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Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
léto je v plném proudu a současné tropické dny snášíme
někdo líp, někdo hůř. Díky dlouhému deštivému a chladnému jaru narostla bujná vegetace. A tak v obci i na hřišti
sečeme trávu, seč nám síly stačí; a přidali jsme truhlíky
s květinami na most u vodníka a na silniční most na dolním
konci obce, aby obec pěkně vypadala.
Jsem ráda, že můžu začít jednou velmi dobrou zprávou:
3. června proběhlo v souladu se školským zákonem konkurzní řízení na ředitele naší školy. Bylo to nutné,
protože současný pan ředitel se v loni konkurzu neúčastnil a byl jmenován dočasně „do doby nástupu ředitele
vzešlého z konkurzního řízení“. Svou pozici pan ředitel
Ing. Jaroslav Mihal profesionálním vystoupením na vysoké
úrovni obhájil. Jeho myšlenky a prezentace plánů na další
vývoj základní i mateřské školy všechny členy komise přesvědčily, potěšily, nadchly a hodnocení bylo jednoznačně
kladné. Dne 4. 6. 2019 byl jmenován ředitelem ZŠ a MŠ na
dobu neurčitou (přičemž platí, že v souladu s ustanovením
školského zákona může zřizovatel před uplynutím období
6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele vyhlásit na
toto místo konkurz). Přejeme mu hodně sil a inspirace ve
vedení naší školy.
Dobrou zprávou je i to, že jsme se v letošním roce jako
obec poprvé přihlásili do celonárodní putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která byla v sobotu
18. 5. 2019 už po jedenácté slavnostně zahájena v Praze
na Vyšehradě. Na výstavě prezentujeme Dům kultury
a sportu s dvorem. Jela jsem se na Vyšehrad podívat. Bylo
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krásné počasí. Park u baziliky svatého Petra a Pavla byl
plný návštěvníků a stánků s regionálními produkty z celé
republiky. Každoročně přebírá nad výstavou patronát
jeden z krajů, letos převzal patronát Karlovarský kraj od
Olomouckého kraje, který při slavnosti zastupoval Pavel
Šoltys, náměstek hejtmana. Bohatý kulturní program
zajistil Karlovarský kraj spolu s pražskými pořadateli.
Prezentace obce je na této výstavě zdarma a všechny
realizace, kterých je letos přihlášeno 110, budou putovat po republice. U nás vystavíme obrázkové bannery
s úspěšnými projekty na hřišti, při obecních slavnostech v sobotu 24. srpna 2019, společně s bohatým
kulturním programem, na který Vás všechny srdečně zvu
do sportovního areálu Jezernice.

Obecní úřad

www.jezernice.cz
Adresa: Jezernice 206, 751 31
Tel.: 581 771 750
Mobil – úřad: 734 763 575
Mobil – starostka: 606 721 369
podatelna@jezernice.cz
Úřední hodiny:
PO
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
ST
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
ČT
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
PÁ
pro veřejnost zavřeno

Čápi v Jezernici mají pravděpodobně dvě mláďata, jak lze pozorovat na snímcích webové kamery (např.
z 16. 6.) umístěné na budově obecního úřadu. První
čáp přiletěl do Jezernice na komín u Navrátilů v neděli
24. března 2019 mezi 15:00 až 15:30. Asi o dva týdny dříve
než obvykle. O týden později (3. 4.) se objevila samička.
Více lze zjistit na www.birdlife.cz.
Označení křižovatky u Familií se konečně podařilo
prosadit! Od prvního jednání na krajském úřadě v květnu
2017 uběhlo více než dva roky. Po opakovaných jednáních
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se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ředitelství
silnic a dálnic a Dopravního inspektorátu Policie ČR se nám
podařilo prosadit nové značení obou křižovatek na silnici
I/47 tak, aby byly pro účastníky silničního provozu bezpečné. Prvotním záměrem bylo zajistit bezpečný sjezd a výjezd
u Familií. Zástupci Policie ČR při jednání však konstatovali, že
ani značení odbočení do Jezernice nesplňuje zákonné požadavky a je nutné ho změnit. Nechali jsme zpracovat projekt,
který byl postupně konzultován a dopracován prostřednictvím mnohočetné elektronické komunikace a na následných
osobních jednáních se zúčastněnými stranami. Cena realizace nového vodorovného a svislého značení podle projektu se
nakonec vyšplhala k částce 1,2 mil. korun. Ředitel Ředitelství
silnic dálnic v Olomouci po osobním projednání souhlasil
s převzetím projektu a s realizací značení na náklady ŘSD.
Práce by podle jeho sdělení měly být provedeny nejpozději
do konce září 2019. Dne 6. 6. 2019 krajský úřad na základě
žádosti obce vydal nezbytné opatření obecné povahy, kterým podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
stanovil novou místní úpravu provozu na obou křižovatkách.
Pokud vše klapne, jak je dohodnuto, na podzim budeme jezdit bezpečněji!
Chodník v jižní části obce letos realizovat nebudeme.
Nezískali jsme dotace na jeho realizaci, protože rozhodnutí o povolení stavby chodníku nabylo právní moci o 11 dní
později, než stanovovala pravidla. Správní řízení se protáhlo
kvůli nedořešeným majetkoprávním poměrům v důsledku
úmrtí jednoho z vlastníků dotčených pozemků. Další výzva
Místní akční skupiny Moravská brána k předkládání žádostí
o dotace bude vyhlášena na podzim letošního roku. K dispozici by podle slov vyhlašovatele mělo být dost finančních
prostředků, a je tedy velká pravděpodobnost získání dotace.
Stavbu pak budeme realizovat v příštím roce.
Oprava střechy altánu na dětském hřišti byla provedena v březnu jako první letošní investiční akce. Firma Garec vyměnila střešní krytinu a část desek v podbití střechy,
které byly poškozeny „loupáním perníku“ našimi dětmi
a výrostky. Cena opravy: 20 tis. Kč. Věřím, že teď už děcka
vybijí svou přebytečnou energii na hřišti a na instalovaných zařízeních určených ke sportovním aktivitám a hrám,
a nikoliv opět demolicí altánu. Chraň Vás ruka Páně, pánové a slečny!
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Oprava kanalizace u č. p. 27 byla provedena v květnu.
V místě křížení kanalizace se starým mlýnským náhonem
došlo ke zborcení výkopu a zatarasení odtoku vody z části
náhonu za domem. Následně významně narostlo množství
vody prosakující do sklepa domu č. p. 27. Po otevření
výkopu byl zborcený materiál odstraněn, výkop vyčištěn
a zpevněn a voda od náhonu odvedena nově položeným
potrubím. Situaci před opravou zhoršoval nátok dešťových
vod z výše položeného pozemku do náhonu. Ten byl při
opravě odveden a napojen do nejbližší šachty dešťové
kanalizace. Místo křížení splaškové kanalizace se starým
mlýnským náhonem je opraveno.

Stavební úpravy základní a mateřské školy budou
pokračovat během letošních letních prázdnin. V základní
škole opravíme střechu nad keramickou dílnou, eternitovou krytinu nahradíme zdravotně nezávadným materiá-

4

Jezeráček 2/2019

lem. Současně dokončíme zateplení stěn budovy školy ve
dvorním traktu. V době uzavření mateřské školy od 1. 7.
do 18. 8. provedeme opravu schodiště, chodby a sociálního zázemí. Na tyto investice jsme získali dotaci z Programu
obnovy a rozvoje venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši
400 tis. Kč.
Během prázdnin MŠ bude na pozemcích vedle OÚ vlastník
sousedních pozemků realizovat výstavbu inženýrských sítí
a přístupové komunikace pro dva nové rodinné domy, přičemž je nutné rozbourání přístupové cesty k OÚ a MŠ
od začátku července do poloviny srpna. Práce budou
skončeny před návratem dětí do školky. Obecní úřad bude
po celou dobu v provozu, přístup pro zaměstnance i návštěvníky bude zajištěný.
V letošním roce ještě připravujeme opravu křížů na Familiích a na dolním konci obce a vytvoření sochy víly Jezernice ze suché lípy na břehu potoka a indiánského totemu z pokácené břízy v zahradě mateřské školy, abychom
zachovali památky po našich předcích ve slušném stavu do
dalších let a z uschlých stromů, které zde rostly po desetiletí,
ještě na nějakou dobu vytvořili objekty pro radost.
Přípravy opravy márnice, která rychle chátrá, byly
zahájeny zadáním statického posudku. Statik konstatoval nedostatečné založení objektu, absenci ztužujícího
věnce, nedostatečné odvedení dešťových vod a venkovní
konstrukce za svou životností. Zastupitelstvo proto musí
rozhodnout o budoucnosti stavby a o jejím využití. Zda ji
nechá zbourat nebo opravit, například na malou obřadní
síň, jak navrhla jedna z účastníků projednání Programu
obnovy obce.
Současně se musíme postarat o poškozenou polní cestu na Zlomech, kterou realizoval Státní pozemkový úřad
a bezúplatně převedl na obec v r. 2016. Reklamaci zhotovitel zamítl na základě odborného posudku, který provedla
jeho akreditovaná laboratoř. Pozemkový úřad nás odkazoval od čerta k ďáblu a poškozením cesty se odmítl zabývat.
Proto obec zadala nezávislý odborný posudek, který bude
podkladem pro následná jednání o nápravě současného
stavu.
Nový dopravní automobil pro přepravu osob včetně
výzbroje a potřebného vybavení k zásahu pořídíme pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů do prosince letoš-
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ního roku. Sbor dnes disponuje šestimístným autem, které
pro přepravu jednotky nestačí. Proto pořizujeme Volkswagen Crafter s kapacitou 9 osob, 4x4, s výkonem, který
je dostatečný i pro pohyb v terénu. Na auto jsme získali
dotaci 450 tis. Kč od Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru a 100 tis. Kč od Olomouckého kraje,
předpokládané náklady představují 1,2 mil. Kč. V současné
době oslovujeme podnikatelské subjekty v obci z žádostí
o příspěvek, protože i u nich naši hasiči v případě potřeby
budou zasahovat.

Zahájili jsme přípravu výstavby dostupného a sociálního bydlení u Malíčků. Architektonická kancelář TK
Vision s.r.o. z Lipníku n. B. pro nás zpracovává studii využití
obecních pozemků v uvedené lokalitě tak, aby mohla být výstavba realizována postupně po etapách, podle konkrétního
zájmu obyvatel. V první etapě plánujeme šest bytů, zahájení
realizace podle termínu vydání stavebního povolení a dostupných dotačních titulů, předpoklad 2021–2022.
Nový mapový portál s evidencí nemovitostí a s pasporty obecních zařízení jsme pořídili pro potřeby obecního úřadu a v menším rozsahu je k využití i pro veřejnost
na webu obce v rubrice Informace.
Ve druhé polovině roku zahájíme projednání nového
územního plánu obce Jezernice. Náš současný ÚP byl
pořízen v roce 2006 a už neodpovídá platným předpisům.
Pořízení nového ÚP je příležitostí zamyslet se nad využitím
obecních i soukromých pozemků a doplnit případné nové
záměry. Všemi podněty, které dosud byly na úřad doručeny, nebo ještě budou doručeny, se bude zhotovitel zabývat.
Případné podněty podávejte do 30. 9. 2019.
A dobrá zpráva na závěr: V sobotu 25. května se v Jezernici už potřetí uskutečnily Sportovní hry mikroregionu
Lipensko a byly velmi úspěšné. Realizační tým složený
ze zkušených Sokolů, hasičů, obecních pracovníků a dalších dobrovolníků z řad našich občanů vytvořil bezvadné
prostředí i atmosféru pro tuto akci. Dokladem je e-mail
od předsedy mikroregionu: „Vážená paní starostko, dovol,
abych poděkoval za výborně zorganizované sportovní hry
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mikroregionu Lipensko ve Vašem krásném sportovním areálu v Jezernici a za perfektní výkon všech pořadatelů obce
a Sokola Jezernice. Pěkný den. Ing. Miloslav Přikryl, starosta
města Lipník nad Bečvou“.
Velký dík patří Vám všem jezerským pořadatelům, nejen
sportovních her, ale všech akcí, které pro domácí i přespolní návštěvníky v Jezernici připravujete! Třeba fotbal je
parádní hojně navštěvovanou událostí. Teď ale fotbalový
trávník potřebuje láskyplnou péči, někoho, kdo by ho
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pravidelně zalil, posekl, ošetřil problematická místa, vysekal okolo lavic… Samojízdnou i ruční techniku má Sokol
k dispozici od obce. Chybí jen člověk se smyslem pro věc.
Zaměstnanci obce při svých povinnostech na takovou práci
nemají volnou kapacitu. Všude v okolí tuto práci dělají fotbaloví nadšenci. Chcete-li pomoci, dejte vědět předsedovi
Sokola nebo sekretáři fotbalu.
Přeji Vám krásné léto, hodně zdraví a ať se Vám vše daří.
Pavla Jochcová, starostka

Seniorská obálka

Olomoucký kraj se jako jeden z dalších krajů zapojil do
projektu „Seniorská obálka“. Jedná se o formulář – tiskopis I.C.E. karta (In Case of Emergency = v případě ohrožení), do kterého senior vyplní aktuální informace o svém
zdravotním stavu tzn. aktuálně užívané léky, alergie, poslední hospitalizace (doporučujeme vždy přiložit poslední
propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blízkou či na
svého praktického lékaře. Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly pravidelně aktualizovány, protože slouží pro
složky Integrovaného záchranného systému (IZS) k prvotnímu vyhodnocení zdravotního stavu a zvolení dalších
kroků ke stabilizaci zdraví a života. Obálky budou umístěny
na viditelném místě v bytě, na dveřích lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu, a to např. v průhledné plastové obálce, pomocí magnetky, magnetického klipu nebo
v papírové podobě.
Formuláře, v nichž senioři, nejlépe ve spolupráci s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky, vyplní podstatné informace, už Olomoucký kraj zveřejnil na webových
stránkách www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html.
ICE karta interaktivní se může vyplnit elektronicky
a následně vytisknout.

Třídění a recyklace odpadu v ČR
Češi mohou třídit odpad už do více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob. S naprostou
samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel

v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně vytřídí
kolem půl milionu tun odpadu. V roce 2018 lidé
v obcích a městech vytřídili přes 665 tisíc tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Co
Čech, to průměrných 49 kilogramů vytříděného
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. A k tomu
ještě téměř 14 kilogramů kovů. Každý tak loni vytřídil o 3 kilogramy odpadu více než v roce 2017.
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Již 73 % obyvatel ČR aktivně třídí své odpady. Cesta k barevným kontejnerům s odpadem se pro ně stává naprostou
samozřejmostí. Loni tak do nich vytřídil každý z nás v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg plastů, 13,2 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. S připočtením kovů
pak každý obyvatel ČR vytřídil za loňský rok v průměru
62,9 kilogramu odpadů.
Zdánlivě nepotřebným odpadům, tak díky třídění
dali druhou šanci. V barevných kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové
firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na
druhotnou surovinu pro další zpracování. Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, anebo přímo
k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou surovinu
se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky,
většinou se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu
nových předmětů. To je třeba případ papíren nebo skláren,
kde se sběrový papír a skleněné střepy přidávají k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití vrací v podobě nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního pásu a vyřazují se do
odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě
tepla a elektrické energie. Podrobnější informace o třídění
a recyklaci odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz.
Zdroj Ekokom
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V Jezernici zatím nedosahujeme průměru ČR
v množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele.
Takže bychom měli trochu zabrat, pokud nechceme platit
horentní sumy za zbytkový komunální odpad ukládaný
na skládky, jak nám připravuje nová legislativa! Máme
v obci již 32 velkoobjemných kontejnerů na třídění odpadu. Od 1. června 2019 jsme na pěti místech přidali další
nové nádoby. Na třech místech přistavujeme v období od
jara do podzimu velkokapacitní kontejnery na bioodpad.
V Lipníku n. B. v ulici Svatopluka Čecha je i pro naše občany
k dispozici sběrný dvůr, kam můžete odvézt i rozměrnější
odpady a předměty, které nepatří do kontejnerů. Dvakrát
ročně odvážíme velkoobjemný a nebezpečný odpad. Do
dvou popelnic, u Mansbartů a u garáží obce, sbíráme kovy.
U garáží máme kontejnery na textil a na elektroodpad.
V nejbližší době budou u Mansbartového a u technického
zázemí obce umístěny popelnice na jedlé tuky a oleje, které zdarma odebírá specializovaná firma. Už nyní
můžete oleje nosit našim technikům nebo na obecní úřad.
NEVYLÍVEJTE TUKY DO ODPADU A DO KANALIZACE! Tuky se
hromadí v zásobníku splašků v ČOV a způsobují neúčinnost
čerpadel, takže následně dochází k zaplavení čistírny odpadních vod splašky!!!
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Zatím nevíme, zda bude úspěšná naše žádost o dotace na
nákup modrých a žlutých popelnic do domácností. V kladném případě komfort a efektivita třídění v Jezernici ještě
vzroste.
Na úřadě si už nyní můžete zdarma vyzvednout
sadu tašek na tříděný odpad.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE !!!
Pavla Jochcová

Tuky z ČOV usazené za jeden rok
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Místní hřbitov v Jezernici – informace pro nájemce hrobových míst
Obec Jezernice je provozovatelem a správcem místního
hřbitova v Jezernici. Místní hřbitov jako veřejné pohřebiště je prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo
uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst
pro hroby a hrobového místa. Úcta k památce zesnulých
a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebiště jako veřejného pietního místa, určeného
k rozloučení se zemřelými, k jejich pohřbívání a k ukládání
jejich zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo
udržováno v dobrém stavu a aby bylo dbáno příslušných
zdravotních, hygienických a bezpečnostních předpisů.
Výčet některých povinností návštěvníků hřbitova
• Návštěvníci hřbitova dodržují zákaz vstupu se zvířaty
a zákaz pití vody z vodovodních výpustí a studní.
• Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené
pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání
odpadu z pohřebiště mimo odpadu stavebního, současně za respektování třídění odpadu.
• Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem
provozovatele pohřebiště.
• Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na
jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
Důležité povinnosti nájemců hrobových míst
• Vlastním nákladem zajišťovat údržbu užívaného hrobového místa, provádět údržbu hrobového místa, aby jeho plocha nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval
svým vzhledem okolí, jakož i průběžně údržbu hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
• Nájemci jsou povinni strpět uložení konstrukce pro
ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu
a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě,
to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou
dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo
uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten,
kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své
činnosti přibral třetí osobu.
• Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohro-

žuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Je
zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední
hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
• Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebiště pouze s vědomím
provozovatele a je povinen poskytnout provozovateli
veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno § 21 odst.
1 zákona o pohřebnictví.
• Ke zhotovení náhrobku, hrobového zařízení na
pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po
prokazatelném předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.
V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech
a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich
části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce
povinen nejpozději před přerušením práce téhož
dne odvézt. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky
na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačnímu a nesmí být jejich průchodnost omezována.
Po skončení uvedených prací je nájemce povinen
na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení
prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli
pohřebiště.
• Nájemce je povinen dodržovat výměru hrobového místa uvedenou ve smlouvě, není dovolené
hrobové místo svévolně zmenšovat či zvětšovat.
Platba za hrobové místo se odvíjí z výměry hrobového
místa, která je provozovatelem uvedena v nájemní
smlouvě a nájemce nesmí s touto danou výměrou jakkoliv manipulovat.
• Tento výčet obsahuje jen některé z povinností návštěvníků a nájemců hrobových míst, všechny povinnosti
jsou vyjmenovány v provozním řádu hřbitova, který je
dostupný na nástěnce u hřbitova, webových stránkách
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obce (www.jezernice.cz) anebo na obecním úřadě
v jeho otevíracích hodinách.
Ačkoli jsou informace volně dostupné, stále se setkáváme
s případy, kdy je provozní řád ze strany nájemců hrobových
míst porušován. Nejčastějšími případy jsou kamenické práce,
které si nájemce sjedná s třetí osobou a nepohlídá si, zda firma po odvedené práci odklidila vzniklý odpad v souladu s provozním řádem hřbitova. I když má tuto službu nájemce často
sjednanou právě s třetí osobou, zodpovídá za její dodržení on

OBECNÍ ÚŘAD

sám. Proto dotyčné upozorňujeme, že je třeba si odvedenou
práci firmy kontrolovat, popřípadě zajistit samostatně úklid
odpadu vzniklého z kamenických prací, aby byly hrobové
místo a příp. další místa v souvislosti s kamenickými pracemi
znečištěná, uvedeny zpět do původního stavu nejpozději do
48 hodin od ukončení prací. Zároveň nájemce žádáme o dodržování povinnosti tyto kamenické práce před jejich zahájením
ohlašovat provozovateli hřbitova – Obecní úřad Jezernice.
Pavla Marková, účetní obce

Volby do Evropského parlamentu 2019
V České republice probíhaly volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební místnosti
byly otevřeny v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. Česko bylo jedinou zemí,
kde v roce 2019 probíhaly volby dvoudenní. Ve většině
zemí volby probíhaly v neděli 26. května.

Češi si mohli do Evropského parlamentu zvolit 21 poslanců
z 39 zaregistrovaných kandidátních listin politických stran,
hnutí a koalic.
Do volebních místností si našlo cestu 28,72 % voličů, tedy
více než v roce 2014, kdy účast dosáhla 18,2 %.
V Jezernici přišlo letos k volbám 27,62 %, zatím co v roce
2014 pouze 14 %.

Výsledky voleb v Jezernici:
Okrsky
celkem

zpr. v %

Voliči
v seznamu

1

1

543

100,00

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

150

27,62

150

149

99,33

Výsledky hlasování za územní celek – Obec Jezernice
Strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4

2,68

5

Občanská demokratická strana

14

9,39

6

ANO, vytrollíme europarlament

4

2,68

7

Česká str. sociálně demokrat.

8

5,36

9

Komunistická str. Čech a Moravy

2

1,34

12

Koalice Rozumní, ND

1

0,67

16

Vědci pro Českou republiku

2

1,34

24

HLAS

5

3,35

26

Koalice STAN, TOP 09

6

4,02

27

Česká pirátská strana

15

10,06
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Výsledky hlasování za územní celek – Obec Jezernice
28

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

13

8,72

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,67

30

ANO 2011

55

36,91

31

Agrární demokratická strana

1

0,67

32

Moravané

1

0,67

39

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

17

11,40

Nováková Jana, zapisovatelka OVK

Výběr ze zápisů Zastupitelstva obce Jezernice
5. zasedání konané dne 15. dubna 2019

ZO schválilo:
• stažení bodu 6, žádost o podporu obce při budování infrastruktury pro 2 RD z programu 5. zasedání ZO,
• bezúplatný převod pozemku parc. č. 188 – zahrada
v k. ú. Jezernice z vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad,
do vlastnictví obce Jezernice,
• prodej části pozemku parc. č. 2725/12 ost. plocha, ost.
komunikace o výměře cca 56 m2, v k. ú. a obci Jezernice,
za cenu 100 Kč/m2, do SJM J. Š. a M. Š., bytem Jezernice,
• zadání architektonické studie Malíčkovo ke zpracování
Ing. arch. Konvičnému,

• úhradu nákladů na zájezd na divadelní představení ke
dni seniorů 2019,
• zavedení třídění jedlých olejů v obci,
• stanovy DSO MORAVSKÁ BRÁNA, úprava č. 2,
• bezúplatné nabytí vyřazené silnice č. III/4376 Lipník
nad Bečvou – Jezernice, a to začátek úseku od areálu
společnosti Wienerberger s.r.o., po křižovatku se silnicí
III/4374 v obci Jezernice v délce 0,770 km nacházející
se na pozemku parc. č. 2677/24 v k. ú. a obci Jezernice
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Jezernice a příslušnou darovací smlouvu,
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• poskytnutí sponzorského daru ve výši 3 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na Gymnaestrádě 2019.
ZO neschválilo:
• pořízení sochy sv. Martina,
• pořízení měřiče rychlosti na vjezdech do obce.
ZO nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. č. st. 430
– zast. plocha, v k. ú. Jezernice.
ZO zrušilo:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob vydanou dne 6. 10. 2013,
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 – Požární řád obce
Jezernice vydanou dne 6. 10. 2003.

OBECNÍ ÚŘAD

ZO pověřilo obecní úřad, aby odpověděl panu
H. a doložil mu tabulku nákladů za komunální odpad obce
za sledované roky 2010; 2014–2018.
ZO delegovalo starostce obce pravomoci zřizovatele příspěvkové organizace v odvolávání ředitele PO, vyhlašování a procesního řízení konkurzu na ředitele PO zřízené
obcí.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení ze 4. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 1 a 2,
• aktualizaci povodňové komise obce,
• Informace Z. Kotíka o záměrech firmy Agrochov Jezernice,
• výsledky sběru víček pro Tobiáška,
• poskytnutí daru D. A.

Divadlo Skřítek Vítek (p. Taraba)
V pondělí dne 1. 4. 2019 k nám opět zavítal pan Taraba se svým
divadelním představením. Pohádka tentokrát byla o skřítku

Vítku a jeho mlsném autíčku. Děkujeme KRPŠ za příspěvek.
Diana Schröderová

Divadlo Marionety
Dne 25. 2. 2019 přijelo do MŠ Jezernice loutkové divadlo MARIONETY. Pro základní i mateřskou školu byla přichystaná pohádka „Když se čerti ženili“. Kašpárek se vydal zachrá-

Divadlo v MŠ – Marionety

nit princeznu – to se mu nakonec povedlo i přes všechny
nebezpečné překážky. Divadelní vystoupení se nám líbilo.
Diana Schröderová

Divadlo v MŠ – Pan Taraba

ŠKOLA
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Jaro v mateřské škole Jezernice
Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí
barev. Na jaře sledujeme zázraky, které se v přírodě dějí.
Pozorujeme první paprsky slunce, které všechno budí ze
zimního spánku. Začínají se zelenat pole a louky, ze země
vyráží nové kvítí a na stromech se objeví nové lístky. S dětmi posloucháme první bzukot včel, milé švitoření vlaštoviček a veselé melodie skřivánků. Po příletu „našich čápů“
denně sledujeme, co se děje na komíně. V trávě objevujeme broučky a povídáme si o zvířatech, které se připravují
na rodičovské povinnosti. Na zahradě jsme do záhonku
zaseli semínka zeleniny a okopali jahody. S jarem dětem
nastává ráj pro hry na hřejivém slunci.

bavilo „prolézání“ tankem a potěšilo je, že se mohly svézt
vojenským vozidlem.
Lenka Hradilová

Beseda s paní knihovnicí
V dubnu nás navštívila paní Ryšavá z Městské knihovny.
Přečetla dětem pohádky, připravila zábavný kvíz a představila nové knihy a leporela.
Výchovný koncert v ZUŠ „Letem světem“
Dne 25. 4. 2019 se v Lipníku konal výchovný koncert pro
MŠ s názvem „Letem světem“. Přijali jsme pozvání a ranním autobusem odcestovali do Lipníku nad Bečvou. Žáci
„Lidušky“ si pod vedením učitelů připravili poutavý příběh
se spoustou hudebních nástrojů a písniček. Představením
provázela Pipi Dlouhá punčocha, která se postarala o veselou zábavu. Koncert se dětem moc líbil.

Den otevřených dveří v Dukelských kasárnách
K příležitosti výročí osvobození Evropy se žáci ZŠ a děti
MŠ zúčastnili 7. května 2019 Dne otevřených dveří v Dukelských kasárnách v Lipníku nad Bečvou. Děti se mohly
podívat zvenku i zevnitř na techniku a zbraně Armády ČR,
Policie ČR a hasičských záchranných sborů. Nejvíce děti

Velikonoční příběh v Jezernickém kostele
Dne 17. 4. 2019 jsme navštívili pana faráře v místním kostele. Ten měl pro nás zajímavě přichystaný „velikonoční

příběh“. Děti se dozvěděly, proč slavíme Velikonoce. Všichni jsme se zapojili do příběhu (např. nesli jsme ,,kříž“, jedli
jsme u večeře ,,chléb“, zazpívali jsme si…). Pan farář nám
zahrál a zazpíval různé písně a jednu nás i naučil. Těšíme se
na další návštěvu!
Diana Schröderová
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Zápis do mateřské školy
Ve čtvrtek 16. května proběhl v mateřské škole v Jezernici zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2019/2020. K zápisu přišlo 7 rodičů s dětmi. Jedno dítě

dovrší k 1. září 2019, tedy k začátku školního roku, tří let.
Ostatní děti budou k tomuto datu dvouleté.
Lenka Hradilová

Lyžařský výcvik
Škola jsme sice počtem žáků malá, ale o to více aktivit pro
ně chceme přinášet. Dalo by se říci, že jsme také škola poměrně sportovní, protože se nám podařilo zaplnit polovinu
lyžařského kurzu na svahu v Hlubočkách. Tu druhou polovinu naplnila ZŠ a MŠ z Hranické ulice v Lipníku, která je
o poznání větší než naše škola a školka.
Ještě před jarními prázdninami měly děti z naší základní
a mateřské školy možnost lyžovat na dobře upraveném
svahu v Hlubočkách. Každé odpoledne se jim věnovali

instruktoři, kteří si perfektně rozdělili děti do několika skupin podle úrovně – začátečníkům dali dobré základy, s pokročilými pak pilovali styl, vzniklo i družstvo snowboardistů. Děti nezapomněl pochválit také sob, se kterým mohli
poslední den malí lyžaři závodit a všemožně skotačit.
Všechny dny nám počasí poměrně přálo. Přestože bylo také
dost teplo, sníh držel a lyžování na sluncem zalitém svahu
bylo vážně skvělé.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ

ŠKOLA
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Světový den vody
Na pátek 22. 3. připadal Světový den vody. Rozhodli jsme se
ho slavit také ve škole. Připravili jsme si na celý den tematické
vyučování o této vzácné látce. Hned ráno jsme provedli exkurzi
v naší čistírně odpadních vod v Jezernici. Paní starostka děti
provedla a vysvětlila jim celý chod čističky. Děti byly příjemně
překvapené, že do přírody se vrací voda tak čistá.
Zpátky ve škole jsme četli o vodě a rozvíjeli svoji čtenářskou gramotnost hledáním informací o rybách. Poté jsme
pracovali s velkými mapami České republiky a Evropy,
abychom se dozvěděli, kam se která řeka vlévá a kam naše
voda vlastně odtéká. Ve dvojicích jsme nažhavili tablety

s internetem a vyhledávali jsme obrázky vodních živočichů.
Nejzajímavější částí dne však asi byly pokusy s vodou – pozorování rozpustnosti látek ve vodě a výroba destilované
vody. Z úplně špinavé a přesolené vody jsme destilací získali znovu čirou bezbarvou tekutinu bez chuti a nečistot.
Věříme, že se nám podaří ještě více realizovat podobná tematická vyučování. Žáky to totiž bezvadně bavilo a snad si
o to více zapamatovali.
Jaroslav Mihal,
ředitel školy
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Beseda v knihovně
Kalendář je prošpikovaný různými významnými dny. My
ve škole si vybíráme takové, které nějak souvisí s rozvojem vzdělávání, dovedností anebo postojů. Výborně se
nám tentokrát hodilo úterý 2. dubna, které bylo Světovým
dnem dětské knihy. Do místní knihovny v Jezernici jsme
pozvali paní knihovnici z Lipníka nad Bečvou a nechali si
od ní představit několik zajímavých dětských knih. Beseda
byla perfektní. Děti se smály, ale také pozorně poslouchaly
nebo dokonce luštily knihovní šifru. Některé knížky nás tak
zaujaly, že už je máme nakoupené ve škole pro potřeby
společného čtení a už jsme se do první z nich pořádně po-

nořili. Rozvíjet čtenářské dovednosti a posilovat pozitivní
postoj ke čtení je pro nás prioritou.
Jaroslav Mihal, ředitel školy

Ukliďme Česko, anebo alespoň svoji obec
Také žáci naší základní školy se pustili do úklidu svého
okolí. Ani chvilku nenaznačili, že by to bylo něco otravného, špinavého nebo nudného. Právě naopak, od první
chvíle, kdy jsme se o uklízení zmínili, byli nadšení. Nadšení je neopustilo ani při samotném úklidu, rozbíhali se
po ulicích, k břehům potoka, okolo fotbalového hřiště
s takovou vervou, že se předháněli, která skupinka nasbírá více odpadků nebo přinese kurióznější nález. Samozřejmě jsme dbali na bezpečnost všech žáků, aby se dobrá akce nakonec nezvrtla ve zdravotní potíže. Naštěstí ani
špatné počasí, protože ten den se udělalo opravdu zima,
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nevzalo žákům chuť být venku a alespoň trochu přispět
k čistotě své obce.

Na závěr úklidové akce jsme spolu s obcí vysázeli další stromy. Tentokrát na horním konci obce.

Projektový den mimo školu – návštěva farmy
Naším záměrem v základní a mateřské škole je vzdělávat
zajímavě. Nejen moderně, ale také účelně a efektivně.
Aktivně hledáme možnosti – věcné a finanční – jak učení realizovat co nejlépe tak, aby bylo pro žáky atraktivní,
motivující a zároveň lépe upevňovalo jejich znalosti a více
rozvíjelo jejich dovednosti a postoje. V následujících dvou
letech ve škole realizujeme projekt z dotací EU číslo CZ.
02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010916. Do školy přiteče více
než 800 000 Kč na personální podporu v mateřské škole,
pomůcky v ZŠ a MŠ, na kroužky pro žáky, na techniku do
vyučování a další. Jednou z aktivit jsou také projektové
dny mimo školu. Tentokrát jsme vyrazili na farmu do
Horní Loděnice za zvířátky. A děti ze ZŠ a MŠ si to užily
náramně!
Nejprve si prohlédly celou farmu s výkladem, nahlédly do
všech míst farmy, po kterých je provázela zkušená chovatelka. Dozvěděly se tak naprosto všechno, ať se zeptaly na
cokoliv. S odborníkem z praxe obešly jednotlivá stání hospodářských zvířat, prohlídly a „osahaly si“ všechno, o co
se chovatelé musejí starat a pro zvířata zajistit. Zajímavé
bylo také hledání jiných nehospodářských zvířat na farmě
(myši, plži, zajíci, ptactvo, žížaly, hmyz atd.).
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Zlatým hřebem pak byly vyjížďky na koních. Tady bylo
vidět, že jízdu na krásných zvířatech si děti užívají, ale
zároveň z ní mají respekt. Největší nadšení pak vyvolala možnost navštívit přímo výběhy ovcí, koz a prasat,
hladit a krmit vše, co před našimi průzkumníky neuteklo. Největší oblibě se těšil domeček morčat a králíčků
s mláďaty. Žáci byli unešení z mláďat a z možnosti hladit, mazlit, krmit, pozorovat mláďata z bezprostřední
blízkosti.
Některé ohlasy žáků: „Nejvíc se mi líbily ovečky, jak byly
hebké.“ „Morčata byla moc roztomilá a králíčci byli nejlepší, protože jsme si je mohli vzít do náruče.“ „Líbilo se mi,
že jsme mohli jít za kozami do výběhu.“ „Líbili se mi koně,
protože jsme je mohli hladit a svést se na nich.“ „Nejlepší
bylo, že jsme mohli vzít králíčky do ruky! Chtěla jsem si je
vzít domů.“ „Líbilo se mi ježdění na koni, protože jsem na
koni jel poprvé v životě!“
Jaroslav Mihal, ředitel školy

ŠKOLA

Vynášení Morany
V pátek 5. dubna 2019 proběhlo již tradiční vynášení Morany. Žáci základní školy se společně s dětmi z mateřské
školy vydali k mostu za zpěvu písní a přednášení říkanek.
U mostu jsme se zastavili a žáci 5. ročníku hodili Moranu do
potoka. Potom děti z MŠ zazpívaly jarní písničky.
Tím jsme symbolicky zahnali zimu z vesnice a přivítali jaro.
Irena Nezhybová
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Jarní dílny
V pátek 5. 4. odpoledne jsme v kulturním domě připravili
malé dílničky pro děti a veřejnost. Na každém stanovišti
čekaly odlišné úkoly – od navlékání, přes práci s drátem,

tvoření figurek až po tradiční velikonoční perníky. Samozřejmě nemohlo chybět zdobení vajec.
Jaroslav Mihal, ředitel školy

Tablety ve výuce
Škola pořídila 12 ks tabletů Apple iPad. Žáci pracují s nejrůznějšími výukovými aplikacemi. Nejčastěji je využíváme
v matematice, českém jazyce, v informatice a v angličtině.
Tento nástroj není v žádném případě na hraní her. Přesto je
velmi motivační, žáci na iPadech pracují rádi a s vysokým
nasazením. Výukové aplikace, které jsme pro žáky pořídili,
jsou tak zajímavé, že žáci vůbec nepoznají, že se při nich
vlastně učí. A jak dobře!
Jaroslav Mihal, ředitel školy
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Zápis do 1. třídy
Dne 15. dubna proběhl zápis do první třídy na školní rok
2019/2020. V mateřské škole máme 10 předškoláků, bohužel kvůli stěhováním a odkladům školní docházky budeme
počítat s nástupem jen tří prvňáčků. Osobně si myslím, že
děti by měly chodit do školy v místě svého bydliště. Mohou
si tak vytvářet dobré a pevné vazby na svoji rodnou obec
a na kamarády z dětství. Stejně tak si však myslím, že děti
mají chodit do kvalitní školy s dobrým přístupem a kvalitní
výukou. Náš tým v ZŠ a MŠ v Jezernici dělá všechno pro to,
aby i malá vesnická malotřídní škola mohla být považovaná za velice dobrou a kvalitní: přístupem ke každému žáku,
přátelskou pracovní atmosférou, pedagogickými metodami a kvalitním vybavením.
Už se těšíme na nové prvňáčky! Při zápisu jsme si hlavně
povídali s dětmi i rodiči. Děti prošly několika stanovišti,
na kterých paní učitelky zjišťovaly připravenost na školní
vyučování. Nešlo samozřejmě o žádné přijímačky, spíše
o přátelské popovídání a potvrzení toho, co už děti dokáží.
Plynule jsme navázali na předchozí schůzky a setkání v MŠ.
Už dlouho před zápisem jsme totiž měli dvě schůzky s rodiči
předškoláků, na kterých jsme se bavili o dovednostech pro

školu a o zralosti dětí. Navíc paní učitelky z MŠ zodpovědně
vedou předškolní přípravu, takže rodiče přesně informují,
kde je případně potřeba více zabrat. Také paní učitelky ze
školy se šly podívat na práci předškoláků přímo do školky
a v neposlední řadě předškoláci navštívili školu nanečisto.
Všemi těmito způsoby chceme usnadnit nástup do školní
docházky. Chceme děti, které se na školní práci těší a které
jsou pro nás vlastně „parťákem“ pro práci ve třídě.
Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ
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Dne 2. 3. 2019 hasiči z Jezernice opět po roce vodili medvěda. Vše šlo hladce a v pohodě. Všem děkujeme za příspěvky
a dobroty. 									 SDH Jezernice
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Šibřinky
Šibřinky jsou v Jezernici tradiční zábavou před zahájením
velikonočního půstu. Vždy je má v režii Klub rodičů a přátel
školy. Jsem šťastný, že je klub takto aktivní a získává prostředky, které pak vrací do školy, přesněji žákům, formou
nejrůznějších příspěvků. Letošní šibřinky měly ducha První
republiky a tanečníků v dobových kostýmech 20. let se
sešlo opravdu hodně. Nechyběly samozřejmě také masky
z úplně jiných tematických oblastí, ale to prostě k masopustní zábavě patří. Mohli jsme alespoň obdivovat vyna-

lézavost a kreativitu hostí. Šibřinky měly vynikající atmosféru i spád a noc příjemně ubíhala. Všechny ceny z bohaté
tomboly našly okolo půlnoci své šťastné majitele. Věřím
tomu, že se všichni výborně bavili. A snad je to odměnou
i pro ty, kteří se nemohli tolik bavit, ale starali se o hladký
chod akce, občerstvení a zázemí. Děkuji jim ještě jednou!
Jaroslav Mihal, ředitel školy
Foto: Kateřina Hejtmanová
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Setkání seniorů 7. 4. 2019

V neděli odpoledne se v kulturním domě uskutečnilo další
z řady pravidelných setkání našich seniorů a jejich přátel.
Tentokrát jsme na přání účastníků setkání dali větší prostor
muzice a povídání. Jediným bodem programu bylo tradičně milé vystoupení našich školáků, kteří přítomným zpívali, recitovali a tancovali v doprovodu paní vychovatelky
a elektronických kláves. Pak už nastoupilo Duo Foltýnek,
které návštěvníky rozezpívalo, roztančilo a bavilo až do
večera.
Návštěvníci od obecního úřadu dostali knížku Přerovsko
z nebe s leteckými fotografiemi obcí a pamětihodností
a s Jezernickými viadukty na obálce knihy, formulář Seniorské obálky pro případ nouze a pro vnoučata Poznávací
omalovánky Region Přerovsko a Hranicko.
Výborné koláče upekla paní Bočanová J., společně s paní
Juroškovou a Vybíralovou, ořechy do koláčů tradičně dodal
p. Kellner A. a narcisy na stůl jsme dostali od paní Kálové.
Děkujeme a těšíme se na setkání při dalším ročníku. Jo

Velikonoce 2019
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Pálení čarodějnic
Je to tady! Zima pomalými krůčky odchází a všichni se těšíme na letní čas s dlouhými slunečnými dny. To se přece
musí oslavit! Kdo jiný než čarodějnice? Letošní poslední
duben nám sluníčko přálo. Po dopoledním dešti nám
s plnou parou svítilo na různé sportovní zápolení. Malých
i velkých čarodějnic a čarodějů se skutečně sešla velká parta. S velkou chutí zápolili o kartičky, z kterých poskládali

obrázek. Za odměnu si mohli vybrat z bohaté tomboly. Při
opékání buřtů nám oheň spálil vše špatné a zlobivé. Celé
kouzelné odpoledne zakončilo, díky panu Pacákovi, čarodějnické disko, které jsme si užili s plnou vervou.
Moje milé děti díky! Byly jste skvělé. Dělejte si radost a pohodu každý den.
Za místní čarodějnice Zemánková Marie
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Pouštní vlci v Jezernici – Dakar 2019 pro Dominika
Ve středu 8. 5. 2019 uspořádala parta nadšenců, v čele se
skvělými Kubešovými, pozoruhodnou akci ve sportovním
areálu Jezernice: pozvali jezdce a techniky, účastníky závodu Dakar 2019, a všechny lidi dobré vůle, aby společně
uskutečnili veřejnou sbírku pro kluka z Jezernice se svalovou dystrofií, který potřebuje nový invalidní vozík a kvalitní rehabilitaci. Bylo krásně. Přišlo velké množství návštěvníků, kteří přispívali do zapečetěných lahví od okurek,
kupovali tombolu, trička a hrnky a vydražili triko s podpisy
účastníků Dakaru, a tak dali dohromady pěknou částku,
kterou pak pořadatelé předali Dominikově mamince.
Po akci jsme si mohli přečíst na Facebooku:
Milí kamarádi, přátelé, známí i neznámí, rádi bychom vám
všem touto cestou poděkovali za skvělé a užitečné dakarové odpoledne pro Dominika. Velké poděkování za skvělý
nápad, realizaci a profesionální organizaci patří Zdeňovi
Kubešovi a celé jeho rodině. Všem „Pouštním vlkům“ za
skvělou prezentaci a nezapomenutelné zážitky. Obecnímu
úřadu obce Jezernice a všem kamarádům a ostatním, kteří
obětovali svůj čas a energii ve prospěch tohoto odpoledne.
Také moc děkujeme všem sponzorům a dárcům ať už cen
věcných, nebo darů peněžitých. Všem, co přišli podpořit

Domču v boji s jeho onemocněním a pomohli vytvořit
báječnou atmosféru. Zkrátka děkujeme úplně všem, byl to
nádherný a nezapomenutelný zážitek. Za získané finanční
prostředky pořídíme mechanický invalidní vozík přesně
podle potřeb Dominika a zajistíme speciální rehabilitace.
Ještě jednou veliké díky všem. Domča a mamka Kristýna
❤
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Svátek maminek
V pátek 10. 5. odpoledne před nedělí, kdy se slaví Den
matek, uspořádaly děti z mateřské školy a základní školy
besídku pro maminky. V kulturním domě si se svými učitelkami připravily program, který trval více než hodinu.
Pásmo zahájili malí gratulanti z mateřské školy. Věřím, že
málokteré oko zůstalo suché. Ať už kvůli dojetí, nebo smíchy, protože děti byly úžasně roztomilé. S přáními a poděkováními maminkám poté přispěchali školáčci. Básničky
a scénky střídaly písničky s tanečky a maminky, babičky

a tety se velmi bavily. Na závěr vystoupilo kvarteto děvčat,
která si v rámci školní družiny nacvičila pěvecké číslo, které
bylo krásnou tečkou za besídkou. Děkujeme všem maminkám, nejen za to, že přišly, hlasitě tleskaly a podporovaly
své děti, ale hlavně za to, že jsou tady pro nás celý rok každý den!
Jaroslav Mihal, ředitel školy
Foto: Kateřina Hejtmanová
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Připravované akce roku 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22. 6.
24. 8.
6. 10.
13. 10.
26. 10.
31. 10.
2. 11.
9. 11.
15. 11.
16. 11.
6. 12.
14. 12.

Dětský den, sportovní areál
Obecní slavnosti, sportovní areál
Vítání občánků, DKS
Divadlo Devítka, DKS
Jezernické viadukty, sportovní areál
Dýňování, ZŠ a DKS
Posezení u cimbálu, DKS
Hodová zábava, DKS
Sousedská zábava, DKS
Turnaj ve stolním tenise, DKS
Mikulášská besídka s jarmarkem, DKS
Vánoční volejbalový turnaj, DKS

Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanynky a fandy našeho oddílu.
Jarní část soutěže se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci.
Nám nastala opět doba rekapitulace a příprav na nadcházející sezonu, kdy opět nejdůležitější bude udržet tým
a nahradit hráče, kteří nás opustí natrvalo nebo jen na čas.
Vše se uvidí, takže vás nebudu zatěžovat nějakými spekulacemi.
Pro jarní část soutěže jsme po podzimu měli jasný cíl udržet se v soutěži, do které jsme minulou sezonu postoupili,
a v Jezernici se po cca 16 letech opět hraje I.B třída. Na
podzim kluci vybojovali krásných 20 bodů, což byl na nováčka velice slušný počin. Na jaře jsme si dali za cíl uhrát
Dosavadní výsledky jarní části I.B třídy sk. A ročník 2018/19
Ústí „B“ – Jezernice		
1:3
Jezernice – Klenovice		
2:4
Pivín – Jezernice		
5:3
Jezernice – Troubky		
3:0
Mostkovice – Jezernice
1:2np
Jezernice – Němčice n/H.
8:4
Želatovice“B“ – Jezernice
2:1np
Kovalovice – Jezernice
2:5
Jezernice – Újezdec
3:2np

bodů tolik, abychom se pohybovali v klidném středu tabulky, daleko od sestupové linie. Už dnes můžeme říct, že se
to klukům povedlo a 3 utkání před koncem se vyhříváme
na páté příčce, kterou ještě můžeme klidně vylepšit. Zápas
od zápasu je vidět na všech, že je fotbal baví, a hrají ho
pro radost a o to přece především jde. Chtěl bych vyzvednout dva naše jarní ostřostřelce, kterými jsou Danek Bosák
s 11 a Honza Šanta s 8 jarními góly. Ale vše je samozřejmě
zásluha všech, nejen těchto dvou fotbalistů.
Všem klukům děkuji a přeji hodně úspěchů v posledních
třech zápasech a doufejme, že i v nadcházející sezoně. Níže
najdete výsledky jarních zápasů a dosavadní tabulku.
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SPORT

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

TJ Sokol Klenovice na Hané

23

12

7

4

55:34

47

11

2.

Sokol Ústí B

23

13

4

6

63:36

46

10

3.

TJ Sokol v Pivíně

23

11

7

5

60:51

44

8

4.

FK Troubky

23

11

5

7

59:52

41

8

5.

TJ Sokol Jezernice

23

9

7

7

56:45

37

4

39:40

36

3
2

6.

TJ Sokol Újezdec

23

7

9

7

7.

TJ Sokol Mostkovice

23

9

6

8

44:47

35

8.

TJ Sokol Kovalovice

23

9

4

10

51:51

34

1

9.

TJ Sokol Tovačov

23

8

5

10

49:48

31

-5

10.

TJ Sokol Otaslavice

23

8

4

11

34:47

30

-6

11.

SK Radslavice

23

8

4

11

41:44

28

-5

12.

TJ Haná Prostějov

23

7

5

11

42:54

27

-9

13.

FC Želatovice B

23

7

4

12

42:57

27

-9

Velikonoční volejbalový turnaj
Tradiční Velikonoční turnaj ve volejbale se konal 6. 4. 2019.
Přihlásily se 4 smíšené týmy, z toho byly dva domácí celky
a dva z blízkého okolí. Průběh turnaje byl velmi napínavý a vyrovnaný až do posledního zápasu, kde se rozhodlo
o vítězství domácího týmu ve složení Andrea Lollková, Iva

Andrýsková, Aleš Raška a Martin Novák. Celý tým volejbalistů děkuje návštěvníkům a hráčům za skvělou atmosféru
a těší se na další turnaj.
Za volejbalový oddíl
Martin Novák
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Turnaj ve stolním tenise
Dne 20. 4. 2019 se konal turnaj o pohár starostky obce.
Turnaje se zúčastnilo 36 hráčů, z toho 5 dětí do 15 let,
5 neregistrovaných žen, 1 registrovaná žena, 14 neregistrovaných mužů a 11 registrovaných mužů.
Velikonoční turnaj díky volnu odradilo hodně hráčů, kteří se
každoročně turnaje zúčastňují, ale přibylo zase nových, kteří
na turnaji nikdy nebyli. Právě ti byli spokojeni a těší se už na
podzimní turnaj. Díky sponzorům byly pěkné ceny, takže bylo
o co hrát. To právě vedlo soutěžící k těm nejlepším výkonům.
Výsledky turnaje byly následující:
Děti do 15 let: 1. Skřivánek Tomáš, 2. Frankovič Jan, 3. Krištof Matěj

Neregistrované ženy: 1. Mihalová Hana, 2. Gadasová Eva,
3. Kasparová Michaela
Registrované ženy: 1. Králová Lucie
Neregistrovaní muži: 1. Šimíček Ilji, 2. Steiner Zdeněk,
3. Cibulka Jiří
Registrovaní muži: 1. Raška Jiří, 2. Gorecki Pavel, 3. Králová
Lucie
V závěru bych rád poděkoval sponzorům, rozhodčím a všem
kdo se podíleli na práci při turnaji a obci za pronájem sálu.
Děkuji všem zúčastněným a na další turnaj se na Vás těším.
Předseda stolního tenisu
Miloslav Zapletal
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