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Vážení čtenáři, milí jezerničtí
občané, příznivci obce,
čas od minulého čísla obecního zpravodaje pokročil
o něco víc, než je obvyklé. Třetí číslo zpravodaje, jehož
vydání bylo naplánováno na červenec, nevyšlo. Příčinou byla úplná absence volného času a potřebného
klidu nezbytného k zamyšlení a sepsání alespoň několika smysluplných zpráv o aktivitách obce, neboť právě v červenci vrcholily a dokončovaly se tři významné
investiční akce: kanalizace a ČOV, zasíťování obytného okrsku a opravy cest po stavbě kanalizace.
Přestože ostatní přispěvatelé Jezeráčku dodali své
příspěvky včas, nedočkali se jejich vydání. Dodatečně
se jim proto omlouvám a věřím, že na nás nezanevřeli a že nám nadále zůstanou nakloněni, stejně jako
naši milí čtenáři.
Na druhou stranu musím připomenout, že se nám
díky neutuchající aktivitě našich badatelů, Antonína
Jemelky a Milady Kotíkové, podařilo vydat pěknou
publikaci Významní rodáci z Jezernice. Publikační činnost obce byla tedy aspoň takto naplněna.

• STAVBA KANALIZACE A ČOV (zhotovitel D.I.S.
Brno, spol. s r.o.) je dokončena. Dne 30. 9. 2015 jsme
stavbu protokolárně převzali od zhotovitele. Byla vybudována biologicko-mechanická čistírna odpadních
vod typu Bokan pro 800 ekvivalentních obyvatel, kanalizační stoka – hlavní řad o délce 3347 m a 133 ks
přípojek o celkové délce 1041 m. Záruka na stavební
část je 5 let, na technologickou část 2 roky a na komunikace nad výkopy 3 roky.
Stavba byla v září uvedena do desetiměsíčního
zkušebního provozu. Nejpozději od 1. 9. 2016 musí
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být uvedena do trvalého provozu. Ve zkušební době
budou doladěny čistící procesy, aby kvalita vyčištěné
odpadní vody splňovala hodnoty stanovené právními předpisy a vodoprávním úřadem MěÚ Lipník n. B.
Abychom čistící procesy co nejlépe naladili, je nezbytné v co nejkratší době přivést do čistírny potřebné
množství odpadních vod. Ke konci října evidujeme na
30 zrealizovaných přípojek. Žádám proto občany, aby
neotáleli a připojili své nemovitosti na kanalizaci co
nejdříve, pokud možno, ještě v letošním roce.
Celkové náklady akce od zahájení prací na projektové přípravě v r. 2009 po dokončení hotové stavby
v září letošního roku představují 44 273 598 Kč, z toho:
•	příprava stavby v letech 2009 – červen 2014 (projekty, inženýrská činnost, výběrové řízení, apod.)
3 755 182 Kč,
•	vlastní stavba červenec 2014 – září 2015:
40 518 416 Kč.
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Zdroje financování:
•	půjčka od Státního fondu životního prostředí
3 193 888 Kč,
•	nevratná dotace z Operačního programu ŽP
28 744 996 Kč,
•	nevratná dotace z Olomouckého kraje
2 000 000 Kč,
•	vlastní prostředky obce
10 334 714 Kč.
Minimálně po dobu následujících desíti let (udržitelnost projektu) bude obec kanalizaci a ČOV sama
provozovat, jak se zavázala ve smlouvě o poskytnutí
dotace. O výši stočného každoročně rozhodne zastupitelstvo obce, které musí přihlížet k cenám stočného
stanoveným na následujících 10 let ve finanční analýze, která byla podkladem žádosti o dotace.
Stavba kanalizace a ČOV trvala 15 měsíců a představovala kromě důkladné přípravy a velkého úsilí nás,
kteří jsme se jí přímo účastnili, i velký zásah do živo-
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ta celé obce. Zvláště pak zkomplikovala život občanům žijícím na trase nově budované kanalizace a největší zátěží byla pro obyvatele dolního konce obce,
především části vedoucí k čistírně odpadních vod. Ti
si „užili“ stavby, provozu, prachu a hluku od začátku
až do úplného konce. Všem Vám, milí spoluobčané,
patří velký dík za trpělivost a pochopení. Nebylo to
snadné! Rovněž chci moc poděkovat zastupitelům
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obce, kteří byli mojí vydatnou oporou, spolupracovali při projednávání nezbytných změn stavby a zvlášť
pánové se aktivně zapojili do řešení vzniklých technických komplikací stavby. Svými nápady a podněty
nutili projektanta a zhotovitele nacházet technická
řešení co nejvhodnější pro obec a pro následné provozování kanalizace. Můj velký dík patří bez rozdílu
všem zastupitelům, přesto si však dovolím zvlášť po-
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děkovat za spolupráci místostarostovi Milanu Šellemu a zastupiteli a technickému pracovníkovi obce Miloslavu Zapletalovi, kteří se stavby po celou dobu aktivně účastnili a bez nichž by to prostě nešlo!

• OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ bezprostředně navázaly na stavbu kanalizace. O této investici rozhodlo zastupitelstvo obce proto, že z dotací na
kanalizaci bylo možné zaplatit pouze opravu komunikace v pruhu nad výkopem plus 20 cm na každou
stranu od hrany výkopu. Komplexní opravu si vyžádaly dva nejvíce poškozené úseky: první od Kálového,
č.p. 1, po Matulovo, č.p. 80, včetně cest okolo bývalé
Jednoty, u kostela a u obchodu a druhý úsek od Obecního úřadu po nový most přes potok, včetně nájezdu
na hlavní cestu přes potok u Navrátilového, č.p. 24.
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Tyto dva úseky byly již před stavbou ve špatném stavu a stavbou byly téměř úplně zničeny. Bylo nezbytné
je kompletně opravit v celé jejich šířce. Obec neuspěla se svou žádostí o dotace na opravu veřejných prostranství z Regionálního operačního programu Střední Morava, proto zastupitelé rozhodli o přijetí úvěru
od České spořitelny, na dobu 10 let, s ročním úrokem
1,02 % a se zahájením splácení úvěru od ledna 2016.
Celkové náklady představovaly 4,577 mil. Kč. Šířka
rekonstruovaných úseků cest byla zachována, neúnosné podloží bylo odstraněno a nahrazeno vrstvou
ze štěrkodrti (vrstva 20 cm), kamenivem obaleným
asfaltem (5 cm) a vrstvou asfaltového betonu (5 cm),
byl vybudován podélný sklon cest, aby dešťová voda
průběžně stékala do travnatého pásu a nevytvářela přívalové vody. Doba realizace stavby 15. 6. – 30. 9. 2015,
zhotovitel D.I.S. Brno, spol. s r.o., záruka 3 roky.
Při opravě komunikací byly příčně do tělesa cesty
položeny chráničky pro budoucí optické či elektrické
kabely.
S realizací zamýšlené optické sítě vyčkáváme na
případné dotace, o nichž zástupci ČR vyjednávají s EU,
ale dosud není rozhodnuto.
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• TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ
OBYTNÝ OKRSEK I. JEZERNICE je třetí letošní významnou investicí obce. Pro pět realizovaných rodinných domů byly vybudovány obě kanalizace, dešťová
a splašková, vodovod a plynovod, včetně přípojek
k domům. Doba realizace 1. 6. – 31. 8. 2015. Zhotovitel stavební firma SISKO Přerov, s.r.o. Celkové náklady stavby 2,707 mil. Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce. Záruka na stavbu je 3 roky. Komunikaci, chodníky
a veřejné osvětlení obytného okrsku plánujeme realizovat až po dokončení staveb rodinných domů, předpokládáme v roce 2017.
V souvislosti s realizovanou stavbou poskytla firma
SISKO, zastoupená p. Janem Horalíkem, našim fotbalistům sponzorský dar ve výši 10 tis. Kč.

ku s aktuálními dokumenty ze života obce Jezernice,
místní noviny, bankovky a mince, přehled cen potravin a doklady o rekonstrukci kříže. Oprava kříže byla
realizována 25. 4. – 28. 8. 2015 s celkovými náklady
95 700 Kč. Zhotovitelem je kamenosochař Lubomír
Tesák z Dubu nad Moravou.
Pavla Jochcová, starostka
• OPRAVA KŘÍŽE Z R. 1914 na parc. č. 93/3 v k.ú.
Jezernice, na horním konci, u Králového, č.p. 225, je
sice ve srovnání s výše uvedenými investicemi malou
akcí rozsahem i náklady, nikoliv však významem. Považuji za velmi důležité zachovat odkaz našich předků a postarat se o památky, které nám zde zanechali. Do podstavce kříže jsme vložili nerezovou schrán-
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Krátce z obce…
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Sběrná nádoba na použitá
úsporná svítidla
V chodbě obecního úřadu
je vedle kontejneru na drobné
elektrozařízení nově umístěna
i sběrná nádoba určená pro sběr
použitých nerozbitých úsporných kompaktních zářivek, výbojek, LED světelných zdrojů
a lineárních zářivek do 40 cm. Použitá svítidla zde můžete uložit v otevírací době obecního úřadu, místní
knihovny a mateřské školy.

Povodňová hlídka
• Turistické vizitky jsou stále populárnější. Ty s Jezernickými viadukty jsou k prodeji za 12 Kč na Obecním
V květnu se uskutečnila pravidelná pochůzka
úřadě v Jezernici.
členů povodňové komise, která monitorovala stav
koryta Jezernického potoka. Byly zjištěny nánosy
splavenin v předpolích silničních mostů, pomístné
břehové nátrže a suché či nevhodně rostoucí stromy, které mohou tvořit překážky v toku. Závěry byly následně projednány se zástupci Povodí Moravy, a.s., správce vodního toku. V listopadu letošního roku plánuje správce vodoteče údržbu potoka
s cílem odstranit závady, aby potok odvedl bezpečně
i vyšší stavy vod.
V kulturním domě v Jezernici
se dne 17. června 2015 uskutečnilo
zasedání valné hromady
MAS Moravská brána
Valná hromada projednala přijetí nových členů,
• Pořídili jsme nové dárkové keramické hrnky se znazprávu o činnosti MAS od začátku roku, plán finankem obce sloužící k reprezentaci obce.
• Čápi v Jezernici letos vyvedli pouze jedno mládě.

Úspora emisí v roce 2014
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komunálních odpadů
včetně obalových, přispěli občané Jezernice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Dosažená
úspora představuje 35,809 tun emisí CO2 ekv., úspora energie 808 049 MJ.
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Požár lesa 15. – 16. 8. 2015

cování do konce roku, návrh na aktualizaci Stanov
MAS, postup prací na strategii MAS a stav projektů
Dne 15. 8. cca 14:30 – zřejmě po úderu blesku,
Meziobecní spolupráce, CSI, HuFIM, EMI 6, přeshrachytnul
les směrem z Pekla na Slavkov. Vzhledem
niční spolupráce. Účastníci vyslechli informace o průběhu Standardizace MAS pro období 2014–2020 k dlouhotrvajícímu suchu a větru se oheň rychle šířil.
Na místě se za 24 hodin vystřídalo 22 jednotek
a o rozvíjející se spolupráci s Úřadem práce Přerov.
hasičů včetně JSDH Jezernice.
V Jezernici se rozezněla siréna v sobotu přesně
Požár stodoly u č.p. 26
7:10 a na místě jsme působili od 7:45 do 14:30, kdy
V neděli 11.10.2015 vzplanula stodola za domem byl oheň prohlášen za zlikvidovaný.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák
č.p. 26. Poplach byl vyhlášen ve 20:28 hod. Při požáru zasahovala jednotka našich dobrovolných hasičů
společně s požárníky z Lipníka nad Bečvou, z Hranic
a z Přerova. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Požár se
V neděli 11. 10. 2015 ve 20:30 se v Jezernici opět
i přes silný vítr podařilo dostat pod kontrolu. Významrozezněla siréna a byl vyhlášen požární poplach. Tenně k tomu přispěli obyvatelé obou sousedních domů,
tokrát to odnesla stará stodola na bývalém gruntu Jokteří požár zpozorovali, věc neodkladně ohlásili hažina Pospíšila.
sičskému záchrannému sboru a do příjezdu požárníStodola shořela z neznámých příčin. Jedna z možků ochlazovali proudy vody zeď sousední nemovitosností
je jiskra z komína, která za silného větru měla
ti. Místo bylo okolo půlnoci dohašeno. Pravděpodobideální
podmínky k rozhoření.
nou příčinou požáru byla jiskra z některého ze
Silný
vítr panoval i během celého zásahu a značsousedních komínů. Obec zajistila občerstvení pro zaně
ztěžoval
práci. Požár byl přenesen po směru větru
sahující hasiče.
asi 50 m na zahradu, kde chytla hromada uložených
větví a od ní i strom. Hromadu i se stromem místní
75. výročí úmrtí plukovníka
JSDH uhasila a dále byla nápomocna profesionálním
Františka Zapletala
jednotkám.
Na místě zasahovali profesionálové z Lipníka nad
V pátek 16. 10. 2015 v 10 hodin jsme se sešli s dětmi ze ZŠ Jezernice u pamětní desky na domě č.p. 134, Bečvou, Hranic a Přerova. Byla povolána také dobroabychom si připomněli výročí tragické smrti našeho ro- volná jednotka z Lipníka. Na stodole vznikla pouze
dáka, letce anglického královského vojska, který zahy- malá škoda.
Velice důležitá byla reakce místního člena SDH panul 16. 10. 1940 v bojích ve druhé světové válce. Jo
na Jardy Nováka, který ještě před příjezdem jednotek
ochlazoval vodou zdi přilehlé k požáru. Tímto bezesporu zabránil mnohem větším škodám.
Asi v 11:30 byl oheň uhašen, ohořelé trámy strženy a uklizeny. Do 7:00 druhého dne místní jednotka
držela na místě hlídky.
Za místní jednotku na místě zasahovali:
Zdeněk Panák, Michal Ludík, Radek Raška, Jirka
Voldán, Danek Záboj, Jarda Novák, Miloš Zapletal,
Staňa Chytil ml.
Chtěl bych poděkovat všem zasahujícím hasičům.
Jsem rád, že se najdou v obci lidé, kteří jsou ochotni
kdykoli nezištně pomoct.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák

Požár „Jožinovy“ stodoly
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Ukradli nám Masaryka
V noci na úterý 14. července 2015 ukradl neznámý
zloděj z podstavce před školou v Jezernici bronzovou
bystu T. G. Masaryka. K šetření byla pozvána Policie ČR,
v úterý v 17:15 hod., ihned po zjištění, že socha chybí.
Dne 14. 9. 2015 policie věc odložila s odůvodněním,
že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit
trestní stíhání sdělením obvinění určité osobě. Podle
názoru vyšetřujících policistů byla bysta pravděpodobně znehodnocena a prodána do sběrny kovů. Ani okamžité vypsání odměny ve výši 10 tisíc korun za nalezení sochy ničemu nepomohlo.
Je to velmi smutné zjištění, když si uvědomíme, že
bysta v Jezernici přečkala celých 79 let. V kronice se
dočteme, že o pořízení památníku rozhodli zástupci
obce již v roce 1936. Na památník se dva roky skládala celá obec, přispěly nejen místní spolky, ale finanční dary věnovali i místní občané. Bronzová bysta
T. G. Masaryka byla součástí Památníku svobody, který byl v obci slavnostně odhalen v srpnu roku 1938 u
příležitosti dvacátého výročí vzniku samostatného
Československa. Dílo bylo zbudováno za 10 tisíc korun podle návrhu firmy Urban a Polášek z Přerova.
Bronzová plaketa akademického sochaře pana Třísky
z Prostějova přišla na 5 tisíc korun. Na prostranství
před školou se ale památník, připomínající československou státnost, neohřál příliš dlouho. Už v roce
1940 byl na příkaz německých okupantů rozebrán.
Bronzová bysta měla být roztavena a materiál použit
ve válečné výrobě. Zatímco kamenné části památníku byly uloženy ve farním dvoře, tatíčka Masaryka
uchránil před okupanty tehdejší starosta obce Josef
Suchánek. Ten bronzovou bystu zabalil do pytlů a za-

Dostihový jezdec Julius Čoček (vlevo) na parníku v New Yorku, 1933
kopal ve své stodole. Plaketu ukryl pod senem další
z místních občanů Josef Bočan. Památník byl v Jezernici znovu instalován až v roce 1946, ale ani tehdejšímu totalitnímu režimu se bysta T. G. Masaryka příliš
nehodila. Za éry komunismu byla uklizena pravděpodobně do depozitáře vládnoucí strany. Na své místo
se vrátila až po revoluci, na začátku roku 1990.
Protože chceme T. G. Masaryka vrátit na původní
místo, uspořádá obec veřejnou sbírku na pořízení nové bysty, aby tak navázala na tradici, kterou vytvořili
Jo
v roce 1936 naši pradědové.

váš zájem o hlubší poznání historie naší obce a přispěje k pocitu hrdosti na naše předky, jejichž činy nám mohou sloužit jako inspirace i dnes. Výsledkem by pak časem mohlo být i další pokračování této publikace. Jo

Významní rodáci z Jezernice
Tak se jmenuje nová publikace, kterou vydala obec Jezernice v srpnu 2015
a kterou jsme představili na obecních slavnostech 5. září. Je uveřejněna na webových stránkách naší obce, v sekci Zpravodaj a publikace obce. Lze ji koupit za symbolickou cenu 10 Kč na obecním úřadě nebo v prodejně paní Bočanové.
Publikace představuje rodáky z naší obce, kteří v určitém ohledu vynikli. Jsou
mezi nimi hudebníci, sportovci i odbojáři z celkem krátkého úseku dějin Jezernice –
1. poloviny 20. století. O některých se nám podařilo zjistit více podrobností z jejich života, o jiných dosud víme méně. A zcela nepochybně u nás žila celá řada dalších pozoruhodných lidí, kteří by si také zasloužili zmínku. Věříme, že tato brožurka podnítí Podpluk. Antonín Lassner

Hudební skladatel Antonín Hradil (vpravo) s Leošem Členové odbojové organizace Lvice: Otilie a Jan MacJanáčkem na snímku z roku 1927
kovíkovi, Metoděj Oblouk a Metoděj Sedlák
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Plochy veřejné zeleně
Po dobu realizovaných obecních staveb v loňském
a letošním roce utrpěly újmu i plochy veřejné zeleně.
Někdy nebylo jiné řešení než postavit auta na trávník,
někde byla veřejná zeleň přímo dotčená stavbou. Poškozené plochy jsme opravili, zaseli na nich novou trávu. Na jaře zde chceme spolu s dobrovolníky a s dětmi ze školy vysazovat nové okrasné keře.
Aby se střed obce pěkně zelenal a kvetl, je třeba
ohleduplné pozornosti nás všech, zvláště řidičů všemožných dopravních prostředků. Plochy veřejné zeleně nelze v běžném provozu používat k parkování vozidel. Zatímco ve městě už nikoho nenapadne zaparkovat auto uprostřed upraveného trávníku,
u nás se to ještě pravidelně děje. Naštěstí je to jen pár
občanů, které se dosud nepodařilo naučit novým kous-

Obecní úřad
kům! Nezbývá, než s nimi trpělivě pracovat. I když jsme
malá obec, nebuďme malomyslní. Máme také právo na
pěkný životní prostor. Neostýchejme se proto neukázněné řidiče na problém třeba i opakovaně upozorňovat.
Pro parkování je třeba přednostně využít soukromé pozemky, dvory, vjezdy, předzahrádky. Kdo nevlastní vhodný pozemek, může parkovat na blízkých
či vzdálenějších zpevněných odstavných plochách.
Mrkněte kolem sebe. Jde to. Jenom chtít.
A ještě jeden apel: Koše na exkrementy významně
přispěly ke snížení počtu nepříjemných hromádek, zvedajících normálním lidem žaludek. Zůstalo už jen několik málo míst v obci, kde to občané opomíjejí a nechávají výkaly svých psů (velkých) ležet na chodníku či vedle na trávě. Fakt na to kašlou. Nebo že by si
nevšimli, že to jejich pes udělal? Tož lidi, vemte rozum
Jo
do hrsti, je tu třetí tisíciletí, ne středověk!

Studijní cesta Mikroregionu Lipensko na území
prezentace projektů spolupráce MAS Slavkovské
MAS Slavkovské bojiště tabojiště,
pak nám starosta Velatic ukázal jejich videoVe čtvrtek 3. září za časných ranních hodin u budovy lipenského zámku se sešli zástupci obcí mikroregionu Lipensko, nasedli do přistaveného autobusu
a vydali se na studijní cestu na území MAS Slavkovské bojiště. Jak to celé probíhalo?
Cesta byla celkem krátká, takže než jsme se nadáli, už jsme byli v první obci a vítal nás starosta obce
Velatice s manažerkou MAS Slavkovské bojiště. Prošli jsme si kousek obce, starosta nám ukázal nově obnovený sportovní areál s umělým povrchem a pak nás
pozvali do místní sokolovny. Zde nám byla promítnu-

zpravodaj a další projekty, které se jim v obci podařilo realizovat. Inspirativní na první části exkurze byly
zejména praktické projekty na zvyšování sepětí občanů a dětí s řemeslnou výrobou v území a s kulturním
životem v obcích.
Další zastávka byla u Mohyly míru, kde jsme si
prohlédli památník bitvy u Slavkova včetně expozice
a osvěžili si v paměti naše dějiny.
Poté jsme odjeli do obce Telnice, kde jsme měli připravený oběd, a hned po něm nám starosta obce Telnice představil svou obec. Nejprve nám formou prezen-

Obecní úřad
tace byly nastíněny různé obecní aktivity a projekty,
které se daří v obci organizovat. Poté přišla i prohlídka
obce. Navštívili jsme opravenou budovu mateřské školy, prohlédli jsme si dětské hřiště a základní školu, prošli jsme si okolí kostela a hřbitova. Tady všude bylo vidět úsilí občanů při zvelebování obce.
Další zastávka byla v obci Hrušky u Brna, která
tento den zároveň hostila komisi Vesnice roku 2015,
kdy bojovala o celostátní zelenou stuhu (za úpravu
zeleně a ekologický přístup k životu v obci). Prošli
jsme si nejprve v sokolovně nachystanou ukázku fotografií a projektů na úpravu zeleně a pak jsme se vydali na obchůzku obcí, kde nám místní zastupitelé
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ukázali jejich zrealizované projekty (obnova hřiště,
výstavba kaple, vybavení místní hasičské zbrojnice).
Poslední zastávka byla ve Slavkovském pivovaru,
kde proběhla exkurze ve výrobě s ochutnávkou místních druhů piva. A po hojné večeři jsme se, plní dojmů, vydali na cestu domů.
Za účastníky studijní cesty bychom chtěli poděkovat předsedovi, p. Šulákovi, za kvalitní přípravu studijní cesty, protože jsme si všichni odnesli mnoho inspirace, nových zkušeností a podnětů, které se můžeme
pokusit zrealizovat v našich obcích, a už se můžeme
těšit, kam se vydáme v příštím roce.
Hana Nehybová, manažerka MRL

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu 31. října 2015 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad,
a to v době:
8.45 – 9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích,
			
9.15 – 10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici.
Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů, a to jen v určenou hodinu
a den svozu, a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet.
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM!!!
Velkoobjemový odpad – starý nábytek, koberce, linolea, matrace, sanitární keramika, kočárky, atd.
Nebezpečný odpad – nádoby se zbytky škodlivin, oleje a zaolejované materiály, rozpouštědla, staré
barvy, akumulátory, zářivky, staré léky, ledničky, televizory, monitory, atd.

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 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 po této lhůtě povinen bez zbytečného odkladu 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. Kontrolou seznamu vozidel uložených v tzv. 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, Oddělení dopravně právních činností
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2016
Olomoucký kraj se připravuje na administraci
tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V rámci kotlíkových dotací bude možné získat dotaci na výměnu
stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologičtější kotle v rodinných domech v Olomouckém kraji. Žadateli mohou být fyzické osoby – majitelé rodinných domů v Olomouckém kraji (další informace
na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace).
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za:
• kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
•	kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
• plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
•	tepelné čerpadlo (nebo kotel pouze na biomasu)
– 80 %
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat
požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.
V případě, že cílovou skupinou bude fyzická osoba z vyjmenovaných prioritních území, bude podpora
navýšena o 5%.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. To znamená, že žadatel bude moci získat v rámci dotace maximálně 85 % (tepelné
čerpadlo + obec v prioritním území), tj. 127 500 Kč,
zbývající výdaje si hradí sám.

Obecní úřad
Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu
kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná
opatření na snížení energetické náročnosti budovy
(tzv. “mikro” energetická opatření), jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Na “mikro”
energetická opatření je možné v rámci způsobilých
výdajů vyčlenit maximálně max. 20 tis. Kč.
Základní pravidla pro fyzické osoby zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy k předkládání
projektů pro kraje na www.opzp.cz, konkrétně na odkazu http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
Zde naleznete komplexní v současné době známé
podmínky. Je však nutno zdůraznit, že v každém kraji
mohou nastat určitá specifika, a to v případech, kdy to
podmínky výzvy pro kraje umožňují, proto definitivní
a kompletní podmínky a doplňující informace pro potenciální žadatele (fyzické osoby) budou známy až
s vyhlášením výzvy ze strany Olomouckého kraje,
které se předpokládá v 1. polovině roku 2016.
V případě zájmu o informace k tzv. kotlíkovým
dotacím se můžete obracet na Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení grantových schémat. Kontaktní osoba Ing. Martin Hrubý, vedoucí oddělení grantových schémat,
tel.: 585 508 233. Své dotazy můžete zasílat také
na e-mail kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.
Informace k tzv. kotlíkovým dotacím získáte také na
zelené lince pro zájemce o dotace z OPŽP (Státní fond
životního prostředí ČR), a to na čísle 800 260 500 nebo na e-mailu dotazy@sfzp.cz.
Zdroj: www.kr-olomoucky.cz

Výběr ze zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Jezernice
7. zasedání konané dne 27. května 2015
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání ZO.
ZO projednalo návrh účetní závěrky za rok 2014
a na základě předložených dokladů schválilo účetní
závěrku bez výhrad.
ZO projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2014
a nemá k němu připomínky.
ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce bez
výhrad.

ZO projednalo návrh účetní závěrky
za rok 2014 a na základě předložených
dokladů schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace bez výhrad.
ZO projednalo návrh ředitelky příspěvkové organizace a rozdělilo výsledek hospodaření za rok 2014
ve výši 89 978,45 Kč poměrem 80 % do rezervního
fondu a 20 % do fondu odměn.
ZO po projednání schválilo dofinancování sociálního fondu pro zaměstnance VPP ve výši 7 380 Kč.

Obecní úřad
ZO po projednání schválilo Směrnici pro poskytování cestovních náhrad.
ZO po projednání souhlasilo s přijetím dotace
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
na akci „Jezernice – kanalizace a ČOV“ v celkové výši 2 000 tis. Kč.
ZO vzalo na vědomí změny rozpočtu provedené ve
4. a 5. rozpočtovém opatření.
ZO schválilo 6. rozpočtové opatření.
ZO po projednání vzalo na vědomí aktualizovaný
rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2020.
ZO schválilo Smlouvu o dílo s firmou D.I.S., spol.
s r.o., Brno, IČ: 46975616, na opravu místních komunikací po stavbě kanalizace v Jezernici.
ZO pověřilo starostku obce podpisem smlouvy do
15. 6. 2015.
ZO vzalo na vědomí informace z OÚ.

8. zasedání konané dne 24. června 2015
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze
7. zasedání ZO.
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezernice.
ZO uložilo starostce obce zajistit aktualizaci smluv
s fyzickými a právnickými osobami, které jsou do odpadového systému zapojeny smluvně.
ZO souhlasilo se zrušením nečerpaného bankovního úvěru z r. 2014 č. 0396370429 od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace ve výši 5 mil. Kč.
ZO schválilo smlouvu s Českou spořitelnou, a.s.,
o bankovním úvěru č. 0397017459 na opravy místních komunikací po stavbě kanalizace a na dofinancování kanalizace a ČOV ve výši 5 mil. Kč.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě číslo 51N12/52 s Pozemkovým úřadem.
ZO pověřilo starostku obce podepsáním dodatku
a jeho zasláním na SPÚ nejpozději do 1. 7. 2015.
ZO schválilo Kupní smlouvu na nákup pozemků
PK č. 1593 o výměře 112 m2 a č. 1594 o výměře 158 m2,
oba v k. ú. Jezernice, za stanovenou cenu 27 000 Kč.
ZO pověřilo starostku obce podpisem kupní smlouvy do 10. 7. 2015.
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ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo
06/2015 na zhotovení díla „Inženýrské sítě pro Obytný okrsek I. Jezernice“.
ZO pověřilo starostku obce podpisem Dodatku č. 1
do 30. 6. 2015.
ZO schválilo Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou
D.I.S., spol. s r.o. na zhotovení díla: „Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace“
ZO pověřilo starostku obce podpisem Dodatku č. 2
do 15. 7. 2015.
ZO vzalo na vědomí informace z OÚ.
ZO vzalo na vědomí jednotlivé body obsažené v bodě 11. Různé.

9. zasedání konané dne 2. září 2015
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny provedené
rozpočtovým opatřením č. 7 a č. 8.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9.
ZO schválilo Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2014 s firmou D.I.S., spol. s r.o. na zhotovení díla: „Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace“.
ZO pověřilo starostku obce podpisem Dodatku č. 3
do 30. 9. 2015.
ZO pověřilo starostku prověřit do 31. 12. 2015,
kdo je odpovědný za vyšší náklady změnového listu č.
04 a zda je možné je na zodpovědné osobě vymáhat.
ZO schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13/2015
s firmou D.I.S., spol. s r.o. – stavba „Opravy místních
komunikací po stavbě kanalizace v Jezernici“.
ZO pověřilo starostku obce podpisem Dodatku č. 1
do 30. 9. 2015.
ZO schválilo smlouvu o odvádění odpadních vod
vznikajících při užívání nemovitostí napojených na
kanalizaci v obci Jezernice.
ZO pověřilo starostku obce podpisem jednotlivých
smluv.
ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 2020/6 ost.
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 99 m2,
v k.ú. a obci Jezernice, za cenu 35 Kč/m2, panu Vlastimilu Šindlerovi, bytem...
ZO pověřilo starostku obce podpisem smlouvy do
30. 9. 2015.
ZO vzalo na vědomí jednotlivé body obsažené
v bodě 11. Různé.
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Školková olympiáda 2015

Sláva, sláva výletu „Jak se žilo na Hané“

Na začátku června proběhl na zahradě mateřské školy za pomoci a vydatného fandění starších kamarádů ze
základní školy již 9. ročník jezernické „Školkové olympiády“. Větší štěstí ve sbírání bodů měla letos děvčata –
(vyk)
červené družstvo. Ale vyhrál každý, kdo se snažil a radostně si užíval krásné sportovní dopoledne.

Letos se cílem našeho školního výletu staly Příkazy u Olomouce, kde jsme navštívili skanzen „Život na Hané“, aneb „Co ta naša stařenka všecko umět musila“.
Program byl rozdělen na čtyři části. Začali jsme prohlídkou Kameníčkova gruntu – „Jak stařenka bývali“.
Tam jsme se formou hádanek seznámili se spoustou starodávného zařízení domácnosti. Prohlédli jsme si také sbírku starých žehliček. Některou z nich si děti vzaly i do ruky a zjistily, že to dříve mívávaly maminky hodně těžké... Samozřejmě děti nejvíce zaujala sbírka hraček.
Ve druhé části programu – „Ve stodůlce na mlatě“ jsme si vyzkoušeli, jak se mlátívalo cepy. A protože to byla práce nelehká, nahradily ji později mlátičky. „Ve stařenčiným zvěřinci“ – třetí části programu – si děti rozšířily poznatky ze života oveček a dokonce si mohly pohladit kozlíka Karlíka. V závěrečné části – „Co stařenka uměli“ si všichni na památku nazdobili pytlíčky, keramické přívěsky a prohlédli si spoustu zajímavých řemesel.
Zážitků bylo mnoho. Ani jsme si všechno nestihli dostatečně prohlédnout a vyzkoušet.
Miroslava Vykoupilová, učitelka MŠ
Ale nevadí, zase někdy příště…

Školní výlet 2015
V letošním školním roce se žáci ZŠ i MŠ vydali na
školní výlet do Příkaz u Olomouce.
Chtěli jsme dětem ukázat kus historie z života
předků. Ne tisíce let zpátky, ale život před 100 – 200
lety. Autobus nás dovezl až k expozici lidové architektury, kde jsme se rozdělili na dvě skupinky – mateřskou školku a žáky základní školy. Celý program „Život na Hané“ se skládal z několika částí.
„Jak stařenka bévale“ – prohlídka domu s průvodcem o životě na statku. Děti se seznámily s místnostmi, nábytkem v nich, nádobím v kuchyni, ale i s dobovými hračkami i učebními pomůckami tehdejší školy,
oblečením – kroji této oblasti.

„Co stařenka oměle“ byl název další části, která byla pro děti velmi přitažlivá. Každý si mohl vyzkoušet
svoji zručnost a odnést si domů několik výrobků. Byly
zde ukázky přadleny na kolovrátku, tkadleny na tkalcovském stavu, košíkář, kovář, který tvořil věci denní
potřeby i ozdoby, perníkářka, tisk na látku.
„Ve stodůlce na mlatě“ - zde jsme se prošli zahradou do několika stodol s ukázkou tehdejšího zemědělského nářadí, stroji na zpracování obilí atd. Žáci si
vyzkoušeli, jak se mlátilo cepem do rytmu říkanky.
Všichni jsme odjížděli poučeni o nové informace
a s veselou náladou domů. Nikdo z nás by se asi nechtěl vrátit do doby, kdy se vše dělalo ručně, s velkou
námahou, bez dnešních technických vymožeností.
Ale své kouzlo tato doba určitě měla. Hradilová B.
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Výlet za indiány
Toto téma – u dětí každoročně velmi oblíbené a původně plánované na týden, se pro velký zájem a spoustu tvořivých nápadů protáhlo na týdny dva. Již s předstihem jsme s děvčaty motaly ze starých časopisů korálky,
kluci tvořili medvědí zuby z tvrdnoucí hmoty. V průběhu
tématu jsme si vytvářeli indiánské náhrdelníky, zhotovovali chřestidla z papírových ruliček a kamínků, pomocí

ŠKOLA
tiskátek natiskli krásné indiánské čelenky, které si kluci
ozdobili i pery. Naučili jsme se novou píseň Indiánský tanec, kterou jsme využívali k rytmizaci a improvizovaným
tancům kolem „ohně“. Na procvičení odvahy, obratnosti a postřehu jsme si zahráli spoustu různých her. Indiány si starší děti i namalovaly. Čtrnáctidenní oblíbené téma plné vyprávění, tvoření, malování a her vyvrcholilo
velkou hrou „Na indiány“. A samozřejmě jsme si posta(vyk)
vili také indiánské týpí.

ŠKOLA
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Exkurze v Malém světě techniky U6
Polytechnická výchova se dostává do popředí zájmu nejen vzdělávacích institucí, ale celé veřejnosti.
Děti toho vědí velmi mnoho o světě virtuálním, o internetu, o facebooku, ale když mají vysvětlit jednoduchou fyzikální záležitost, jsou v koncích. Právě toho si
byli vědomi autoři Malého a Velkého světa techniky,
který vznikl v areálu bývalých hutí v Ostravě.
V červnu tohoto roku jsme se právě do Malého
světa techniky vydali s žáky naší školy, abychom jim
ukázali technické vynálezy doby dávno minulé i nedávné.
Výstava Malý svět techniky U6 je členěna do osmi
tematických expozic inspirovaných názvy knih francouzského spisovatele Julese Verna.
Cesta do středu země je první částí expozice.
V uvítacím videu se představil Jules Verne jako průvodce výstavou. Sekce je zaměřena na vývoj od prvotní manuální práce až po vynález parního stroje a jeho použití v průmyslu. Části na sebe tematicky navazují a celek se uzavírá sekcí strojírenství a interaktivní
dílnou, kde je možné si vyzkoušet soustružení nebo
frézování.
Tajemství ocelového města, druhá část výstavy,
seznamuje s průmyslovou historií Moravskoslezského
kraje. Žáci poznali taje výroby surového železa, jeho
přerod v ocel a dozvěděli se jaké je její praktické využití kolem nás.

Cesta kolem světa za 80 dní je třetí částí výstavy. Zde
jsme si propojili vědomosti z předchozí sekce a poznali
praktické využití oceli nejen při výrobě kolejnic, plechů
či mostních konstrukcích. Také jsme nahlédli do železniční zastávky Nová Role se stanovištěm výpravčího.
Robur dobyvatel, čtvrtá část výstavy byla věnována výrobě elektřiny.
Pán světa, pátá část výstavy, pojednávala o spalovacích motorech, palivech a dopravních prostředcích.
Vyzkoušeli jsme si mototrenažer Honda nebo autotrenažer Škoda Fabia.
Ze Země na Měsíc, závěrečná část expozice v prvním patře se zabývala letectvím a kosmonautikou. Viděli jsme model přistávacího modulu Vostok 1 nebo
letecký simulátor, viděli jsme i ponorku Nautilus kapitána Nema.
Plující město, sedmá část výstavy nás seznámila
s různými typy vodních kol a turbín.
Zmatek nad zmatek, poslední část interaktivní expozice nás zavedla k akustice a vlnění. Byli jsme ve frekvenčním i akustickém tunelu i místnosti s historickou
záznamovou technikou. To byla asi nejhlučnější část
výstavy.
Exkurze zaujala nejen technické nadšence, ale
všechny žáky. Pro příští školní rok plánujeme návštěvu Velkého světa techniky a už dnes se moc těšíme.
Hradilová B.
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Úklid dětského hřiště
Koncem měsíce června požádala paní starostka
ředitelku a žáky místní školy o pomoc při odstranění
plevele z dětského hřiště v Jezernici.
Vyzvala jsem tedy ty děti, které měly čas a chuť, aby
přišly v pátek odpoledne ke hřišti s rukavicemi a kyblíkem. Byla jsem mile překvapena kolik se nás sešlo. Přišli nejen žáci školy, ale i děti mateřské školky se svými
rodiči, někteří i s prarodiči. Dokonce nám pomáhali i ti
odrostlejší, kteří si na tomto hřišti už vlastně nemohou
hrát – což bylo obzvlášť milé.
Na první pohled se zdálo, že takto zarostlý písek
nejsme schopni za jedno odpoledne zvládnout. Všichni jsme se dali do práce a za pomoci pracovníků obce i paní starostky se dílo podařilo. Na závěr tohoto
slunečného odpoledne si děti opekly u potoka špekáčky.

Pomáháme sběrem
Děti z naší školy a školky už několik let sbírají
plastová víčka z PET lahví. S touto činností jsme
společně začali už ve školním roce 2012/2013, kdy
nás oslovil projekt na sběr víček pro postiženou holčičku Lucinku z Olomouckého kraje a našimi víčky
jsme jí přispěli na finančně náročnou lázeňskou léčbu v klimkovickém sanatoriu.

Musím říci, že bylo příjemné sledovat rodiče, jak se
svými ratolestmi společně zkrášlují „svůj“ prostor pro
zábavu. V následujících prázdninových měsících určitě
využijí všechny malé děti nyní pěkné, čisté hřiště k odpočinku i zábavě. Možná by stálo za úvahu vybudovat
v této lokalitě nějaké další multifunkční hřiště pro již
větší školáky.
Všem brigádníkům děkuji za ochotu. Hradilová B.

Ve stejném školním roce jsme se pak zapojili i do
ekologického projektu PLASTOŽROUT, kdy jsme z výtěžku za posbíraná plastová víčka uhradili potřeby
dětí z naší místní základní a mateřské školy.
Sběr víček pokračoval i v dalších letech. Hledalo se
další smysluplné využití, které by bylo pro děti současně dobrým výchovným příkladem. Proto byl navázán kontakt s maminkou tříleté postižené holčičky
Julinky z Hranicka a víčka jí byla nabídnuta. Julinka se
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přijela na jaře tohoto roku seznámit s dětmi z naší
základní a mateřské školy, maminka dětem vysvětlila, jak je péče o postiženou holčičku náročná a jaké pomůcky jí i Julince mohou usnadnit každodenní
život. I v tomto případě tedy víme, že jsme přispěli
k dobré věci a s rodinou Julinky budeme v kontaktu
i nadále.
Proto ve sběru plastových víček různých velikostí pokračujeme i v následujícím školním roce a budeme rádi, když se všichni do sběru plastových víček
zapojíte. Sběrná místa budou soustředěna ve škole
a ve školce.
Každý rok na jaře organizuje také základní škola
sběr starého papíru. Výtěžek ze sběru papíru je
vždy plně využit na úhradu potřeb dětí z naší školy
a školky. Z těchto výtěžků dětem hradíme autobuso-

vou dopravu na plavecký kurz, školu v přírodě, lyžařský kurz, školní výlety apod.
V letošním roce bude sběr starého papíru
znovu organizován ještě na podzim po zahájení školního roku. Jeho cílem je vybrat finanční
prostředky na zakoupení další interaktivní tabule do
naší základní školy. Interaktivní tabule je moderní pomůckou, která přispívá k větší efektivitě výuky.
Není nám lhostejné prostředí, ve kterém žijeme
a proto je ekologická výchova už běžně zařazena do
vyučovacích osnov. Buďme proto dobrým příkladem
našim dětem a chovejme se zodpovědně a ekologicky také doma ve svých domácnostech. Podpořme tak
společně úsilí našich dětí ve sběru plastových víček
i starého papíru.
za KRPŠ Kateřina Ludíková

Nový školní rok 2015/2016

Bronislava, třetí ročník vyučuje Mgr. Tandlerová Kateřina a čtvrtý a pátý ročník učí Mgr. Chytilová Vladimíra.
Ve školní družině i nadále pracuje p. Maierová Irena.
V letošním školním roce došlo k personální změně
v Mateřské škole v Jezernici. Na období několika let
jsme se rozloučili s naší milou paní učitelkou Markétou Novákovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Pedagogický sbor v mateřské škole posílila p. učitelka Hradilová Lenka.
V novém působišti ji přeji hodně sil, radosti a pedagogických úspěchů.
Mgr. Hradilová Bronislava

Prázdniny skončily a ve škole se zase rozezněly
hlasy dětí. Zahájili jsme nový školní rok 2015/2016
slavnostním uvítáním prvňáčků. Před zraky rodičů se
nám představili: Coufalík Michal, Dohnal Marek, Pacáková Eliška, Panáková Anička a Skálová Natálka.
Paní starostka popřála prvňáčkům hodně úspěchů
a také kamarádů ve škole, nejstarší páťáci uvítali nové spolužáky drobnými dárky od sponzorů a kytičkou.
Třídní učitelky si odvedly po této slavnostní chvíli žáky vyšších ročníků do jednotlivých tříd. Rodiče prvňáčků si s ředitelkou školy řekli základní informace o provozu školy
a plánech na tento školní rok.
Všichni přejeme dětem i jejich
rodičům, aby jim bylo u nás ve škole příjemně a cesta ke vzdělávání
jejich ratolestí probíhala v klidu
a pohodě.
Také ostatním žákům školy a jejich rodičům přejeme pohodový školní rok. A aby byl pohodový, to bude záležet především na naší vzájemné komunikaci a spolupráci.
Naše Základní škola je i v tomto školním roce školou dvojtřídní.
V prvním a druhém ročníku vyučuje hlavní předměty Mgr. Hradilová
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Dětský den
Sobotní odpoledne 20. 6. 2015 patřilo v Jezernici
dětem. KRPŠ pro děti a jejich rodiče připravilo tradiční procházku pohádkovým lesem. Děti se tak mohly
opět po roce setkat s celou řadou pohádkových postav a splnit si úkoly, které pro ně pohádkové postavičky připravily. Děti, které úspěšně splnily úkoly v pohádkovém lese, dostaly na závěr sladkou odměnu
v podobě kopečkové zmrzliny, kterou nám sponzorsky věnovala paní Eva Zamazalová – cukrářství Osek
nad Bečvou. Po celé odpoledne byl pro děti připraven
bohatý doprovodný program. Nejprve vystoupily děti
z naší základní školy z kytarového kroužku pod vedením pana kaplana Petra Utíkala, následovalo vystoupení dětí z dramatického kroužku při školní družině
naší školy pod vedením slečny vychovatelky Ireny
Maierové a jako poslední předvedly svůj program děti ze sboru, který po celý školní rok vede při naší škole slečna Anežka Pořízková. Během celého odpoledne děti hojně využívaly možnosti malování na obličej.
Stanoviště, kde se vyráběly veselé malůvky na dětské
obličeje bylo doslova v obležení. Odpolední program

Společenský život
oživil také pan Josef Voráč s paní Robovou, kteří dětem představili činnost včelařů a úl s včelkami. Kouzelnické vystoupení a triky předvedla paní Šimková
z Přerova. Ani letos nemohly chybět u dětí tolik oblíbené pojízdné makety vojenské techniky a hasičská
pěna, kterou připravili hasiči z jednotky záchranného
integrovaného systému z Hranic. Tatínci si mohli prohlédnout prezentaci autosalónu Škoda.
Voňavé občerstvení vonělo celým areálem a tak
věříme, že jste si všichni pochutnali na sladkých koláčcích ke kávě, výborných makrelách a specialitách
z udírny.
Nestálost letošního červnového počasí měla za následek menší návštěvnost, ale věříme, že i přes tyto
„aprílové rozmary“ jste s dětmi strávili pěkné odpoledne a v příštím roce se setkáme v hojnějším počtu.
Tímto děkujeme všem rodičům a dalším nadšencům,
kteří se podíleli na celé přípravě a organizaci dětského dne, paní Evě Zamazalové z cukrářství Osek nad
Bečvou za darovanou zmrzlinu pro děti, hranickým hasičům za výrobu pěny, našim místním hasičům, kteří
rovněž pomáhali s přípravou a všem účinkujícím.
KRPŠ

Společenský život

Táboření s hasiči 2015
Ve dnech 24. – 26. 7. se u řeky Bečvy uskutečnil
již třetí ročník Táboření s hasiči. Rok od roku táborníků přibývá, což svědčí o úspěšnosti a oblíbenosti
akce. I letos byl připraven bohatý program nejen pro
děti. Nechyběla skluzavka, bazén, stezka odvahy. Letos navíc Libor Janásek a spol. připravili lanovku cca
30 m dlouhou ze břehu do vody. Večer po setmění se
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na plátno promítal film Poklad na stříbrném jezeře.
I když bylo počasí trochu vrtkavé, náladu nám nezkazilo a došlo i na fotbálek v dešti. Trochu to klouzalo,
ale byla sranda… Samozřejmě nechyběl guláš a špekáčky. Paní starostka nás mile překvapila zmrzlinou
pro každého.
Děkujeme všem, kdo přiložil ruku k dílu a těšíme
se na další ročník.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák
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Obecní slavnosti 2015 a slavnostní zahájení provozu ČOV
V sobotu 5. 9. 2015 odpoledne se ve sportovním
areálu v Jezernici uskutečnily obecní slavnosti u příležitosti 15. výročí obnovené samostatnosti obce. Dopoledne jsme v areálu čistírny odpadních vod slavnostně
zahájili její provoz a v obecním muzeu byla otevřena
nová expozice k 70. výročí od konce 2. světové války.
Slavnosti ČOV se kromě zástupců obce a místních
občanů zúčastnili i zástupci Olomouckého kraje, Ing.
Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana za životní
prostředí, zemědělství a majetek a Bc. Pavel Šoltys,
DiS, náměstek hejtmana za regionální rozvoj a územní plánování, dále zástupci zhotovitele stavby D.I.S. Brno, s.r.o., technického dozoru stavby Safety Pro, s.r.o.
a administrátora žádosti o dotace Allowance. s.r.o.
Po proslovech přítomných páni kluci slavnostně
přestřihli pásku a pak už návštěvníci prohlíželi čistírnu, seznamovali se s jejím provozem, ochutnávali dobré vínko od Šaňků a výborné koláčky od paní
Bočánové.
Video z akce si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce nebo přímo na YouTube obce Jezernice.

Denik.cz o nás napsal:
Jezernice slavila 15 let samostatnosti.
Hudbou, tancem i žonglováním
Jezernice – Patnáct let samostatnosti oslavila v sobotu obec Jezernice. Oslavy se konaly v místním sportovním areálu, kde na návštěvníky čekalo příjemné
posezení s doprovodným programem, jako například
vystoupení taneční skupiny Duckbeat nebo žonglování v podání olomouckého Cirkusu LeVitare.
Obec u příležitosti oslav vydala také publikaci Významní rodáci z Jezernice. „Vytvořili ji manželé Jemelkovi a Milada Kotíková. Spousta lidí možná ani
neví, kdo z obce pocházel – při pátrání v historických
záznamech jsme zjistili, že jeden rodák reprezentoval republiku na olympiádě v Berlíně, další zahynul
v anglickém letectvu,“ nastínila starostka Pavla Jochcová. Doufá, že nové poznatky odstartují další zájem. „Pokud se ozvou další občané, sbírku rádi rozšíříme,“ potvrdila.
Jezernice se podle ní za patnáct let hodně změnila.
Do roku 2000 ještě byla místní částí Lipníku nad Bečvou. „Po roce 1989 se chtělo vyvíjet každé město, na
místní části ale nezbývalo peněz, invence ani síly. Po
osamostatnění tehdejší starosta Dušan Pořízka dědinu
probudil, oživil. Otevřel se kulturní dům a s tím se rozvíjel obecní život,“ připomněla.
V rámci dne také zahájila svůj provoz čistička odpadních vod. „Jedná se o největší finanční projekt
v historii obce. Původní myšlenka vznikala ještě za
předchozího starosty v roce 2008. Obcí totiž protéká
potok a všechny splašky, které nezasakovaly do spodních vod, byly zaústěny do potoka. Ten byl v létě špinavý,“ vysvětlila hlavní důvody nutnosti rozsáhlé akce.
Se životem v samostatné Jezernici jsou místní spokojeni. „Máme to kousek do Lipníku i do Hranic. Hodně věcí se tady spravilo a pořád se něco děje. V loňském roce se otevřelo muzeum, je to tam moc pěkné,“ řekla Libuše Diblíková.
Sportovní areál v sobotu postupně ožíval, nejednomu návštěvníkovi se zastavil dech při některých číslech
olomouckého Cirkusu LeVitare. Žonglování se sekáčky, ale také balancování se židlí, lavicí, stolem a v závěru i s jízdním kolem na bradě – to byly nejsilnější
zbraně Jana Hlavsy. „U balancování je důležité získat
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Výstava v muzeu

grif. Dále je to pak na cvičení. Balancovat se dá téměř
s každou věcí,“ řekl.
Kromě žonglérských vystoupení pořádá Jan Hlavsa
i pravidelné workshopy v Olomouci. Zkušenosti nabírá na různých akcích – nedávno se například vrátil
z evropského žonglérského setkání v Itálii. „Bylo tam
asi čtyři tisíce žonglujících lidí na jednom místě, byla
to velká krása. Pro osobní rozvoj v žonglování je setkávání jedna z nejdůležitějších věcí,“ doplnil.
Děti si po vystoupení vyzkoušely pod jeho lektorským dohledem základní žonglovací triky. Velký zájem
byl i o jízdu na koních a na povozu, odvážnější rodičové posadili děti do motokár. V programu nechyběly další sportovní aktivity.
7. 9. 2015, autor: Iva Najďonovová, foto deník.cz

Plán připravovaných akcí
27. 10. 2015
28. 10. 2015
6. 11. 2015
7. 11. 2015
8. 11. 2015
21. 11. 2015
29. 11. 2015
5. 12. 2015
6. 12. 2015
8. 12. 2015
9. 12. 2015
19. 12. 2015
27.12.2015
16. 1. 2016
30. 1. 2016
6. 2. 2016
13. 2. 2016
20. 2. 2016
5. 3. 2016
18. 3. 2016

Dýňování /ZŠ a DKS/
Masarykova vatra s drakiádou /hřiště/
Divadelní představení /DKS/
Hodová zábava /DKS/
Hody, Muzeum otevř. 14.00–17.00
Turnaj ve stolním tenise /DKS/
Vánoční výstava /DKS/
Adventní koncert v kostele sv. Martina
Mikulášská besídka /DKS/
Ustavující VH DSO Moravská brána
Rozsvěcení vánočního stromu
Volejbalový turnaj /DKS/
Zimní výšlap za netopýry
Myslivecký ples /DKS/
Zahrádkářský ples /DKS/
Šibřinky /DKS/
Obecní ples /DKS/
Dětský karneval /DKS/
Ples mikroregionu Lipensko /DKS/
Jarní dílny /DKS/

V rámci obecních slavností dne
5. 9. 2015 připravili pracovníci muzea výstavku k uctění památky konce PRVNÍ A DRUHÉ světové války.
Výstavou jsme připomněli padlé občany obce v I. světové válce,
kterých bylo 24. K vidění byly i unikátní otextované fotografie přímo
z bojiště na italské frontě z roku
1916. Malá vzpomínka patřila i legionářům. Pozornost byla věnována vládnímu vojákovi Juliu Čočkovi, který se proslavil jako sportovec
– jezdec na koni a na Olympijských
hrách v Berlíně v roce 1936 obsadil v dostihu 4. místo. Vystaveny byly i fotografie dalších vládních vojáků,
jejichž osudy nám byly známy.
Domácí a zahraniční odboj.
Vzpomínka na manžele Mackovíkovy, kteří aktivně pracovali v odbojové skupině „LVICE“ operující
na Moravě, byli zatčeni a popraveni v koncentračních
táborech. Do této skupiny byli zapojeni i někteří další občané Jezernice a také jim je věnována malá
vzpomínka.
Na výstavku byla pozvána i dcera manželů Mackovíkových, paní Božena Dohnalová z Lazník, která se
slzami v očích děkovala za to, že se občané Jezernice
mohli takto dovědět o hrdinství jejich rodičů a tety,
která byla rovněž umučena v koncentračním táboře.
Pamětní deska letce Františka Zapletala je občanům Jezernice známá. Také jemu jsme věnovali malou vzpomínku.

Návštěvníci si mohli prohlédnout i zapůjčené exponáty – dobové vojenské uniformy, zbraně, vyznamenání a další zajímavé předměty. S úctou jsme se
dotýkali i originálů šatů a botů z koncentračního tábora.
Účast občanů obce nebyla vysoká, ale myslíme si,
že ti co přišli, byli spokojeni a odnesli si spoustu zážitků a vzpomínek na tuto těžkou dobu.
Výstavka dala pořadatelům hodně práce. Bude
otevřena do konce listopadu. Máte možnost ji navštívit po domluvě kdykoliv.
Rádi vás provedeme.
Trojrozměrné exponáty zapůjčili:
Ing. Boris Fiedler – soukromý sběratel, Lukáš Kotek – předseda ČOL Přerov a Muzeum Komenského
v Přerově.
Všem moc děkujeme.
Antonín Jemelka, kronikář

Zahrádkáři navštívili divadelní představení
Lásku se šťastným koncem okořeněnou maďarským čardášem a českou cimbálovkou prožili hrdinové klasické operety „Hraběnka Marica“ maďarského skladatele Emmericha Kálána.
Děj se odehrává na počátku minulého století v maďarském sídle krásné a bohaté hraběnky Mariky.
Kostýmy byly krásné, scéna výpravná. Výkony zpěváků i tanečníků ocenilo publikum bouřlivým potleskem.
Zvláště operetní hity Joj cikán… či Tam, kde je Varaždin.
Představení Moravského divadla Olomouc se uskutečnilo 30. září pro seniory z okolních měst a vesnic.
Příštím rokem nás čekají „Perly panny Serafínky“.
Po představení jsme skončili v motorestu Moravanka na večeři (jak jinak) a vrátili se spokojení domů. ByHelena Jemelková
lo to pěkné odpoledne.
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Památník sv. Huberta
Náhodní cyklisté, kteří projížděli v sobotu 12. 9.
odpoledne po cyklostezce do Milenova, mohli být
svědky nevšední události, jaká je k vidění jen málokdy.
V lokalitě na Zlomech se shromáždila skupina
myslivců, hostů a občanů Jezernice, kteří byli pozvaní MS Mezihoří a Ing. Dušanem Pořízkou na slavnostní posvěcení památníku sv. Huberta, který byl
postaven na jeho pozemku.
V 16.00 hod. za zvuku mysliveckých fanfár přijel
kočár tažený koňským spřežením
a přivezl P. Jana Korneka, faráře
z Dubu n. Moravou a p. Zdeňka Suchánka, hospodáře myslivců. Symbolicky je doprovázel sv. Hubert
sedící na koni. Všechny přítomné
přivítal Ing. Dušan Pořízka. Následovala promluva P. Jana Korneka,
který vyzvedl památku sv. Huberta
a poté posvětil památník i památný strom stojící vedle. Všichni obdrželi jako upomínku na tento den
obrázek sv. Huberta a byli pozváni na VIII. EVROPSKOU MYSLIVECKOU POUŤ, která se bude konat 24. 10. 2015 v Dubu nad Moravou.

Společenský život
Slavnost ukončili opět trubači, jejichž vystoupení
bylo oceněno potleskem přítomných.
Po skončení slavnosti následovalo pohoštění na
hřišti, kde mohli všichni pozvaní ochutnat výborný
zvěřinový guláš a jiné speciality.
Celé odpoledne se velmi vydařilo, k čemuž přispělo i krásné slunné počasí.
Pokud se rozhodnete jít na procházku, zajděte si
na Zlomy a zastavte se u památníku sv. Huberta. Zapadá do krajiny, jako by tam stál již dlouho. Je hned
u cesty. Nemůžete ho přehlédnout.
Antonín Jemelka, kronikář

Adventní koncert s varhanním interpretem Karlem Martínkem
Sobota 5. 12. 2015
Pro letošní adventní čas připravujeme další koncert
v kostele, tradičně již s Janou Šelleovou. Tentokrát ke
spolupráci přizvala varhaníka Karla Martínka. Pan
Martínek patří mezi významné osobnosti olomouckého uměleckého světa, pravidelně spolupracuje s moravskými hudebními tělesy, jako jsou Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,
Akademický sbor Žerotín, pěvecký sbor Campanella
atd. Je žádaným varhanním interpretem zahraničních
vydavatelství.
Od roku 1994 působil jako varhaník olomoucké katedrály sv. Václava. V současnosti je varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci, kde má k dispozici slavný
nástroj Michaela Englera. V tomto chrámu se také po-

dílí na organizaci Mezinárodního varhanního festivalu
jako jeho dramaturg.
Karel Martínek koncertuje doma i v zahraničí (Francie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Nizozemí,
Ukrajina). V následujícím roce vystoupí ve významných
evropských chrámech, jako např. katedrála Notre-Dame
v Paříži, katedrála sv. Štěpána ve Vídni, katedrála v Turíně atd. Vedle varhanní interpretace a improvizace se
věnuje také kompozici. Kromě skladeb pro sólové varhany vytvořil několik skladeb pro klavír a díla pro sbor
a orchestr, z nichž některé byly oceněny na skladatelských soutěžích. Natočil několik CD pro česká a americká vydavatelství a hudebně se podílel na tvorbě některých dokumentárních filmů pro Univerzitu Palackého.
Nenechte si ujít tento skvělý zážitek.
Jo

SpoRT
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Sportovní hry mikroregionu Lipensko 2015
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko
uspořádal ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou,
Střediskem volného času Lipník n. B. (SVČ) a místními
spolky v sobotu 6. června 2015 jedenáctý ročník Sportovních her mikroregionu Lipensko. Letos se obce
utkaly v malé kopané, volejbale, nohejbale, stolním tenise a tenise.
Putovní pořadatelskou štafetu převzalo město
Lipník nad Bečvou. Od 8 hodin probíhala v zázemí na
tenise a pro disciplínu nohejbalu v areálu SVČ registrace družstev. Po registraci se hráči přesunuli na příslušná sportoviště. Tenisté poměřovali svoje síly na tenisových kurtech, hráči malé kopané na fotbalovém
hřišti na stadionu, volejbalisté ve sportovní hale
Střední školy elektrotechnické Lipník n. B. a stolní tenisté v sokolovně. Nohejbal se hrál ve středisku volného času, kde je vhodný povrch hřiště.
Krásné počasí nejenže vyplnilo přání pořadatelů,
ale dokonce předčilo jejich očekávání. Velmi statečně
soupeřili zástupci jednotlivých obcí mezi sebou v téměř tropických teplotách. Snad nejstatečnější byli
hráči stolního tenisu, kteří hráli pod rozpálenou střechou sokolovny, kde teplota vystoupala až k 35°C.
I přesto zde panovala přátelská a pohodová atmosféra a hráči hráli na plný výkon.
Zakončení her proběhlo v areálu Tenisového klubu
Lipník n. B. Po páté hodině vyhlásil předseda Komise
pro využití volného času Zdeněk Kašpárek výsledky her.
V jednotlivých disciplínách se družstva umístila
následovně:
Malá kopaná: 1. Lipník n. B., 2. Dolní Újezd, 3. Jezernice; Volejbal: 1. Lipník n. B., 2. Jezernice, 3. Týn n. B.;

Nohejbal: 1. Dolní Újezd, 2. Lipník n. B., 3. Jezernice;
Stolní tenis: 1. Lipník n. B.; 2. Jezernice; 3. Hlinsko.
Zlato v tenise vybojoval Michal Chytil z Lipníka nad
Bečvou, stříbro získal David Onyščuk z Oseka nad Bečvou a bronz uhájil Michal Derych z Dolního Újezdu.
Nejúspěšnější obcí se mohla stát obec, která měla nejnižší součet umístění svých družstev v disciplínách malé kopané, volejbale a nohejbale. Letošní
nejúspěšnější obcí se stal Lipník nad Bečvou,
na druhém místě se umístila Jezernice, třetí
byl Dolní Újezd a o čtvrté a páté místo se dělily obce Podhoří a Veselíčko.
Věcné ceny s upřímnou gratulací předali vítězům:
starosta města Lipník n. B. Miloslav Přikryl společně s
náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Pavlem
Šoltysem, místostarostkou města Danou Navrátilovou a předsedou mikroregionu Lipensko Tomášem
Šulákem. Následovalo přátelské sousedské posezení
hráčů v zázemí, kde k poslechu hrála skupina Revox.
Děkujeme všem hráčům za účast v letošních Sportovních hrách mikroregionu Lipensko, za vzornou reprezentaci své vysílající obce a za sportovní nadšení
a perfektní výkony, které hry po celou dobu provázely. Děkujeme rovněž divákům a fanouškům, kteří přišli podpořit své favority a nechyběli u tohoto sportovního klání obcí. Poděkování zaslouženě patří také
všem, kteří se na organizaci her podíleli – SVČ, Tenisový klub Lipník n. B., FK Spartak, pan Šromota, Technické služby Lipník n. B. a další.
Ing. Jitka Ihraczká,
Odbor školství a kultury MěÚ Lipník n. B.
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Nohejbal 2015

Gymnaestráda v Helsinkách
Jednou za čtyři roky se setkávají příznivci gymnastiky na celosvětové přehlídce, která byla ve dnech
12. – 18. července ve finském hlavní městě HELSINKÁCH. Asi 20 000 účastníků ze 26 zemí celého světa
zde předvádělo své vystoupení ve všech kategoriích
od dětí a mládeže až po cvičence v seniorském věku.
Vystoupení menších celků probíhala v šesti halách ve
veletržním centru, na 4 podiích ve městě. Na stadionu
vystupovaly větší celky, které předváděly skladby podobné našim spartakiádním. Česká republika se této
akce tradičně účastní jak v krátkých tzv. podiovkách,
tak i v hromadných skladbách, které jsou velmi kladně hodnocené. Česká republika vyslala asi 850 cvičenců, kteří vystupovali ve 2 podiových skladbách – vysokoškoláci a sokolové a dvou hromadných skladbách –
nádherný svět v podání Asociace sportu pro všechny
a skladbě sokolské. Během trvání gymnaestrády jsme

SpoRT

Dne 12. 9. 2015 se konal v Jezernici turnaj v nohejbale. Přijelo celkem 15 družstev, což dalo zabrat
pořadatelům celý den.
Jelikož nám počasí přálo, mohli si všichni hráči i diváci do sytosti vychutnat krásné zápasy, které měly velmi slušnou úroveň. Hráči, kteří k nám přijeli, si velmi
pochvalovali naše hřiště a celé zázemí tohoto areálu.
Všichni se k nám chtějí znovu vrátit. My jim to umožníme na jaře příštího roku.
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Děkujeme všem divákům a hlavně těm z Jezernice, kteří se na nás přišli podívat, a nebylo jich málo.
Na rozdíl od jiných ročníků. Co se týče výsledků, tak
na 1. místě se umístilo družstvo Nazdárci z Přerova,
na 2. místě Amatéři a na 3. místě Slimáci. Musím poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme získali
hodnotné ceny pro všechny hráče. Hlavně děkujeme
obci Jezernice, firmě Kobz a Sokolu Jezernice. Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům, díky kterým
celý turnaj proběhl hladce.
Za pořadatele Petr Lollek

měli možnost vidět, jak se baví a co se naučili v ostatních zemích, setkat se s cvičenci celého světa a také
poznat život v hostitelské zemi – Finsku. Celá akce začíná a končí nástupem všech účastníků, to se uskutečnilo na olympijském stadionu, kde v roce 1952 získal
Pacák Václav
Emil Zátopek 3 zlaté medaile.

MTB Jezernické viadukty
V sobotu 17. 11. 2015 se uskutečnil třetí ročník podzimního cyklistického závodu Jezernické viadukty pořádaný nadšenci z Šela Sport v čele s Alešem Procházkou,
ve spolupráci s hasiči, sokoly a s obcí Jezernice. Start i cíl
závodu byl tentokrát ve sportovním areálu, prezence ve
zdejší hospůdce. V 11:50 byl odstartován závod dospělých a pět minut poté dětský závod. Hlavní závod na
48,3 km, převýšení 1090 m. Dětský MTB maratónek na
12,8 km, převýšení 220 m. Celkový počet účastníků:
274, z toho 98 dětí. Příčinou menší účasti než v loňském
roce bylo podle organizátorů pošmourné počasí. Těšíme
se na další ročník, opět ve stejném čase v Jezernici.

Nohejbalový turnaj na Veselíčku
Dne 26. 9. se konal nohejbalový turnaj na Veselíčku. I když nám počasí moc nepřálo, zúčastnilo se 10 družstev. Tentokrát se jezerskému nohejbalovému oddílu nevídaně zadařilo. Na 3. místě se umístilo družstvo ve složení otec a syn Dreiseitlovi a Jarda Kuchyňka. Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení Pavel Hrbáček, Jiří Raška a Petr Lollek. Tomu říkám pěkné zakončení nohejbalové sezony, která byla pro jezerský nohejbal docela úspěšná, jelikož jsme se umístili v amatérské nohejbalové lize na krásném 3. místě. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem hráčům za výborné výsledky a popřát mnoho štěstí do další sezony. Za nohejbalový oddíl Petr Lollek
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Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Jezernice
Zdravím všechny fanoušky kopané a zvláště ty, kteří fandí našemu týmu TJ Sokol Jezernice. Už 16. 8. se nám rozběhla další sezona
2015/2016 naší okresní soutěže sk. “B“.
Jelikož došlo ke změnám soutěže a ubyl
jeden účastník, tím došlo k tomu, že v naší skupině je
lichý počet týmů, takže náš tým začínal volnem. V týmu nedošlo k větším změnám, jen na hostování nám
přibyli Jakub Růžička a Marcel Velešík, oba z Lipníka.
Na hostování máme tři hráče, to jsou Rosťa König ve
Velkém Újezdě, Zdeněk Dohnal v Horních Nětčicích
a Petr Bočan v Ústí.
Bohužel sezona pro nás nezačala moc šťastně. První utkání v Žákovicích pro nás znamenalo nejen prohru, a to i z důvodu velké absence hráčů, ať už kvůli
zranění nebo jiným důvodům, ale i červenou kartu
a stop na 4 utkání pro Romana Navrátila, jehož absence v obraně je, ať si každý myslí co chce, citelná.
První utkání na domácím hřišti jsme odehráli proti
neznámému týmu Čekyně „B“, které jsme jasně vyhráli i přes značně osekanou sestavu 6:1. Tím ovšem
naše radost na delší dobu skončila, následovala 3 utkání, která jsme prohráli, ať už proto, že jsme se potýkali
s marodkou anebo nedostatkem hráčů. Samozřejmě taky někdy musím být kritický s nezájmem hráčů a jejich
přístupem jak k tréninkům a zápasům.
Po těchto neúspěších, se konečně dostavily dva
kladné výsledky a dokonce s velkým počtem vstřelených branek, kdy jsme doma porazili mužstvo Černotína (které minulý rok bojovalo o špici tabulky, letos
Aktuální tabulka a výsledky:
Žákovice – Jezernice
3:1
Jezernice – Čekyně „B“
6:1
Bělotín – Jezernice
6:0
Jezernice – Dukla Hranice
0:2
Horní Nětčice – Jezernice
3:1
Jezernice – Černotín
5:1
Drahotuše – Jezernice
0:5
Jezernice – Potštát
4:2
Jezernice – Žákovice
3:2

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

KLUB
Bělotín „B“
Horní Nětčice
Jezernice
Dukla Hranice
Drahotuše
Žákovice
Černotín
Potštát
Čekyně „B“

Jezeráček, zpravodaj obce Jezernice

se potácí u dna) 5:1 a potom dlouholetého rivala mužstvo z Drahotuš na jeho hřišti 5:0.
Střelecká chuť kluky nepřešla ani v dalším
utkání, kdy jsme na domácím hřišti 11. 10.
porazili Potštát 4:2, který nám v posledních
letech dělal velké problémy. Nevím, zda je to tím, že
neumíme odpovědět na jejich tvrdou hru, ale tentokrát jsme konečně to prokletí zlomili a ukázali domácím fandům, že ty dva předchozí výsledky nebyly náhoda. Moc jsem to klukům přál a doufám, že sdílím
i názor vás fanoušků, i když vím, že vy chodíte na fotbal nejen fandit, ale taky kritizovat. Od toho fanoušci přece jsou.
Samozřejmě je třeba jak kritizovat, tak i fandit.
Což vy, jak jsem si všiml, umíte dobře obojí.
Proto vám jménem svým i jménem celého týmu děkuji a doufám, že nám zachováte vaši přízeň i nadále.
Sekretář TJ Sokola Jezernice, oddílu kopané
Jan Vika ml.
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