až po řádném
dokončení stavby kanalizace a ČOV a převzetí
od zhotovitele D.I.S. Brno (podle platné smlouvy
7. 8. 2015). O této skutečnosti budou občané
včas informováni. Děkujeme za trpělivost
a pochopení.
Jo

Auto na svoz bioodpadu
Jak jsme vás již informovali v loňském červencovém čísle zpravodaje, podala obec po úspěšném nákupu kompostérů ještě druhou žádost o dotace z Operačního programu životní prostředí,
a to na pořízení vozidla na svoz biologického odpadu z obce.
Projekt uspěl a 27. března 2015 nám dodavatel AGROTEC, a.s.
dovezl IVECO DAILY 3,5 t s nosičem velkoobjemových kontejnerů, dva kontejnery s objemem 14 m3 a jeden kontejner 7 m3.
Celkové náklady projektu 1.372 tis. Kč, dotace z 1.111 tis. Kč.

Rozpočet obce Jezernice 2015
Na webových stránkách obce naleznete nově „rozklikávací“ rozpočet obce s přehledným grafickým
znázorněním dat (v menu: obecní úřad – základní informace – rozpočet – 2015), nebo na adrese
http://jezernice.imunis.cz/Rr/.
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Vlajka pro Tibet
Letos 10. března již druhým rokem zavlála na
budově našeho obecního úřadu tibetská vlajka.
Zastupitelstvo obce se tak přihlásilo k solidaritě
s okupovaným národem Tibetu, připomnělo tak,
že i my jsme byli okupovaným národem a byla
nám vyjadřována podpora svobodné části světa,
až do sametové revoluce v listopadu 1989.
Vlajka pro Tibet zavlála v ČR už podvacáté
a s rekordním počtem radnic, k akci se připojilo
697 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
Akce připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci jejich země. Zemřelo při
něm na 80 000 Tibeťanů, přes milion dalších
zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

Čápi v Jezernici

Včelařské sázení
se uskutečnilo v sobotu 25. 4. 2015 u fotbalového hřiště v Jezernici. Včelaři z Jezernice
a z Podhoří vysázeli na patě a na svazích valu 39
ovocných stromů, třešní a slivoní. Materiál
zajistila na své náklady obec. Celé dopoledne
panovala příjemná atmosféra a dobrá nálada
vydržela pracantům až do závěrečného pečení
špekáčků. Děkujeme za skvělou spolupráci.
Jo

V sobotu 11. dubna přiletěl konečně na Fojtíkův
komín čáp, rozcuchaný, špinavý, unavený
z dlouhé cesty. V úterý 5. května se k němu připojila samička – paní čápová. Společně s dětmi
ze školky čekáme, zda budou čápata...

Oprava kříže z roku 1914
Oprava dalšího kříže v obci Jezernice byla zahájena 25. 4. 2015. Kamenosochař Lubomír
Tesák, bytem Tučapy 439, se svými spolupracovníky demontoval kříž stojící na veřejném
prostranství, parc. č. 93/3 v k.ú. Jezernice, na
horním konci obce před Královým. Horní části
kříže odvezli do restaurátorské dílny k provedení
odborných sanačních prací.
www.jezernice.cz

Památka pochází z r. 1914, je zhotovena
z jemnozrnného šedozeleného pískovce, autorem je kamenická dílna Františka Michalce
z Lipníku. Do čelní strany osmibokého podstavcového dříku je vsazena mramorová deska
s nápisem „V Kříži jest Spása“. Na zadní straně je
vytesán nápis „Ku cti a Boží Chvále věnovali
manželé Antonín a Zuzana Suchánkovi z Lipníka.
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1914“. Všechny kamenné díly památky jsou
zdobené gotizujícími prvky, jako je kazetování,
prstenec, střechovité římsy.
Podloží památky je v dobrém stavu, ale podstavcová deska (čtyřdílný schodový stupeň) je utopená v terénu. Statika památky je narušena
prasklou přechodovou římsou a patkou osmibokého podstavce ve spodní části. Hrozí zatékání
na čep, který již koroduje a zvětšuje svůj objem
a v zimních měsících hrozí promrzání a rozevírání
prasklin. Korodující čep roztrhl také příčné
rameno kříže.
Tělo Krista a štítek na kříži je natřen stříbrnou
barvou, rouška je vyzlacena. Barva je popraskaná, odlupuje se a kámen pod ní degraduje.
V minulosti byl povrch kamene podstavcové
části opatřen cementovým nátěrem a natřen
fasádním nátěrem. To zapříčinilo degradaci
kamene na většině kamenných dílů památky. Na

povrchu se uchytily mechy, řasy, lišejníky, které
napomáhají degradaci kamene. Mechanické
poškození na jednotlivých kamenných dílech
památky se vyskytuje jen v malé míře. Vyzlacené
písmo na mramorové desce je v dobrém stavu
a není třeba ho přezlacovat.

Inženýrské sítě pro rodinné domy
Začátkem května byla zahájena výstavba inženýrských sítí
(splašková a dešťová kanalizace, vodovod a plynovod) pro
rodinné domy v obytném okrsku I. Jezernice. Termín ukončení prací je stanoven na 30. 6. 2015. Zhotovitelem stavby je
společnost SISKO, s.r.o., Přerov, která ve výběrovém řízení na
zakázku malého rozsahu nabídla nejnižší cenu. Stavba je hrazena z rozpočtu obce.
Z hodnocení nebyly vyloučeny žádné nabídky, všechny doručené nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny – tj. ceny s DPH:
Pořadí

Č.nab.

Obchodní název

Cena s DPH

1.

1

SISKO spol. s r.o.

3 375 153

2.

5

Commodum, spol. s r.o.

3 575 551

3.

6

SAS 4 FINISH s.r.o.

3 579 265

4.

3

Dušan Kleiber – VaK STAV

3 748 224

5.

2

D.I.S., spol. s r.o.

3 847 346

6.

4

SKD – stavební Lipník n.B.

3 873 715

Dotace pro hasiče
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů v souladu s ustanovením zákona
o požární ochraně a je zařazena do plošného
pokrytí kraje jednotkami požární ochrany podle
Nařízení Olomouckého kraje. Jako každoročně
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i letos obec požádala o poskytnutí příspěvku
z Olomouckého kraje na pořízení požární techniky, tentokrát plovoucího čerpadla v ceně 27 tis.
Kč, přičemž dotace měla uhradit 40% nákladů.
Naší žádosti nebylo vyhověno s následujícím
číslo 2/2015

vysvětlením: “Olomoucký kraj vyčlenil pro
JSDH 2015 finanční částku ve výši 5.000.000
Kč. Vzhledem k velkému počtu žádostí (271
žádostí) od obcí, kdy celková výše požadovaných příspěvků činila 13.571.199 Kč, došlo
k převisu požadovaných finančních částek
ve výši 8.571.199 Kč, což je o 171% více než
celková výše částky vyčleněné z rozpočtu

Olomouckého kraje. Při rozdělení návrhu
dotací na jednotky požární ochrany obcí
Olomouckého kraje bylo ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem OK přihlédnuto k akceschopnosti jednotek a zajištění provozuschopnosti stávající požární
techniky.“

Pneumatiky v hliništi Cihelny Wienerberger
V polovině dubna letošního roku neznámý
pachatel odhodil v hliništi cihelny 25 kusů pneumatik! Založil tak černou skládku, porušil zákon
o nakládání s odpady. Případ byl předán k řízení
Policii ČR. Pokud se nepodaří pachatele zjistit,
nese náklady na odstranění černé skládky majitel
pozemku. Jeho povinností je dále dostupnými
prostředky ukládání odpadů zabránit, což je
v rozsahu stávajícího hliniště téměř nemožné.
Nezbývá než popřát podnikateli – podnikavci,
který takto řeší likvidaci odpadů, aby si co
nejdříve našel jinou obživu, kde za ním nebude
zůstávat více škody než užitku!

Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům
i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu
práce, získat nové kontakty či rovnou
zaměstnání, nabízí aktuálně realizované
projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na českém trhu.
Poskytovatelům stáže jsou po ukončení
propláceny předem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva
až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost
vyzkoušet si potenciálního zaměstnance,
a pokud se stážista osvědčí, může s ním firma po
skončení stáže navázat další spolupráci.
Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny
náklady zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku
a podobně. V nabídce stáží naleznete desítky
oborů, výběr je tedy opravdu široký, stážovat lze
například pozice sociálního pracovníka, speciawww.jezernice.cz

listy marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka
kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků
je určen projekt Stáže pro mladé 2,
kde si zájemci vybírají stáže dle zaměření svého
studia. Za každou odstážovanou hodinu získává
stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže
absolvuje individuální konzultaci s odborným
lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží
a pravidlech projektu naleznete na
www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro
nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo po
rodičovské dovolené, ale také například pro
osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a osoby
starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista
tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí
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v projektu není ovlivněno pobírání podpory
v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu
stáže propláceno stravné, cestovné, případně
ubytování v místě stáže. Podrobné informace
o fungování projektu včetně aktuální nabídky
stáží naleznete na www.stazevefirmach.cz.
V rámci Olomouckého kraje můžete navštívit

regionální kancelář na adrese Jeremenkova 42,
Olomouc, kde se můžete informovat o možnosti
podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho
ze stážových projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond dalšího
vzdělávání, příspěvková organizace
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociálně-právní ochrana dětí
Co je orgán sociálně-právní ochrany dětí?
Orgán sociálně-právní ochrany dětí je: obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou působností, krajský
úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Tomuto úřadu se také říká OSPOD.
OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj, dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí, zastupuje
dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva.
V čem může OSPOD pomoci?
Na obecní úřad se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, ale i dítě samotné. Na obecním úřadu vám
pracovníci poradí, kam se obrátit s řešením své situace.
Na obecním úřadě s rozšířenou působností (MěÚ Lipník nad Bečvou) najdete přímo oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tam jsou sociální pracovníci, kteří mají na starosti pomoc dětem a jejich rodinám.
OSPOD pomáhá rodičům s výchovou dítěte, s péčí o dítě, s péčí o domácnost, s bydlením, jak vyjít
s penězi, se školou dítěte, při rozchodu či rozvodu s partnerem, při řešení rodinných problémů.
Na obecním úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Lipník nad Bečvou) je také kurátor pro mládež. Ten
pomůže Vašemu dítěti, pokud má problémy s chováním, nechodí do školy, pije alkohol nebo bere
drogy, páchá trestnou činnost.
Dítě mimo vlastní rodinu
Pokud je dítě v rodině týrané, zneužívané nebo zanedbávané, pomůže tuto situaci řešit OSPOD.
V případě, že je dítě nadále v ohrožení, mají pracovníci OSPOD právo navrhnout soudu odebrání
dítěte z rodiny, pokud dítě není v bezpečí. Dítě je pak v pěstounské rodině nebo v ústavu. Pokud je
dítě v pěstounské rodině nebo v ústavu, pracovník OSPOD ho alespoň jednou za 3 měsíce navštěvuje.
Sleduje, jak se dítěti daří a pomáhá, aby se dítě mohlo vrátit domů.
OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče.
O radu se můžete obrátit na:
Obecní úřad Jezernice, tel. číslo 581 771 750,
email: podatelna@jezernice.cz, web: www.jezernice.cz
nebo přímo na
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ),
ul. Bratrská – zámek, Lipník nad Bečvou, tel. číslo: 581 722 220,
email: jemelkova@mesto-lipnik.cz, web: www.mesto-lipnik.cz.
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Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním
registru vozidel pouze odhlášeno předchozím
provozovatelem, musíte podat na úřad do
30. června 2015 žádost o zápis vlastníka
a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně
zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá:


občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,

doklady k vozidlu (technický průkaz
+ osvědčení o registraci vozidla),


doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta),

protokol o evidenční kontrole silničního
vozidla,


doklad o platné technické prohlídce,

plná moc s ověřeným podpisem,
pokud se neúčastníte vyřizování osobně.
Vzhledem k těmto skutečnostem Městský úřad
Lipník nad Bečvou, Oddělení dopravně správních
činností, vyzývá všechny provozovatele motoro-

vých vozidel, kteří mají svá vozidla ve statutu tzv.
„polopřevodu“, aby se dostavili na přepážku
evidence vozidel a provedli nápravu tohoto
stavu.
Za účelem ověření tohoto stavu vytvořilo
Ministerstvo dopravy webovou aplikaci,
prostřednictvím které si lze ověřit, zda je
u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo tak není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze
provést na základě vložení čísla osvědčení
o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny
informace, zda je registrace vozidla dokončena,
nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat
vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu
12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně
aktualizovat.
Bc. Jaroslav Koppa, Městský úřad Lipník n. B.,
Oddělení dopravně správních činností

Výzva pro provozovatele motorových vozidel,
kteří mají svá vozidla v tzv. depozitu!
Změnou zákona č. 56/2001 Sb. došlo ke
změnám v oblasti vyřazení silničních vozidel, tzv. depozit.
Dle § 12 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. se na
žádost vlastníka silničního vozidla a po předložení předepsaných dokladů a registračních
značek silniční vozidlo vyřadí z provozu. Trvá-li
vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12
po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez
zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Pokud vozidlo máte v tomto statutu déle než 12
měsíců, je nutno do 31. 12. 2015 oznámit tuto
změnu. Neučiníte-li tak, vozidlo zanikne.

depozitu na Oddělení dopravně správních činností Městského úřadu Lipník nad Bečvou bylo
zjištěno, že ve spoustě případů je ze strany
provozovatelů tato doba překročena a není
nahlášena změna.
Vzhledem k těmto skutečnostem Městský úřad
Lipník nad Bečvou, Oddělení dopravně správních
činností, vyzývá všechny provozovatele motorových vozidel, kteří mají svá vozidla již delší dobu
ve statutu dočasného vyřazení (tzv. depozit), aby
se dostavili na přepážku evidence vozidel a provedli nápravu tohoto stavu.
Včasným splněním této povinnosti předejdete
případnému nechtěnému zániku Vašeho
vozidla.
Bc. Jaroslav Koppa, Městský úřad Lipník n. B.,
Oddělení dopravně správních činností

Kontrolou seznamu vozidel uložených v tzv.

www.jezernice.cz
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Výběr ze zápisů a usnesení
Zastupitelstva obce Jezernice
4. zasedání konané dne 25. února 2015


ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 3. zasedání ZO.


ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 11 (2014) provedené k 31. 12. 2014.


ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 1 (2015) provedené
k 31. 1. 2015.


ZO vzalo na vědomí aktualizovaný rozpočtový
výhled na roky 2015 - 2020.


ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene PM000915/2015-ZHMMaj/717/107712/Ká na plyn uzavřenou mezi Povodím
Moravy, s.p., Brno (povinným) a RWE GasNet,
s.r.o., Ústí n. L. (oprávněným) a Obcí Jezernice
(investorem).


ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-8008935/VB1
Jezernice, Obec Jezernice, přip. RD, kNN, na
zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy uzavřenou mezi Obcí Jezernice
(povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněná).


ZO schválilo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské
vlajky 10. března 2015 na budově OÚ.


ZO vzalo na vědomí informace z OÚ.
5. zasedání konané dne 25. března 2015


ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
ze 4. zasedání ZO.

obcí Moravská brána
a pověřilo starostku
ke všem úkonům souvisejícím s řádným
členstvím v této právnické osobě.


ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na plyn č. sml. SNM 01/043/2014/VB
uzavřenou mezi smluvními stranami Z. M.
(povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný)
a Obec Jezernice (investor).


ZO schválilo Smlouvu o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu ze strany paní M. V.
v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku
n. B., uzavřenou mezi obcí Jezernice a příspěvkovou organizací Sociální služby Lipník nad
Bečvou.


ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy po
uhrazení předmětné částky paní V. do rozpočtu obce.


ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 2 provedené
k 1. 3. 2015.


ZO vzalo na vědomí informace z OÚ.
6. zasedání konané dne 16. dubna 2015


ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 5. zasedání ZO.


ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení
na zhotovitele díla „Inženýrské sítě pro Obytný
okrsek I. Jezernice“.


ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 06/2015

kontroly výkonu samostatné působnosti obce
Jezernice uskutečněné dne 28. 1. 2015.

na „Inženýrské sítě pro Obytný okrsek
I. Jezernice“ s vítězem výběrového řízení
- firmou SISKO s.r.o., Velká Dlážka 6, 750 02
Přerov, IČ 47155558.


ZO vzalo na vědomí opatření uskutečněná


ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo


ZO projednalo a vzalo na vědomí výsledky

k nápravě zjištěných nedostatků.

do 30. 4. 2015.


ZO se zavázalo k financování realizace a udrži-


ZO souhlasilo s úpravou rozsahu stavby inže-

telnosti projektu s názvem Po nových chodnících revitalizovaným centrem obce Jezernice.

nýrských sítí v Obytném okrsku I. na rozsah
nezbytně nutný pro zasíťování 5 rodinných
domů.


ZO schválilo účast obce v Dobrovolném svazku
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číslo 2/2015


ZO schválilo smlouvu o podmínkách napojení,


ZO uložilo starostce obce projednat s městem

o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní s distributorem zemního plynu RWE
GasNet, s.r.o.

Lipník nad Bečvou uzavření veřejnoprávní
smlouvy a její předložení Krajskému úřadu
Olomouckého kraje k udělení souhlasu.
Termín: do 30. 6. 2015


ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy do


ZO revokovalo usnesení z 5. zasedání ZO dne

30. 5. 2015.


ZO po projednání schválilo:
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání 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 veřejnoprávní smlouvy.

www.jezernice.cz

25. 3. 2015, bod č. 8 - Žádost o uzavření
Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu v Domě s pečovatelskou službou
mezi obcí Jezernice a p. o. Sociální služby
Lipník n. B.


ZO pověřilo starostku obce odstoupením od
podepsané smlouvy s p. o. Sociální služby
Lipník n. B. do 15. 5. 2015.


ZO vzalo na vědomí úpravy rozpočtu obsažené
v rozpočtovém opatření č. 3 provedené k 1. 4.
2015.
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Vítání jara v Jezernici
Letošní vítání jara jsme si na ZŠ a MŠ v Jezernici připomněli ve čtvrtek 19. 5. 2015 – několik dní před
Smrtnou nedělí. Vítání jara probíhá v každém kraji
různě. Někde se vynáší Morana, jinde Mařena, někde
se pouze háže do
vody, jinde se nejprve zapálí a až potom hodí do vody.
My jsme naši Moranu, kterou vyrobily děti s p. vychovatelkou ve školní
družině, odnesli v průvodu k novému mostku u Gogelového za
doprovodu písniček a básniček. Tam jsme ji hodili do vody, aby
odplula a odnesla s sebou i dlouhotrvající zimu. Nejprve se nám
zasekla v nízkém proudu vody, ale za pomoci p. Jemelky plula poté
dál a dál.
Novým lítečkem (zelená větvička ozdobená barevnými mašličkami),
které jsme přinesli zpět do školy, jsme zase přivolali tak dlouho očekávané jaro.

Hradilová B.

Baletní představení Broučci
- 26. 3. 2015
26. 3. shlédly téměř všechny děti z MŠ a ZŠ Jezernice baletní představení Broučci v Moravském divadle v Olomouci. Představení je velmi
oblíbené, vstupenky jsme proto měli objednané již od podzimu.
Libreto baletu je napsáno dle předlohy Jana Karafiáta Broučci. Má
2 dějství – v 10 obrazech vypráví o malém Broučkovi a jeho rodině
– mamince, tatínkovi, kmotřičce a kmotříčkovi, o přátelích Berušce
a Janince. Tyto i další postavičky malých broučků a berušek mají lidské
vlastnosti. Velmi zajímavá byla výtvarná stránka představení – krásné
kostýmy a scénografie, která malé diváky doslova vtáhla do děje. Hráli
zde současní i bývalí dospělí členové souboru baletu Moravského
divadla a asi 60 dětí, které navštěvují hodiny baletu při Moravském
divadle v Olomouci. Žáci i paní učitelky byli představením nadšeni.
Tandlerová K.

Zápis do Mateřské školy v Jezernici
K zápisu do mateřské školy na školní rok 2015 – 2016 přišlo se svými rodiči 6 dětí. Na základě podaných žádostí byly přijaty čtyři děti, které nahradí po prázdninách budoucí prvňáčky. Dvě děti nesplňovaly více kritérií o přijetí (mladší tří let, jiný trvalý pobyt, nepravidelná docházka, nezralost dítěte)
a proto obdrželi rodiče rozhodnutí záporné.
Počet dětí v příštím školním roce bude stejný, jako letos tj. 26 dětí.
(m.v.)
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Čápi, ptáci stěhovaví
Jarní návrat čápů do Jezernice je již každoroční samozřejmostí. Už si
ani nedovedeme představit, že by tomu mohlo být jinak. Pro nás
v mateřské škole nezačne to pravé jaro,
dokud neuvidíme na komíně čápa, který
svým klapáním oznamuje návrat domů.
Letos přiletěl pan Čáp jen s malým zpožděním. Po týdnu nám ale naši radost z jeho
létání kolem školky kazí obavy: „Kde se
zdržela paní Čápová?“ I když čekání bylo
letos neobvykle dlouhé, přece jen jsme se
čapích námluv nakonec dočkali a už se
moc těšíme na čápátka.
Prohlédněte si výtvarné práce dětí mateřské školy - Čápi, ptáci stěhovaví, na
komíně hnízdo staví…
Vykoupilová Miroslava

Co dáme naší Zemi
k svátku?
Když má někdo svátek, jdeme jej navštívit, přejeme mu hodně štěstí, radosti, zdraví a něčím ho
obdarujeme. Společně s dětmi jsme tedy přemýšleli, co by naši Zemi k jejímu svátku nejvíc
potěšilo. A z mnoha nápadů zvítězila přání:
hodně barevných kytiček a motýlků, veselé
sluníčko s modrou oblohou, voňavý vzduch
a čistou vodu, krásné zelené stromy, žádný nepořádek a spoustu hodných lidí, kteří mají rádi
zvířátka a rostlinky. Po celý týden jsme se společně snažili dělat naší Zemi radost. Zahráli jsme
si spoustu her s ekologickou tématikou,
hovořili na téma „Co nám stromy dávají“
a „Voda je vzácný dar“. Při vycházkách
jsme pozorovali nádherné, staré stromy,
potok, květinky, navštívili téměř zapomenutou studánku. Naučili jsme se píseň
„I když jsme jen malé děti, umíme už třídit
smetí, modrá, žlutá, zelená, víme, co to
znamená…“, prakticky třídili odpad,
který jsme dále využili k různým tvořivým
činnostem (viz foto). Na závěr týdne jsme
si slíbili, že se budeme o naši Zemi starat
nejen, když má svátek, ale každý den po
celý rok.
Miroslava Vykoupilová
www.jezernice.cz
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Škola v přírodě žáků ZŠ Jezernice
V dubnu si každoročně připomínáme Den
Země. V letošním školním roce jej žáci ZŠ
Jezernice prožili na Škole v přírodě na
Sluňákově v Horce nad Moravou. Po příjezdu
nás čekaly lektorky, které se dětem věnovaly
v dopoledních a odpoledních blocích, ve kterých
je zahrnovaly spoustou odborných informací.

Letošní téma bylo „Bobr a jeho život“. Děti se
učily poznávat pobytové stopy bobra, popsat
jeho stavbu těla. Na sluňákovském rybníce sledovaly, jak si bobr poradí i s velkými kmeny stromů. Dále se žáci učili o přírodním korytu a umělém korytu řeky, o tom jak vypadají larvy
a dospělí jedinci vážky, komára a dalších obyvatel vod. V okolním lese poznávali stromy podle
listů i kůry. Jedno dopoledne měli věnované
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sluneční soustavě a planetám, a také informaci o
fairtradových obchodech. Po celé tři dny nás
provázela píseň „Když jde malý bobr spát“. Při
našem putování po Sluňákově jsme také navštívili nové stavby, které zde vybudovali v loňském
roce umělci z celé České republiky. Tyto stavby
mají podnítit smyslové vnímání návštěvníků ve
vztahu k přírodě. Rajskou zahradu, Sluneční
horu i Lesní chrám můžete navštívit i Vy, pokud
se vydáte na procházky CHKO Litovelské
Pomoraví. Po celou dobu pobytu si děti nově
nabyté informace zapisovaly do svých Bobřích
deníků, které mohly doma ukázat rodičům.

Již nyní se těšíme na příští školní rok, kdy se na
známá místa opět vrátíme.
Hradilová B.

číslo 2/2015

Ples mikroregionu
Lipensko
II. reprezentační ples mikroregionu Lipensko se
uskutečnil v sobotu 7. března 2015 v kulturním
domě ECHO v Lipníku nad Bečvou.
K tanci a poslechu hrála taneční skupina Jen tak II.
Jezernice měla na plese své zástupce.

Šibřinky
Stejně jako v minulých letech nemohly
chybět ve výčtu kulturních a společenských akcí naší obce
Šibřinky, které se těší
rok od roku čím dál
větší oblibě. Celým
večerem nás provázela hudba DUA
pana Karla Cahy
a Olinky Novákové,
kteří za námi do Jezernice přijeli už počtvrté.
Letos si s sebou přivezli také svého kameramana
a naše Šibřinky vyhodnotili jako nejlepší akci, na
které hrají. Odkazy z našich Šibřinek uvedli i na
svých webových stránkách. V úvodu večera
vystoupila Karolínka Švébišová společně se

našich oblíbených hudebníků stejně jako v předchozích ročnících hodnotilo a následně vybíralo
nejlepší masky večera. Letos byla za nejlepší
masky večera označena skupinka Rómů
v podání manželů Lollkových, Bočanových
a Burešových. Hned za nimi následovala skupinka Ufonů a na třetím místě se umístila rodina
Novákova s maskami, které vyjadřovaly zemské
živly země, ohně, vody a vzduchu. Velký ohlas
zaznamenalo i seskupení „slepic“ ZENA
Jezernice Pepíka Zemánka. Úspěch ale sklidily
i další krásné originální a netradiční masky.

svými kamarádkami z BABY PANENKY
HRANICE. Vystoupení malých mažoretek se
všem přítomným líbilo a tak byly holčičky oceněny velkým potleskem. Po skvělé zábavě duo
www.jezernice.cz
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Letošní tombola čítala krásných 135 cen a tímto
všem jejím dárcům a sponzorům děkujeme.
Vážíme si všech, kteří nám s přípravou celé akce,
s organizací, s přípravou občerstvení a s příspěvky pomáhají, protože z konečného výsledku
se pak radují děti z naší mateřské a základní
školy, kterým je celý výtěžek věnován. Z letošního výtěžku byl dětem ze základní školy uhrazen celý pobyt na škole v přírodě v Centru ekologických aktivit na Sluňákově včetně dopravy.

Další příspěvky pak budou následovat na úhradu
školních výletů a dopravy dětí na plavecký kurz.
Společně tak všichni přispíváme ke stále větší
úrovni, oblíbenosti a vyšší návštěvnosti našich
akcí, které mají vysoký ohlas nejen u nás
v Jezernici, ale také v širokém okolí. Věříme, že
jste si letošní Šibřinky užili a dorazíte i na ty další
v příštím roce. Fotky ze Šibřinek jsou dostupné
na facebookovém profilu KRPŠ Jezernice.
Za KRPŠ Kateřina Ludíková

Velikonoční svátky
5. a 6. dubna 2015
Velikonoce v Jezernici byly letos bohatší
o expozici v našem muzeu. Obnovená expozice
připomněla symboliku
těchto svátků a tradice
našich předků. Některé
známe, jiné jsme už zapomněli. Díky našemu muzeu
jsme si mohli zase
o kousek rozšířit obzory
znalostí o historii a zvycích
Velikonoc. Aranžmá bylo
krásně vymyšleno, připraveno, upraveno. Děkujeme

… koledníci v Jezernici mají šmrnc

tvůrcům a těšíme se na další výstavu, která na
konci léta připomene 70. výročí ukončení
druhé světové války.

Znáte Velikonoční tradice?
Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějším svátkem
v roce, protože si připomínají ukřižování a mrtvých
vstání Ježíše Krista. Podle tradice jsou Velikonoce
vyvrcholením čtyřicetidenního půstu, který začíná
Popeleční středou.
Pro jiné jsou to svátky jara. V podstatě jde o to samé.
Lidé se odedávna radovali z návratu slunce a s tím
spojeným probouzením přírody a příslibem pokračování života. Velikonoce jsou pak nejznámější podobou
oslav příchodu jara, které připomínají smrt i zrození
zároveň. Symbolika se samozřejmě objevuje i v pokrmech, které tyto svátky provázejí.
Symboly Velikonoc jsou vajíčka, zajíčci či beránek.
Z vajíčka se klube nový život, mláďata představují
novou naději. I z čokoládové figurky lze vyčíst velkou
symboliku.
Slavení Velikonoc je od počátku křesťanství významně
spojeno s židovským svátkem Pesach (hebrejsky
přechod, přijetí), který upomíná na vyvedení lidu
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izraelského Mojžíšem z Egypta. Křesťané totiž
Ježíšovu smrt a vzkříšení chápou jako naplnění starozákonního obrazu zmíněného útěku Izraelitů z Egypta.
Podle staré křesťanské tradice Velikonoce sice neměly
připadnout na tytéž dny jako Pesach, ale v gregoriánském kalendáři toto není možné dodržet, a proto se
oba svátky více či méně kryjí. Pesach tedy letos trvá od
západu slunce 3. dubna do soumraku 11. dubna,
letošní Velikonoce začínají na Bílou sobotu 4. dubna
a Velikonoční pondělí, svátek Kristova zmrtvýchvstání,
pak připadá na 6. dubna.
Z řeckého i latinského výrazu odvozeného z hebrejského pesach (přechod, přijetí) pochází označení
Velikonoc v mnoha evropských jazycích. Například
ruština vděčí za výraz Velikonoce Pascha pevným
vazbám pravoslavné církve na řecké tradice. Latinská
Pascha se pak promítlo do názvu Velikonoc nejen
románských, ale i v germánských jazycích (francouzština Págeus, italština Pasgua, španělština Pascua,
portugalština Páscoa, rumunština Pasti, dánština
číslo 2/2015

a norština Páske).
JAK NAZÝVALI NAŠI PŘEDKOVÉ ŠEST NEDĚL,
KTERÉ PŘEDCHÁZELY BOŽÍMU HODU VELIKONOČNÍMU?
První neděle postní – Černá
Černá, v některých oblastech středních Čech známá
„liščí“ podle toho, že lidé pekli preclíky, které nadělovali čeledi a pro děti je věšeli na stromy s tím, že je jim
nadělila liška. Nejvýznamnějším postním pokrmem
tohoto dne byla pučálka (významnou roli hrála též na
čtvrtou neděli postní v Pošumaví a na Nepomucku). Na
Černou neděli – ženy odložily pestrý šat a oblékly černý
k uctění smrti Krista.
Druhá neděle postní – Pražná
Pražení byl způsob přípravy pokrmů z obilí známý
u Slovanů. Druhá postní neděle po tímto způsobem
připraveným tradičním pokrmu – pražmu – získala
název. Pražmo (nebo také brašno) naši slovanští předci
připravovali z nedozrálého obilí, které buď na sucho
opražili, až se nafouklo, a poté je jedli a zapíjeli mlékem. Nebo opražená zrna rozdrtili a rozmíchali s mlékem na kaši. Pro lahodnou chuť zůstalo pražmo oblíbeným tradičním pokrmem připravovaným i na začátku
20. století.
Třetí neděle postní - Kýchavá
Pozůstatek starodávných pobožností proti nemocem
(mor).
Čtvrtá neděle postní – Družebná

vené v tento den nemělo na talíři vypadat příliš vábně
a mělo dělat škaredý, jakoby nepovedený dojem.
Hospodyně tedy smažily placky, takzvané trhance.
Zelený čtvrtek
Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního
německého názvu Greindonnerstag (uplakaný čtvrtek)
na Grundonnerstag (zelený čtvrtek). Lidé vařili zeleninové polévky, do kterých přidávali zelené bylinky
- petrželka, pažitka, libeček, šťovík, kopřivy i jahodové
listy. Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem,
který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí, ale
jídla ze špenátu byla velmi oblíbená, nezřídka byl
k obědu podáván ještě teplý smažený kopřivový svítek.
Co zbylo, bylo nakrájeno na nudličky jako vložka do
polévky.
Velký pátek
Byl a je dodnes dnem přísného půstu. Je to jeden
z nejvýznamnějších dní církevního kalendáře. Podle
věrouky byl v tento den Ježíš Kristus odsouzen a ukřižován. Věřící by měli dodržovat nejpřísnější půst (často se
celý den nejí). Dříve lidé o něm jedli pouze suchý chléb
nebo vařili polévky – česnekovou jedli se suchými
bramborami, tzv. kyselou, kterou připravovali z kysaného zelí, mléka a vajec, také jedli s bramborami
a chlebem. Nejen na Hané se k tomuto dni váže zvyk,
kdy se lidé chodili časně ráno koupat do přírody. Dříve
i nazí se šli očistit od všech hříchů a nabrat novou sílu.
V tento den se také dodržoval přísný zákaz práce na
polích, nesmělo se nic dělat s půdou – i to připomínalo
utrpení a smrt Ježíše Krista. Staré legendy říkají, že se
v tento den otevírají studánky a jeskyně s poklady.

V tuto neděli neplatil zákaz pořádání tanečních zábav.
Bílá sobota
Pátá neděle postní – Smrtná
Lidový zvyk vynášení Morany má původ v pohanských
obřadech. Proto ji lidé symbolicky odnášeli a zbavovali
se jí. Na Smrtnou neděli přinášely léto děvčata s májkem, které chodily koledovat s říkankami po vsi.
Symbol léta – májek – byl ozdobený stromek nebo ve
starších dobách dítě v peřince.
Šestá neděle postní – Květná
Otevírá nejvýznamnější týden v liturgickém roce – na
počest vjezdu Krista na oslu do Jeruzaléma. Davy jej
vítaly palmovými ratolestmi. Proto se světí kočičky
a zelené ratolesti.
Škaredá středa
Patří již do Pašijového týdne, je to den, kdy Jidáš zradil
Krista. Lidé se nemají na sebe mračit, aby se pak
nemračili každou středu po celý rok. Nazývá se též
„SAZOMETNÁ“ podle vymetání komínů. Jídlo připrawww.jezernice.cz

Název je spojen s bílou barvou plátna, do kterého byl
zahalen ukřižovaný Ježíš Kristus. Je to poslední den
čtyřicetidenního půstu, den velkého úklidu. Lidé se
ráno omývali studenou vodou nebo rosou, aby se jim
vyhýbaly nemoci, na večerní obřady v kostele, kterými
začíná oslava Kristova vzkříšení, šli svátečně oblečeni.
V domácnostech uhasili všechny ohně, a každá domácnost pak do kostela nesla polínko, které bylo zapáleno
v posvěceném ohni a doma jím pak byl rozdělán nový
oheň. Na bílou sobotu po západu slunce, tedy na
Velkou noc - od tohoto dostaly Velikonoce jméno
- začíná oslava Vzkříšení, velikonoční vigilie. Její úvodní
část je bohoslužba světla - všechna světla v kostele
zhasnou a věřící se shromáždí před kostelem, kde je
zapálen velikonoční oheň. Kněz vychází z kostela
s velikonoční svící, tzv. paškálem, a oheň je požehnán.
Paškál je od velikonočního ohně zapálen a slavnostně
vnesen do temného kostela. Na Bílou sobotu lidé pekli
mazance z kynutého těsta a v neděli na Boží hod velikonoční je pak nesli do kostela k posvěcení spolu
| 15

s vejci, uzeným masem, pečeným beránkem, chlebem
a vínem.
Boží hod velikonoční
Velikonoční neděle byla pokládána za největší svátek
v roce, nepracovalo se doma ani na poli. Jen odpoledne
po slavnostním obědě hospodáři vyšli obhlédnout svá
pole, jak vzešla podzimní setba. Při dopolední mši svaté
byly svěceny pokrmy, které s sebou přinesla hospodyně. Na Valašsku se věřilo, že kdo z rodiny první přiběhl
s posvěcenými pokrmy domů, ten bude první hotov
s jarními polními pracemi. Pokrmy se rozdělily mezi
všechny členy rodiny a byly podávány při slavnostním
obědě. Věřilo se, že pokud takto rodina sní posvěcené
vejce, bude držet celý rok pohromadě. V každé domácnosti slavnostně prostřeli stůl, na talířích se konečně
objevilo maso. Oběd většinou začínal masovým vývarem, dále už záleželo na místních zvycích a určitě i na
finanční situaci rodiny.
Velikonoční pondělí
S církevní věroukou už tento den nemá nic společného.
Chlapci s pomlázkou obchází dívky, které pro ně mají
za mrskání připravenou odměnu – kraslice, které byly
zdobené nejrůznějšími technikami.
SYMBOLY VELIKONOC
Vejce jako symbol
Na symbol je povýšila již starověká filosofie – žloutek
představoval oheň, bílek vodu, skořápka zemi
a v oblém konci sídlil vzduch. Zvyk malovat či zdobit
vejce nijak nesouvisí s křesťanskými tradicemi. Vejce se
barvila dlouho před zavedením křesťanských velikonočních svátků a jejich zdobení bylo odvozeno od
toho, jaké prostředky měli lidé k dispozici. Zvyk obdarovávat se o velikonočních svátcích zdobenými vejci je

znám asi od 14. století a provází jej legenda – když Ježíš
se svatým Petrem putovali po světě, právě v období
jarních svátků přišli do statku a požádali selku o kus
obyčejného chleba. Ten zrovna neměla, ale aby hladové pocestné nasytila, upekla jim v horkém popelu
vejce, které právě snesly slepice. Když pak chtěla
vajíčka vyhodit, proměnily se jí před očima ve zlato.
A tak na památku této události se lidé od té doby
obdarovávají zdobenými vejci.
Maso a Velikonoce
Naši předkové připravovali velikonočního beránka
z jehněte nebo častěji z kůzlete. Jehně nebo kůzle
muselo být zabito dva dny předem a upravovala se
z něj především kýta a hřbet. Neomyté, pouze osušené
maso pak hospodyně nasolily a na másle pekly v pekáči
asi hodinu v troubě. Máslo pak slily, svařily se silným
vývarem, trochu zahustily varem a později jim přelily
maso obložené osmahnutou petrželí nebo mladou
zeleninou. Někde se na Boží hod velikonoční připravovalo vepřové a hovězí maso, upravené na nejrůznější
způsoby, vždy s knedlíkem. Podával se i králík, holoubátka či křepelky a později i kuřata s nádivkou.
Beránek
Velikonoční beránek je vyjádřením čistoty a nevinnosti
a je znamením života. Patří k symbolickým pokrmům
v židovské tradici. Pro křesťany beránek symbolizuje
Beránka božího, nevinného, čistého a poslušného,
který byl obětován na kříži a jeho krev zachránila
pokřtěné od hříchu a smrti. Jako obřadní pokrm je
znám již od středověku. Již v 16. století jej pekli z kynutého těsta na Zelený čtvrtek. Až na Boží hod upekli
celého opravdového, kterého servírovali ve velké míse
na rosolu. Postupem doby byl chov ovcí značně omezen a masité beránky nahradily pečené z těsta.
Jemelka Antonín - kronikář

Vítání občánků - 12. 4. 2015
Opět po dvou letech uspořádal obecní úřad slavnostní vítání občánků. V kulturním domě jsme
v neděli odpoledne přivítali osm jezernických dětí narozených nebo přistěhovaných v posledních
dvou letech. Jsou to Vítězslav Rob, Michal Raška, Jolana Šimečková, Adam Horník, Sára
Suchánková, Lukáš Koryčánek, Tibor Vítek, Sebastián a Dominik Riestovi. Děti nejprve přivítali jejich starší kamarádi ze základní školy a pak slavnostním projevem paní starostka. Úvodní slovo
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číslo 2/2015

a desatero vzkazů
dítěte rodičům přednesla paní J. Šelleová.
Děti od obce dostaly
pamětní list a dáreček
a maminky květiny.
Před odchodem jsme
se sešli na tradiční
přípitek v obecní hospůdce. Bylo to milé
setkání.

Setkání jezernických seniorů - 19. 4. 2015
S našimi milými zkušenějšími a moudřejšími jsme
se opět po roce sešli v neděli odpoledne v kulturáku. Děti ze základní školy úvodním pásmem
jarních říkanek a písniček probudily jaro
a vykouzlily příjemnou atmosféru. Pak následovala zajímavá přednáška manželů Školoudových z Centra pro rodinu Ráj Pavlovice

o mezigeneračním soužití (… fakt těm mladým do toho nekecejte, už tak to nemají lehké!)
A od 17 hodin jsme se všichni společně bavili
skvělými výkony jezernických ochotníků ve veselém muzikálu Sněhurka a sedm trpaslíků. Byli
skvělí!
Jo

Ochotníci v Jezernici
Bouřlivý potlesk, hvízdot uznání a silný zážitek,
co zvedá ze židlí...jezernický kulturák praská ve
švech a všem bez rozdílu dlouho zní v uších "jsi
krááásnááá, jsi krááásnááá..."
.."...dneska na mě nečekej, drahoušku, máme
Sněhurku…", věta, co se v různých obměnách
točila v několika jezernických domácnostech
přes tři měsíce jako písnička na desce gramofonu.
A protože o písničky tady šlo především, stálo za
www.jezernice.cz

to, zatnout zuby. Secvičit, nazkoušet, chcete-li,
nastudovat muzikál, je sice velice zábavný, ale
někdy i docela náročný oříšek.
Přesně neznám do všech detailů strasti - slasti
kolem shánění kulis, velkého červeného plátna
na oponu, pestrých a vtipných kostýmů, nápaditých rekvizit a taky odkud mají trpaslíci blikající
lucerničky, ale jsem si jistá, že vám na to ochotníci ochotně odpoví třeba v obecní hospůdce
u lahodného piva. Co by ne, znamenitě přišlo
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vhod i na zkouškách jejich zpívajícím, vytrvale
trénujícím krčkům a hlasivkám.
Protože o pohodu, vtip a zápal pro společnou
věc tady jde hlavně.
Partička dospěláků se po práci sejde a naplní svůj
volný čas aktivitou veskrze veřejnou a pro radost
druhým…, sice se doma kupí nevyžehlené hory
prádla, zahrádky čekají na okopání, vztahy se
lehce rozlaďují, ale nic nevadí, protože výsledek
je výborný. Úspěch ohromný a všecko to úsilí
a zážitky stojí za to.
"...ty v..., fakt, chodí lidi…", letí zákulisím mezi
vůní chlebíčků a dermakólu. Plní se sál, parkoviště, přidáváme židle, vzadu nervozita stoupá,
soustředění vrcholí, repliky se, mršky, ještě pletou, ale před oponou už poletuje pohádkové
očekávání...
Jak jinak si chcete představit Sněhurku, než jako
něžnou Adélku Dreiseitlovou. Jemná slečna
tmavovlasá zpívala krásně, byla okouzlující a to
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všechno bez sebemenšího zaváhání nebo
náznaků trémy.

A že Iva Kubešová je 'naša', a jsme pyšní,
že takovou ženskou u nás máme, je ohromný.
Obsáhla roli královny, režisérky, našeptávačky,
kostymérky, kulisáka... a byla bravurní, zábavná,
vtipná, pohotová a její soukromá replika vyvolala
v sále nadšení...
A jak krásně dovedou zpívat jezerničtí kluci,
Radek Bureš a Hynek Bočan...J
.
A taky roztomilá myška Sabinka Palková a třpytivé zrcadlo Terky Pírkové a taky vznešenost
chasy zámecké a taky vtipná rafinovanost smrkového lesa a bělostných muchomůrek...J
a taky ladnost poletujících můr...J
.
No, tleskáme! Povedlo se ohromně. Dojatý byl
i sám autor hudby, pan Karel Cón, který spolu
s manželkou přijal pozvání na premiéru a byl
úplně nadšený výkony i celým zpracováním.
číslo 2/2015

A že přislíbil další muzikál, je skvělý příslib i pro
nás, nadšené fandy ochotníků.
Věříme, že se podařilo probudit COSI,
co v Jezernici pozvedne náladu, obohatí atmosféru a udělá radost dětem i pamětníkům, pro-

tože ti dobře věděli, jak blahodárné jsou pro
obec laskavé a radostné mezilidské vztahy.
Už se těšíme na reprízy, o kterých budeme informovat.
Jana Šelleová

OSOBY A OBSAZENÍ:
SNĚHURKA
Adéla Dreiseitlová

STYDLÍN
Andrea Lollková

MACECHA
Ivana Kubešová

KEJCHAL
Martina Dreiseitlová

ZVÍŘÁTKA
Richard Kubeša, Viktor Lollek,
Sabina Palková, Magdaléna
Bočánová, Nina Pořízková

MYSLIVEC & TATÍNEK
Radek Bureš

DŘÍMAL
Lada Bočánová

REŽIE, SCÉNA, CHOREOGRAFIE
Ivana Kubešová

PRINC
Hynek Bočán

ŠTÍSTKO
Dagmar Burešová

ZVUK, TECHNIKA, PRODUKCE
Milan Šelle

ZRCADLO
Tereza Pírková

PRINCOVA DRUŽINA
Simona Ovádová, Adéla
Velešíková, Josef Zemánek,
Radek Dohnal

PODLE ZPRACOVÁNÍ
MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO

PRÓFA
Petr Kubeša
ŠMUDLA
Dobroslav Bočán
REJPAL
Lukáš Zach

LES
Helena Jemelková, Barbora
Palková, Helena Pospíšilová,
Eva Gazdová, Marie
Zemánková

AUTOR: Stano Slovák,
Jan Šotkovský, Petr Štěpán,
Karel Cón
LIBRETO: Stano Slovák,
Jan Šotkovský, Petr Štěpán
HUDBA: Karel Cón

Pálení čarodějnic
Pomalu, pomalu slimáčími krůčky přišlo jaro. Po letošní mírné zimě začalo vše pučet, kvést a vonět.
Začíná nám krásné období roku, doba růstu plodů a hojnosti. Je starodávným zvykem začátek tohoto
období oslavit tím, že vše uschlé a staré se spálí na čarodějnickém ohni, aby nic nebránilo rozvoji
nových generací.
TJ Sokol pořádá tuto slavnost v rámci
ukončení cvičící aktivity svých členů. Za
zdravotní cvičení žen a cvičení rodičů
a dětí bych ráda poděkovala všem,
kteří se těchto aktivit zúčastnili.
Celou zimu jsme si užili spoustu legrace
i těžkostí nad bolavými zády. Přesto jsme
to nevzdali a vydrželi až do konce. Vždyť
sportovní aktivita patří jistě k nejlepšímu
důvodu ke vzájemnému setkávání.
V příštím roce se opět těším.
Sportu zdar!
Zemánková Marie

www.jezernice.cz
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Svátek matek
V DKS v Jezernici si každoročně děti se svými
učitelkami připomínají svátek.
Stalo se již tradicí, že děti z mateřské školy se
předvedou na pódiu s pásmem básní, říkanek
a písniček. Letos se nám nejmenší děti představily s pásmem o beruškách a mravenečcích
pod vedením p. učitelky Vykoupilové a Novákové. S p. učitelkou Markétou Novákovou jsme
se zde symbolicky rozloučili, neboť nás na nějaký
čas opustí – odchází na mateřskou dovolenou.

a O červené Karkulce a také několik písniček.
Všichni se velice snažili. Některé výkony malých
herců nás i rozveselily. Letos poprvé si děti
vyzkoušely hovořit na mikroport – malý mikrofonek připevněný u obličeje. Díky tomuto vylepšení
bylo děti více slyšet, bylo jim také lépe rozumět.
Všem hercům se jejich vystoupení povedlo
a všichni jsme prožili hezké odpoledne.
Hradilová B.

Velcí školáci se snažili již od ledna - nacvičovali
divadelní představení s názvem „Setkání
u Aničky“. Pod režijním dohledem p. učitelky
Chytilové a za hudebního doprovodu
sl. Pořízkové se u nemocné Aničky vystřídaly
všechny děti školy a pro obveselení ji předvedly
dvě pohádky – O perníkové chaloupce

Nebylo bezejmenných hrdinů
ROTMISTR
František ZAPLETAL

... “vzduchem se rozlehlo tlumené, protáhlé
zadunění při drtivém nárazu letadla do starého,
vysokého dubu. Motory utichly… z trosek letadla vyšlehly nedočkavé plameny, ožehující prastarou rozvětvenou korunu stromů. Hustý kouř
se vyvalil k tmavé obloze… Chmurné ticho,
rušené jen ostrým praskotem nábojů vybuchujících v ohni ve střeleckých věžích, bylo příšerným
pozadím k tomuto dramatu…“
Tak popisuje zánik bombardovacího welingtonu
20 |

František Truhlář, který tuto havárii přežil. Událo
se u Betly Priory v okolí Londýna v noci ze 16. 10.
na 17. 10. 1940 ve 03.22 hodin při návratu
z bojového letu posádky bombardéru T-2771,
jehož cílem bylo německé město Brémy. Tehdejší
poručík Truhlář nám zanechal cenné podrobnosti o tomto letu, a to od chvíle příprav a startu
až k vylíčení situace nad nepřátelským územím,
kdy stroj prolétl pruhy světlometů a protileteckou palbou. Letadlo se dostalo dvakrát do silné
elektrické bouře a své vykonala i námraza. Došlo
k vážné poruše motoru. Mnoho nechybělo
a letoun se zřítil do moře již při cestě nad
číslo 2/2015

Německem – piloti však tuto
situaci ještě zvládli. Když ale při
zpáteční cestě přestaly fungovat palubní přístroje, posádka
obklopená mraky ztratila orientaci. Tak se stalo, že při návratu
k anglickému pobřeží welington vletěl do zakázaného sektoru s protiletadlovými balony.
Kapitán Jan Veselý se rozhodl
pro okamžité přistání.
Bombardér však přece jen
zachytil o lano, na němž byl
připoután jeden z balonů, a
když se poté oddělilo křídlo od
trupu, přistávací manévr byl
neproveditelný.
V tento den zahynulo v Anglii
deset československých letců v boji proti fašismu, mezi nimi rotmistr František Zapletal
z Jezernice (narozený 28. 3. 1910), druhý pilot
letadla T-2771, patřící do 311. perutě. Ve své
rodné obci má na domku čp.134 pamětní desku
s reliéfem Ikara, bájného letce, který nedoletěl.
Reliéf tak symbolizuje i Františkův osud.
Nedaleko rodného domu stojí škola, do které
měl jen pár kroků. Po vyjití měšťanky v Lipníku
nad Bečvou navštěvoval reálku, ale nedokončil ji,
protože jeho touhou bylo letectví. Ukončil sextu
a byl přijat do pilotní školy v Prostějově. Přitom
neustále udržoval kontakt s domovem, se svými
rodiči, bratrem Miroslavem a nejlepším kamarádem Janem Fojtíkem. Ten vzpomínal na jeho
vášnivý vztah k motorismu. Vždyť mít automobil
BMV 750 anebo motocykl – to byla kdysi na
dědině velká zvláštnost! Po vyřazení byl přidělen
k 2. leteckému pluku do Olomouce a od létání
ho neodradilo ani ztroskotání, které jej postihlo
s jeho strojem v prostoru Valašského Meziříčí.
V Olomouci setrval až do rozpuštění čs. armády
v roce 1939.
V té době okupanti pokřtili jeho obec na
„Seefeld“ a úřady mu nabídly místo u vládního
vojska. František odmítl a vydal se splnit přísahu
vojáka. Opustil všechno jako mnoho jiných a tak
se s jeho jménem setkáváme v Anglii v nejpohnutějších chvílích této země. Kruh vyprávění
o životě třicetiletého Čechoslováka se uzavírá.
V jeho charakteristice se dočítáme:
www.jezernice.cz

„Je pevný, rázný. Má všechny
vlohy, aby překonal nebezpečí,
objevujících se při operačních
letech stále v nových podmínkách. Dovede zachovat klid
a duchapřítomnost v každém
okamžiku. Výraz jeho tváře se
nikdy nemění. Mezi očima má
svislou vrásku, která prozrazuje
člověka odvážného, vytrvalého. Jeho pohled je přímý, bodrý.“
Kolik takových výtečných
bojovníků ztratila naše vlast?
Jen v prostoru Atlantiku
a přilehlých moří či kontinentů
jich padlo 511 z řad letců.
LITERATURA – Nebylo bezejmenných hrdinů
AUTOR – PhDr.Gustav Vožda
Jemelka Antonín - kronikář

PLÁN PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
6. 6. 2015

Sportovní hry mikroregionu Lipensko
/Lipník n. B./
13. 6. 2015

Nohejbalový turnaj /hřiště/
20. 6. 2015

Dětský den /hřiště/
23. 8. 2015

Zahrádkářská výstava /DKS/
5. 9. 2015

Obecní slavnosti /hřiště/
září

Nohejbalový turnaj /hřiště/
17. 10. 2015

MTB Jezernické viadukty /hřiště/
21. 11. 2015

Turnaj ve stolním tenise /DKS/
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Turnaj ve stolním tenise o pohár starostky obce
Dne 4. dubna se konal v domě kultury a sportu turnaj ve stolním tenise o pohár starostky obce.
Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů, z toho 15 registrovaných, 15 neregistrovaných, 7 žen a 5 dětí do 15
let.
Turnaj vyšel na velikonoční svátky, ale i tak přijeli soutěžící změřit své síly. Menší účast nebyla znát na
výkonech a kvalitě soutěže. Hráči se snažili o dobré výsledky a všichni přítomní si poseděli v příjemném prostředí a popovídali s kamarády.
VÝSLEDKY BYLY NÁSLEDUJÍCÍ:
Poř.

Děti do 15 let

Ženy

Neregistrovaní muži

Registrovaní muži

1.
2.
3.

Besta Vratislav
Besta Vojtěch
Kaspar Jan

Gazdová Eva
Palková Barbora
Navrátilová Lucie

Přikryl Adam
Cibulka Jiří
Kaspar Michal

Venclů Lukáš
Jemelka Ivan
Raška Jiří

Spokojenost velká, jak účastníků, tak pořadatelů. Dík rozhodčím za spravedlivé výsledky, dále sponzorům za cenné dary a všem, kdo se na turnaji podíleli.
Za oddíl stolního tenisu Miloslav Zapletal

Sběr
kovového odpadu
V sobotu 18. 4. 2015 posbírali
jezerničtí fotbalisté od občanů
tři a půl tuny starého železa.
Doplnili tak nemalou částku do
pokladny oddílu, uklidili a přispěli ke
zvelebení životního prostředí v obci.
Kluci šikovní!
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Velikonoční volejbalový turnaj
V sobotu 25. dubna 2015 se v Domě kultury
a sportu uskutečnil tradiční velikonoční turnaj
ve volejbale.
Letošního turnaje se zúčastnilo 7 družstev včetně
3 z Jezernice. Všechny zápasy měly solidní

a vyrovnanou úroveň, hrály se na dva hrané sety
při způsobu hry každý s každým. Vítězem turnaje se stalo družstvo z Hustopeč. Druhé
místo obsadil tým Jezernice 1 ve složení
Andrea Lollková, Martina Dreiseitlová, Martin
Novák a Roman Ševčík. Třetí
místo získal tým Jezernice 2
ve složení Lucie Navrátilová,
Lenka Machačová, Josef
Zemánek a Viktor Váňa.
Nepopulární čtvrté místo patřilo týmu z Týna, na páté příčce
se umístilo družstvo z Lipníku,
šestou příčku obsadil třetí tým
Jezernice ve složení Eva
Gazdová, Mirka Zachová,
Lukáš Zach, Josef Zemánek
a na poslední sedmé příčce
skončil tým Těžký míč z Hranic.
Za volejbalový oddíl Martin Novák

Přerovská volejbalová liga smíšených družstev
Volejbalový tým Sokol Jezernice se i loňskou
sezonu účastnil Přerovské volejbalové ligy smíšených družstev. Po dobu celé základní části se
volejbalisté Jezernice dlouho drželi ve vedení
ligy, ale posledních pár zápasů se jim nedařilo
a nakonec obsadili 3. místo.
V dramatických zápasech play-off se Sokol
Jezernice probojoval až do finále, kde se střetl se
silným týmem Skrytá hrozba z Troubek. Ve velmi
vyrovnaném dvojzápase Sokol podlehl Hrozbě
dvakrát 3:2 a 2:0 na zápasy. Jezerničtí volejbalisté tak obhájili 2. místo z loňské sezony.
Sestava hráčů Sokol Jezernice: Andrea
Lollková, Martin Novák, Martina Dreiseitlová,
Josef Zemánek, Tereza Sotolářová, Martin

Konečný, Kateřina Váňová, Jaroslav Horný,
Kamila Lysáková, Petr Gofroj, Roman Lanč,
Zdeněk Losert.
KONEČNÁ TABULKA ROČNÍKU 2014/15
PO PLAY-OFF:
1. Skrytá hrozba
2. Sokol Jezernice
3. Dřevohostice
4. Lasavo
5. Rychlá rota
6. Metelesku blesku
7. SK Bochoř
8. SK Přerov kadeti
Za volejbalový oddíl Martin Novák

Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
– Jaro 2015
Zdravím všechny fanoušky fotbalu, zvláště ty co
fandí našim jezerským fotbalistům. Doufám, že
jste všichni po zimní přestávce dostatečně natěšení na druhou polovinu fotbalové sezony. Jak
www.jezernice.cz

možná někteří víte, během zimní přípravy probíhala schůze o bytí a nebytí našeho týmu, protože
neustále se potýkáme s malým počtem hráčů,
ale taky jejich zaneprázdněností. Což zahrnuje
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jak pracovní povinnosti, tak nemoci, ale někdy
i nechuť jít trénovat nebo hrát, s čím úzce souvisí
absence trenéra, kterého se snažíme neustále
hledat. Co se týče hráčů, tak na hostování do
Velkého Týnce odešli Rostislav König a Martin
Dostálík. Naopak z Lipníka jsme na hostování
získali Jakuba Simona a Petra Kubešu
a z Hranic Petra Bočána. Doufám, že s novými
hráči přijde do týmu nový impuls a hra dostane
novou, tak potřebnou jiskru. Během zimní přípravy byly odehrány tři přípravná utkání, z nichž
dvě byly úplným propadákem, nejen proto, že
jsme hráli se soupeřem z 1. B třídy a samozřejmě
i proto, že nás bylo málo. Myslím, že hlavní je to,
že si spousta hráčů neuvědomuje, že hrají jako
tým a ne jenom za sebe! Třetí zápas jsme jasně
vyhráli, ale se soupeřem značně oslabeným,
takže není důvod usínat na vavřínech. Ale alespoň bylo vidět, že hráči chtěli hrát a že je fotbal
po dlouhé době baví.
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ:
Jezernice - Prosenice
Jezernice - Velký Týnec
Jezernice - Říkovice

01:8
01:7
11:1

V neděli 12. 4. v 16:00 na hřišti v Černotíně náš
tým odehrál první utkání jarní sezony
a odjížděli jsme spokojeni po výhře 2:1. Poté se
hrály dvě utkání na domácím hřišti, a to 19. 4.
s mužstvem Horních Nětčic, které jsme bohužel
prohráli 1:0 i přesto, že jsme během utkání měli
minimálně 5 čistých brankových příležitostí. Ale
jak všichni víme, fotbal se hraje na góly a ne na
šance, a proto si tři body odvezl hostující tým,
kterému se podařilo jednu ze šancí proměnit.

Další zápas opět na domácí půdě 26. 4., náš tým
jasně přehrál Duklu Hranice 5:2. V sobotu 2. 5.
jsme sehráli utkání na trávníku mužstva
z Potštátu, které jsme prohráli 2:1. Kdo z Vás na
tomto utkání byl, si obrázek udělal sám.
Samozřejmě se nechci vymlouvat na to, že nás
poškodil rozhodčí, ten za nás góly nedá, ale jeho
výkon byl velmi slabý a tolerance hrubých
zákroků soupeře až k nevíře. Již kolem desáté
minuty jsme přišli vlivem zranění ze strany soupeře o kapitána Rudu Schmidta, přesto jsme
poločas vyhráli po penaltě, kterou proměnil
Staňa Chytil 1:0. Hrubá hra soupeře pokračovala
i po poločase, který po velké chybě našeho gólmana vyrovnal na 1:1. Měli jsme i pár slibných
šancí, ale ani jeden pokus bohužel v bráně
neskončil, a protože spousta našich hráčů se
věnovala, i když oprávněně, kritice rozhodčího
a nevěnovala se hře na 100 %, soupeř po chybě
naší obrany dal vedoucí a taky poslední gól
tohoto utkání. Odjížděli jsme hodně rozhořčeni
a zklamáni, protože jsme chtěli přetrhnout šňůru
neúspěchů s tímto mužstvem. Už si ani nepamatuju, kdy jsme Potštát naposledy porazili.
V neděli 10. 5. jsme odehráli na domácí půdě
utkání s týmem ze Žákovic, tentokrát s krásným
výsledkem 5:3. Zatím poslední utkání jsme
sehráli v neděli 17. 5. na trávníku mužstva
v Pavlovicích, které jsme bohužel prohráli 4:2.
Přesto Vás všechny zvu na nadcházející
utkání v neděli 24. 5. s týmem Drahotuš,
které budeme hrát od 10.00 hodin na místním hřišti.
Takže kluci hodně štěstí a Vám fanouškům přeji
krásný a doufám pro náš tým úspěšný zážitek!
Za TJ Sokol Jezernice, oddíl kopané,
sekretář oddílu Jan Vika ml.

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pavlovice
Černotín
Horní Nětčice
Bělotín „B“
Žákovice
D. Hranice
Jezernice
Drahotuše
Potštát
Domaželice "B"

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
11
10
6
6
6
5
4
4
1

0
0
2
3
2
1
2
3
2
1

1
4
3
6
7
8
8
8
9
13

51: 23
54: 23
54: 31
51: 31
35: 46
37: 30
33: 31
37: 37
18: 50
20: 88

42
33
32
21
20
19
17
15
14
4

(18)
(9)
(11)
(-3)
(-1)
(-2)
(-4)
(-9)
(-7)
(-20)
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