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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
Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
nové číslo našeho zpravodaje vychází jako dvojčíslo, protože zahrnuje události v obci od června do listopadu.
Od října máme na budově obecního úřadu a školky kované
slunce, které obci darovala paní Olga Vítková z dílny svého
manžela Josefa. Děkujeme.
Slunce doplňuje nově umístěnou úřední desku s kovanými prvky, zdobí fasádu budovy a dělá radost všímavým
příchozím a taky našim nejmenším dětem ze školky. Prostranství před úřadem se změnilo v důsledku stavby inženýrských sítí pro dva rodinné domy, které budou umístěny
na sousední parcele. Prostranství bude znovu vydlážděno
zámkovou dlažbou příští rok, až zemina ve výkopech „sedne“ a vytvoří stabilní podloží pro dlažbu. V pravé části bude
vybudována příjezdová cesta k rodinným domům, levá
část bude dále sloužit jako přístupová cesta k obecnímu
úřadu a parkoviště. Bezpečný přístup do zahrady MŠ je pro
děti zajištěný bočním vchodem, po schodišti opraveném
v loňském roce.

Kromě slunce na fasádě dělá dětem radost totem a okolo
něj postavené lavičky se zvířátky, které z uschlých stromů
z obce vytesal řezbář Jan Vincker. Spolu se svými syny
zpracoval břízu v zahradě MŠ a části lípy od potoka. Výrobu plánované víly Jezernice jsme odložili na jaro příštího
roku. Bude vyrobena stejně jako vodník z topolu, protože
kmen lípy od potoka původně určený na její výrobu byl
poškozený, vyhnilý a na sochu nepoužitelný. Kmen pořežeme na fošny a vyrobíme lavice pro veřejná prostranství
a k dětskému hřišti, kde je jich třeba pro sportovce i pro jejich fanoušky.
Mám radost, že se nové sportovní dětské hřiště stalo celoročním místem pobytu a pohybu větších i menších dětí
ve volném čase i v rámci školy a školky. Přes léto zde dokonce cvičily ženy a doteď se tu pravidelně schází parta fotbalistů, od kluků, přes tatínky až po dědy, aby si společně
protáhli těla a vyčistili hlavy. S nimi přichází fanynky a místo tak přispívá, společně s kulturákem, sportovním areálem a kostelem, k potřebné radostné pospolitosti v obci.
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V listopadu, při příležitosti 30. výročí sametové revoluce,
jsme před obecním úřadem umístili tři stožáry s vlajkou
České republiky, Evropské unie a Jezernice, abychom se hrdě
přihlásili k našim tradicím a ke společenství EU a taky proto,
aby nás neomylně našli i ti návštěvníci, kteří do naší obce
přijíždějí poprvé a hledají nás spíše u pošty než za potokem.

OBECNÍ ÚŘAD

Rok 2020 je významný dvacetiletou samostatností naší obce.
Připravujeme obecní slavnosti, které se uskuteční 22. 8. 2020.
Chceme výročí důstojně a radostně oslavit. Pomozte nám vymyslet, co by měl program obsahovat, abyste byli spokojení Vy
a s Vámi co nejširší spektrum návštěvníků. A pak pozvěte své
známé, přespolní členy rodiny, rodáky, kamarády.
V nejbližším následujícím čase Vás srdečně zvu a těším se na setkání s Vámi na společenských a sportovních akcích, které se
v obci uskuteční v čase adventním a vánočním. Plakát s pozvánkami najdete v tomto zpravodaji, venku na vývěskách, na webu
a Facebooku obce. Všechny informace navíc posíláme mobilním
rozhlasem do SMS Vašich mobilů nebo na e-mailové adresy. Kdo
dosud tuto službu nevyužívá, zaregistrujte se, už kvůli případným krizovým zprávám, ať jste vždy včas informováni!
Přeji nám všem klidný advent a pohodové Vánoce, hodně
štěstí a zdraví v novém roce, co nejméně zbytečných strachů, co nejvíce schopnosti uvědomit si a vyjádřit vděčnost
za to, s kým a v jakém světě a dostatku žijeme. Přeji Vám
radost, protože bez ní to dobré nevidíme ani nepřipustíme,
a proto neprožijeme. Přeji Vám všechno dobré.
Pavla Jochcová, starostka

Nové vyznačení křižovatek
Na konci září bylo na silnici první třídy č. I/47 Lipník
– Hranice dokončeno přeznačení křižovatek do Jezernice
a do Familií. Na základě podnětu obyvatel Familií jsme
letos pořídili projekt (zpracovatel EPROJEKT s.r.o. Přerov)
a vyřídili potřebná povolení. Značení realizovalo na své náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc.
Výsledkem je bezpečné odbočení z I/47 do Familií od Hranic i od Lipníku n. B. a výjezd na I/47 s bezpečným připo-

jením do obou směrů. Současně byla změněna křižovatka
do Jezernice. Svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu
před oběma odbočeními jízdu přirozeně usměrní a zpomalí, což přispívá k bezpečnějšímu odbočení.
Je nezbytné dát pozor při vjíždění do připojovacího pruhu při
odbočení z Jezernice směrem do Hranic! Připojovací pruh zde
nahradil zebru, na kterou někteří řidiči najížděli, aby počkali na
mezeru mezi projíždějícími auty, což bylo v rozporu s pravidly
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silničního provozu a nebezpečné. Platí, že do tohoto pruhu je
třeba najíždět ostražitě, až je provoz v průběžném pruhu takový, že umožní plynulé přejetí z připojovacího levého pruhu do
průběžného pravého pruhu. Zůstat stát v připojovacím levém
pruhu je špatně. Je pak problém vyvinout potřebnou rychlost k
bezpečnému zařazení mezi projíždějící auta v průběžném pruhu.
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Dvouměsíční provoz zatím prokázal správnost provedeného značení. Provoz je bezpečnější, jízda po I/47 v blízkosti
křižovatek i bez omezení rychlosti přirozeně zpomalila.
Zvykli si i řidiči, kteří zde jezdili „popaměti“ a které změna
překvapila. Stačí sledovat značky a věnovat pozornost provozu a vše je jasné. Tak šťastnou cestu!

Vyzdobené čekárny
Od června letošního roku se obě autobusové čekárny v Jezernici proměnily v malé galerie. V červnu sem paní učitelky
instalovaly do připravených rámů první výstavku výkresů od
dětí z naší mateřské a základní školy. Začátkem listopadu pak
vyměnily výkresy za nové s aktuálním podzimním tématem.
Zastavte se v zastávkách. Jste srdečně zváni.

Výstavba sítí před úřadem
Začátkem července 2019 zahájil investor výstavbu inženýrských sítí na pozemku obce vedle obecního úřadu. Sítě
jsou určeny pro dva rodinné domy, které budou umístěny na sousedním pozemku. Součástí stavby je realizace
přístupové komunikace k rodinným domům. Úpravy
na obecním pozemku by měly být dokončeny v r. 2020.

Omezení rychlosti na cestě za potokem
V loňském roce 2018 jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva obce na cestě za potokem omezili rychlost na 30
km v hodině, Osadili jsme zde dopravní značky a uprostřed
dlouhého rovného úseku, který mnohé slabší řidiče svádí
k rychlé jízdě, rovněž zpomalovací práh. Ten některé řidiče
velmi rozčiluje. Hned po instalaci někdo urval a do potoka
hodil krajní díly z prahu. Letos neznámý pachatel ukradl
celou dopravní značku na horním konci cesty.
Dosavadní praxe však ukazuje, že práh v tomto místě má
smysl, protože donutí přibrzdit i řidiče, kteří sníženou rychlost jinak nedodržují.
Práh jsme sem přemístili od dětského hřiště na dolním konci
obce, kde ho podle dosavadních zkušeností už není potřeba,
protože se zde jezdí přiměřeně a ohleduplně. I zde se to řidiči museli naučit. Zřejmě jezdili dost bezohledně, když sem

starosta Pořízka nechal umístit hned dva zpomalovací prahy!
Na rovném dlouhém úseku za potokem to bude zřejmě
déle trvat, než někteří řidiči začnou jezdit bezpečně. Hlavní
cesta v obci je čím dál více frekventovaná, cesta za potokem by měla být pro chodce klidná, bezpečná. Není zde
chodník, a když kolem Vás frčí bezohledný řidič, je velmi
nepříjemné se tu pohybovat pěšky či na kole. Chraňme
naše děti, které se tu vyskytují ve větším počtu, chraňme
chodce s kočárky i bez, malé i velké účastníky silničního
provozu!
Je možné retardér odstranit a nechat občas Policii měřit
rychlost a vybírat pokuty, ale to nechceme. Ještě nějaký
čas počkáme, až se zde bude jezdit ohleduplně, pak bude
moci být odstraněn i tento retardér. Děkuji za pochopení.
Pavla Jochcová, starostka
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Oprava ŽS a MŠ je dokončena
V první etapě oprav, v r. 2018, byla zateplena dvorní přístavba základní školy ze severní a východní strany a zhotovena nová fasáda původní budovy školy kromě stěny
ve dvoře. Ve druhé etapě, od července do září 2019, bylo
dokončeno zateplení ve dvorní části na jižní stěně přístavby i na východní stěně staré budovy. Nad keramickou
dílnou a vjezdem do zahrady byla odstraněna eternitová
sedlová střecha, jejíž krytina je podle platných předpisů
zdravotně závadná. Byla nahrazena pultovou střechou,
která plynule navazuje na stejnou střechu sousedního objektu. Keramická dílna s průjezdem a spojovací budova ve
dvoře byly nově omítnuty a vybaveny novými parapety a
elektroinstalací.
V předchozích letech jsme ve škole zrekonstruovali sociální zařízení a vyměnili či opravili historické interiérové dveře (2016).
Vzhledem ke stáří budovy školy bude třeba i v následujících
letech řešit další úpravy a modernizace.

V rámci letošního projektu, na který jsme získali dotaci 400 tis.
Kč od Olomouckého kraje, byly současně vyměněny povrchy
na schodišti a v chodbách mateřské školy a obecního úřadu
a zrekonstruovány prostory sociálního zázemí personálu.
V předchozích letech jsme v MŠ zrekonstruovali toalety,
umývárnu, šatnu a kuchyňku školky a archív obecního
úřadu a opravili vstup do budovy (2012) a boční zchátralé
schodiště (2018). Nyní budova OÚ a MŠ odpovídá současným potřebám obce. V příštím roce plánujeme obnovu
zahrady MŠ v přírodním stylu a pořídit klimatizaci do třídy
MŠ a do kanceláří OÚ, abychom v obou prostorách vytvořili
odpovídající prostředí i v extrémních letních teplotách.
Postupnou obnovou budov se nám tak daří zhodnocovat
majetek obce a vytvářet potřebný standard pro využití
obecních budov.
Jo

ZŠ dvůr

ZŠ ze zahrady

MŠ před opravou

Po opravě

Schodiště MŠ
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Dřevořezby
Vodníka a totem s lavičkami pro nás vytvořil řezbář
Jan Vincker. Vodníka z topolu, totem z břízy a lavičky
se zvířátky z lípy. Letos, po dvou letech od instalace,
provedl spolu se synem opravu puklin na soše Vodníka, vyplnili je dřevem, vybrousili a celou sochu znovu
natřeli.

Oprava křížů
Letos jsme opravili poslední dva dosud neopravené kříže
na katastru naší obce.
Dřevěný kříž na Familiích zhotovili místní v r. 1991
z podnětu p. Raškové Milady. Pan Orava dodal železniční
pražce. O kříž se pak starali Osinovi, naposledy Laďa a Monika, obnovovali nátěry, pečovali o trvalky u kříže.
Z historických fotek víme, že v místě tohoto kříže stála ještě
v r. 1938 kaplička a kolem ní rostly lípy, jak vše 5. června
1938 vyfotil pan učitel Skotálek.
Podle návrhu zkušeného restaurátora Lubomíra Tesáka
provedli část prací naši technici. Odstranili plechový korpus
Krista, vyměnili železné spojovací prvky, které bylo možné
vyjmout, a nahradili je nerezovými kusy, vyměnili stříšku
a opatřili ji nerezovým plechem, celý kříž obrousili a natřeli, odstranili přerostlé jehličnany, a vyměnili plůtek kolem
kříže a desky na sousední lavičce.
P. Tesák provedl očištění betonové desky a obrub, biocidní
a hydrofobní nátěr povrchu betonu, obložení patky kříže

skalkou, vyspárování skalky, dodal a osadil zrekonstruovaný keramický korpus Krista, zhotovil štítek s nápisem INRI
a upevnil ho na kříž. Náklady p. Tesáka18.300 Kč.
Vypleli jsme záhon u kříže a vysadili levandule. Péči o ně
převzala p. Osinová Jiřinka. Děkujeme.
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Kamenný kříž z r. 1892 u Hejtmanů byl zbudován nákladem manželů Františka a Františky Novákových z Jezernice, autor Zapletal, Přerov.
Podle pamětníků sem byl kříž přemístěn z Padělků, tj. pole
vlevo od silnice I/47 ve směru do Lipníku.
Opravu provedl L. Tesák. Kříž byl zavěšen na jeřáb
a o 90 stupňů otočen k silnici. Jeřábnické práce provedl
p. Žůrek zdarma. Děkujeme.
Očištění povrchu kamene od usazených nečistot, mikroflóry a zčernalých depozitů, repase litinového korpusu
Krista (odrezení, antikorozní a krycí nátěr), přespárování objektu, ošetření
povrchu kamene biocidním
přípravkem, hydrofobní nátěr přišlo na 25 000 Kč.
Oba opravené kříže v neděli
27. 10. 2019 slavnostně požehnal pan farář Petr Utíkal
za účasti našich i přespolních návštěvníků.

Požární prevence
Vážení občané, přátelé!
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala
o problému, na který nás upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází každý rok k více
než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky
jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun.
Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům domácností
každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž
ve spolupráci se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je preventivně působit
na spoluobčany ve snaze snížit počet obětí a výši škody
na majetku při požárech. Pomoci k tomu má právě Bez-

pečnostní desatero požární ochrany zde uveřejněné. Každý
z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování
a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru
nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Naposledy v naší obci hořelo v prosinci 2017 v garáži za bytovkou č. p. 202. Požár garáž zcela zničil i s autem uvnitř.
V garáži se nacházelo několik tlakových lahví, z nichž jedna
explodovala, jedna ušla a některé byly silně zdeformovány.
Situace byla pro zasahující hasiče velice nebezpečná. Majiteli vznikla velká škoda. V témže roce u nás hořelo ještě 2x.
V lednu výrobna u č. p. 27 a v červenci dva rodinné domy
a přilehlé objekty na Familiích, č. p. 104 a 113. Naštěstí
nikdo nebyl zraněn.
Abychom v Jezernici předešli požárům, přečtěte si, prosím,
deset základních upozornění na nejčastější příčiny vzniku
požárů a dodržujte je.
Pavla Jochcová, starostka
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Požár kombajnu 23. 7. 2019
S požárem kombajnu se potýkali hasiči z Hranic a Lipníku
Vysokou škodu přes 4 miliony korun způsobil v úterý
23. července odpoledne požár kombajnu u Jezernice nedaleko Lipníku nad Bečvou. Hasiči po příjezdu na místo požár velmi rychle lokalizovali, ke zdolání plamenů nasadili
tři proudy. K hašení použili také pěnu, protože v palivové
nádrži stroje bylo přes 500 litrů nafty. Čerpací stanici si jednotky zřídily v nedaleké Jezernici. Díky včasnému zásahu
hasičů i majitele přilehlého pole, který traktorem hořící
kombajn rychle oboral, se podařilo zamezit rozšíření požáru na okolní zralé obiloviny a uchránit tak další majetek.
Majitel rovněž s pomocí dalšího kombajnu sklidil nejbližší
zralé plodiny, a tak pomohl plochu zabezpečit proti možnému šíření ohně. Prostor okolo stroje hasiči také preventivně prolili vodou. Na místě kromě dvou profesionálních
jednotek z Hranic a Lipníku nad Bečvou zasahovalo také
pět jednotek dobrovolných hasičů z Lipníku, Hranic, Slaví-

če, Jezernice a Oseku nad Bečvou. Požár stroje se jim podařilo během hodiny a půl zlikvidovat.
por. Mgr. Lucie Balážová, tisková mluvčí

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy
na území České republiky mikročipem.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Rovněž MVDr. Monika Vítková, www.veterinalipnik.cz.
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč
a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární
lékaři účtují za jeho aplikaci.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle

a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu
je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí
jen speciální čtecí zařízení.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím
průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. V rámci
projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona
byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence
označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022.
O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.

OBECNÍ ÚŘAD
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Poplatky za odpad a za stočné
V příštím roce, poprvé od roku 2009, musíme zdražit poplatek za komunální odpad o 50 Kč. Pro rok 2020 tedy činí
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 550 Kč
na poplatníka.
Skutečné náklady, které se zahrnují do výpočtu poplatku za komunální odpad, se v roce 2019 vyšplhaly
na 333 305,74 Kč. Při počtu 734 poplatníků v Jezernici
(671 osob přihlášených k pobytu na území obce + 63
majitelů staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) představují skutečné náklady na svoz
pouze zbytkového komunálního odpadu částku 454 Kč
za 1 poplatníka. K tomu je nutné přičíst další náklady na likvidaci jiného odpadu než jen komunálního, které obec
platí. Když pomineme náklady na tříděný odpad, za který
obec dostává ve stejné i mírně vyšší hodnotě odměnu od
firmy EKO-KOM, likviduje obec biologický odpad, objemný
a nebezpečný odpad, který navíc mohou občané Jezernice
během roku kdykoliv bezplatně odevzdávat na sběrném
dvoře v Lipníku nad Bečvou. Pro přehled uvádíme: kdyby
obec vydělila celkové náklady, které vynaložila na likvidaci celkového odpadu v roce 2019, počtem poplatníků
734 osob, dostáváme se na částku 650 Kč na poplatníka.
Je vidět, že i přes zdražení poplatku za komunální odpad,
obec náklady na likvidaci celkového odpadu v obci doplácí
ze svých příjmů.
Navíc svozová firma AVE, která komunální odpad v obci
vyváží, avizuje pro rok 2020 zdražení ceny této služby
o 5–7 %. Je nutné počítat s tím, že náklady na likvidaci

porostou a s tím i poplatek za odpad. Prozatím je jedinou
cestou, jak razantněji nenavyšovat poplatky, více třídit
a inkasovat tak od společnosti EKO-KOM vyšší odměny
za třídění.
Každoročně zastupitelstvo obce Jezernice schvaluje cenu
stočného za 1 m3 odpadní vody. Zastupitelstvo se od roku
2014, kdy byla v obci vybudována nová kanalizace, řídí
finanční analýzou SFŽP, která vyčísluje doporučenou minimální (!) cenu za stočné za 1 m3 odpadní vody v jednotlivých letech. Tato analýza je pro obec závazná v dolní
hranici stanovení ceny stočného. V roce 2014 činila cena
stočného 9,09 Kč vč. DPH za 1 m3 a v následujících letech se
zvyšovala podle analýzy, minimálně o 10 % (v r. 2015 nárůst ceny cca o 10,51 %, v roce 2016 o cca 10,58 %, v roce
2017 o cca 11,85 %, v roce 2018 o cca 11,57 %, v roce 2019
o cca 11,36 %).
Pro rok 2019 schválilo zastupitelstvo sazbu ceny stočného
za 1 m3 ve výši 15,74 Kč vč. DPH. Tu budou občané Jezernice platit od 1. 3. 2020 podle výkazu z VaK Přerov za spotřebu vypuštěné odpadní vody, fakturované VaK Přerov v roce
2019 v jednotlivých odběrných místech. Skutečné náklady
obce za 1 m3 vypuštěné odpadní vody představují za rok
2019 cca 30 Kč vč. DPH, a to jsou čistě provozní náklady
snížené o odpisy a opravy majetku v roce 2019. Do budoucna tedy nelze vyloučit navyšování ceny stočného nad
minimální cenu stanovenou analýzou, jíž se zastupitelstvo
od roku 2014 a i v letošním roce řídilo. Obec tedy doplácí
nejen na likvidaci odpadu v obci, ale i na provoz kanalizace
ze svých příjmů.

MÍSTNÍ POPLATKY
SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY
UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBU V HOTOVOSTI LZE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
PROVÉST NEJDŘÍVE OD 1. 3. 2020.
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ODPADY

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (popelnice) – OZV 4/2019
• Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba hlášený pobyt, nebo zde vlastní stavbu sloužící k individuální
rekreaci, byt či rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
• Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
• Více viz OZV 4/2019, k nahlédnutí na OÚ Jezernice a na www.jezernice.cz.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. kalendářního roku.
• Občané, kteří mají od obce Jezernice zapůjčené popelnice, hradí za tuto službu roční poplatek současně s poplatkem za
komunální odpad (cena vč. DPH).
Rok
2020

Roční poplatek pro osoby
s trvalým pobytem v obci

Roční poplatek za nemovitost, v níž
Roční poplatek za zapůjčení popelnice
není hlášena žádná osoba k TP

550,- Kč/osoba

550,- Kč/nemovitost

200,- Kč/nádoba

PSI

•
•
•
•

Místní poplatek ze psů – OZV 6/2019
Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíce.
Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má hlášený pobyt nebo sídlo na území obce Jezernice.
Držitel psa je povinen OÚ Jezernice ohlásit vznik nebo zánik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku.
Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Rok

Roční poplatek – první pes

Roční poplatek – druhý a každý další pes

2020

200,- Kč/osoba

300,- Kč/osoba

2020

100,- Kč/osoba starší 65 let

200,- Kč/osoba starší 65 let

STOČNÉ

Sazba ceny za stočného (za 1 m3) – Usnesení ZO 9/12/19 ze dne 25. 11. 2019
• Poplatek se stanovuje dle výkazu VaK Přerov z množství odebrané vody fakturované VaK Přerov za minulý rok,
nebo na základě směrných čísel roční spotřeby vody dle platné legislativy.
• Cena sazby stočného vč. DPH je každoročně schvalovaná zastupitelstvem obce Jezernice.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Za rok 2019

Stočné

Platba v roce 2020

15,74 Kč/m3
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Způsob úhrady místních poplatků

• Převodem na účet Obce Jezernice – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna, č. ú. 164392178/0300, celkovou částku
za všechny osoby hlášené na nemovitosti k pobytu, variabilní symbol = číslo popisné nemovitosti. Místní poplatky
lze sčítat (komunální odpad + nájem popelnice + psi), aby byla platba kompletní. Více na www.jezernice.cz/poplatky
Pokud nebude úhrada zahrnovat plný počet osob hlášených k TP na čísle popisném, bude půlena, nebo zahrnovat jen
určitý typ poplatků, je nutné informovat OÚ o identifikaci platby na e-mail: ekonomka@jezernice.cz, případně telefonicky na čísle 581 771 750 (počet a jména osob, za které byla platba hrazena, případně typ poplatků).
• V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice – od 1. 3. 2020.

Výběr ze zápisů
Zastupitelstva obce Jezernice
6. zasedání konané dne 17. června 2019
ZO schválilo:
• účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018,
• rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2018 v celkové výši 191 637,41 Kč následovně:
a) ve výši 181 382,70 Kč rozdělením částky:
60 000,00 Kč do fondu odměn;
121 382,70 Kč do rezervního fondu, následný převod do investičního fondu a z něj odvod do rozpočtu zřizovatele,
b) ve výši 10 254,71 Kč poměrem 80 % do fondu odměn
a 20 % do rezervního fondu,
• závěrečný účet obce za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce bez výhrad,
• účetní závěrku obce za rok 2018,
• střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2022,
• v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy
na výkon veškeré přenesené působnosti na úseku přestupků orgány města Lipník nad Bečvou namísto orgánů obce Jezernice, s účinností od 1. 1. 2020,
• předložený návrh veřejnoprávní smlouvy,
• prodej části pozemku parc. č. 2725/12 ost. plocha, ost.
komunikace o výměře cca 40 m2, v k. ú. a obci Jezernice,
za cenu 100 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví J. B.,
bytem Lipník nad Bečvou a L. B., bytem Jezernice,
• Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace „PD na cyklostezku v obci Jezernice“
uzavřené dne 3. 1. 2017 s IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.,
• přijetí dotace ve výši 100 000 Kč z „Programu na pod-

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

poru JSDH 2019“ Dotační titul č. 2: Dotace pro JSDH
obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019,
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/01554/OKH/DSM,
spolufinancování obce,
přijetí investiční dotace ve výši 450 000 Kč z Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Jezernice,
na základě výsledků výběrového řízení Kupní smlouvu
na dopravní automobil pro JSDH,
přijetí dotace ve výši 400 000 Kč z „Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019“, DT – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Stavební
úpravy ZŠ a MŠ Jezernice“,
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/02495/OSR/DSM,
na základě výsledků výběrového řízení Smlouvu o dílo
na akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jezernice“,
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč na úhradu
pokrytí místních nákladů 7. ročníku závodu horských
kol Jezernické viadukty,
Smlouvu o finanční spolupráci s DSO Moravská brána
na zajištění financování výdajů spojených s realizací projektu reg. Č. CZ.05.329/0,0/0,0/17_069/0007688 „Nakládání s tříděnými odpady v obcích DSO Moravská brána II“,
přefakturaci nákladů na opravu dešťové kanalizace
u č. p. 27 ve výši 9 703 Kč,
záměr na vybudování vodovodu pro rodinné domy
za Agrochovem, za zahradami na horním konci obce.
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ZO neschválilo:
• prodej části pozemku parc. č. 2717/2 ost. plocha, jiná
plocha o výměře cca 98 m2, v k. ú. a obci Jezernice,
za cenu 100 Kč/m2,
• prodej části pozemku parc. č. 2568 ost. plocha, jiná
plocha o výměře cca 68 m2, v k. ú. a obci Jezernice,
za cenu 100 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví P. R.
a M. R., oba bytem Jezernice.
ZO uložilo:
• starostce obce zajistit nápravné opatření k chybě
konstatované ve zprávě o přezkumu hospodaření
obce za rok 2018 a zároveň pověřuje kontrolní výbor
provedením kontroly zavedeného opatření ke zjištěné
chybě a jeho plnění.
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• starostce obce projednat s městem Lipník nad Bečvou
uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon veškeré přenesené
působnosti na úseku přestupků.
ZO potvrdilo:
• že, obec má zajištěny vlastní zdroje ve výši 700 000 Kč
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 3 a 4,
• provedenou opravu havárie kanalizace u č. p. 27.

7. zasedání konané dne 29. července 2019
ZO schválilo:
• pořízení projektu přírodní zahrady MŠ a podání žádosti
o dotace,
• zpracování projektu střešních bytů nad MŠ a OÚ,
• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12133881 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP – na akci „Jezernice – kanalizace a ČOV“.
ZO souhlasí:
• se začleněním části katastru za Bečvou do komplexních
pozemkových úprav Týn nad Bečvou.

ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 5 a 6,
• provedení výběru zhotovitele územního plánu Jezernice
na základě průzkumu trhu,
• informace k obecním slavnostem,
• termíny dalších jednání zastupitelstva: pondělí 23. 9. 2019, 4. 11. 2019, 9. 12. 2019, od 16:30 hod.
v budově obecního úřadu Jezernice 206.

8. zasedání konané dne 23. září 2019
ZO schválilo:
• povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole
pro školní rok 2019/2020 a dofinancování mzdových nákladů zaměstnanců příspěvkové organizace ve výši 190 000 Kč,
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 Požární řád obce
Jezernice,
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy ZŠ
a MŠ Jezernice“,
• Studii využití obecních pozemků pro výstavbu bydlení,
zpracovatele TK Vision, 7/2019,
• pořízení projektu na realizaci 1. etapy stavby – dům A
podle schválené studie,
• zadání územního plánu Jezernice.

ZO revokovalo:
• usnesení ZO 6/13/19 ve znění: Zastupitelstvo obce Jezernice potvrzuje, že má zajištěny vlastní zdroje ve výši 700
tis. Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDH.
ZO potvrdilo:
• že, obec má zajištěny vlastní zdroje v potřebné výši
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 7 a 8.
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9. zasedání konané dne 25. listopadu 2019
ZO schválilo:
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje,
• Smlouvu o upsání akcií nepeněžitým vkladem – vodovod
pro lokalitu„Familie“ a vodovod pro 5 RD,
• Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu vodovod pro lokalitu„Familie“ a vodovod pro 5 RD,
• Prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu – nemovité věci
ve smyslu ust. § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - vodovod pro lokalitu „Familie“ a vodovod pro 5 RD
– do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov,
a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
IČ 47674521,
• prodej obecních pozemků:
– parc. č. st. 281 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
17 m2,
– parc. č. st. 234 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
o výměře 23 m2,
– část pozemku parc. č. 2719/1 vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře cca
300 m2,
vše v k. ú. a obci Jezernice, za cenu 100 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví paní O. G., bytem Jezernice …,
751 31 a pana J. G., bytem Jezernice …, 751 31,
• odkoupení části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře
cca 7 m2 v k. ú. Jezernice z podílového spoluvlastnictví pana
P. N., bytem Jezernice … a paní M. N., bytem Jezernice
… do vlastnictví Obce Jezernice, IČO 70040915, za cenu
100 Kč/m2,
• obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 4/2019, o míst-

•
•
•
•

ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
cenu stočného za rok 2019 ve výši 15,74 Kč vč. DPH za 1 m3,
dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD na cyklostezku v obci Jezernice, uzavřené se zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,
pořízení Územního plánu obce Jezernice,
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč na pořízení
slavnostních uniforem pro členy SDH Jezernice.

ZO neschválilo:
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 231/6 ost. plocha, jiná
plocha, a to části od obecního chodníku v délce cca 60 m,
v k. ú. a obci Jezernice.
ZO potvrdilo:
• že, obec má zajištěny finanční prostředky v potřebné výši
na pořízení Územního plánu obce Jezernice.
ZO nesouhlasí:
• s realizací přechodu pro chodce před školou.
ZO zvolilo:
• Ing. Pavlu Jochcovou jako pověřenou zastupitelku pro projednání Územního plánu obce Jezernice.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 9.

Oznámení
Senátorka Jitka Seitlová má své úřední dny také na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou, vždy druhé pondělí
v měsíci mezi 14.30 –16.30 hodinou.
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 89/11, dveře č. 32, 1. patro.
Nejbližší termín: 9. 12. 2019.

V roce 2020 budou úřední dny probíhat rovněž každé druhé pondělí v měsíci, s VÝJIMKOU DUBNA (z důvodu Velikonočního pondělí), a to v termínech:
13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4. (výjimka), 11. 5., 8. 6., 13. 7.,
10. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12. 2020.
Schůzku si, prosím, vždy domluvte předem na tel. 736 491 225
nebo e-mailu asistentka@seitlova.cz nebo info@seitlova.cz.
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ŠKOLA

Školková olympiáda
Dne 4. června 2019 se uskutečnila na zahradě MŠ školková
olympiáda. Děti byly rozděleny na dvě družstva. Červené
družstvo – holky a žluté družstvo – kluci. Na začátek jsme
si zopakovali naše motto: „Není důležité vyhrát, ale zahrát
si a pobavit se!“ Všechny děti zvládly přeskoky přes překážky na danou vzdálenost, poskoky, prolézání, podlézání,
skákání v pytli, hod na cíl, výlov rybiček z rybníka a jako

poslední přenášení míčku na lžíci. Jako každým rokem
přišli fandit žáci ze ZŠ. Vyhrály obě družstva. Děti byly pochváleny za krásné výkony a za odměnu dostaly medaili
a nanuk.
Diana Schröderová

Dopravní hřiště
Dopravní výchově se během školního roku věnujeme
průběžně. Každý měsíc žáci probírají témata bezpečného
provozu. Při každé školní akci mimo budovu, pak mají
dopravní výchovu naživo. Samozřejmě mnoho návyků
si přinášení z domu. Je pak dobrým zvykem, že celá

škola navštěvuje dopravní hřiště v Lipníku nad Bečvou.
Žáci už od mateřské školy a v každém postupném ročníku základní školy se na výuku na dopravním hřišti moc
těší. A opravdu si ji vždy užijí. Pod vedením zkušených
instruktorů poznávají význam dopravních značek a vodorovného značení z pohledu řidičů, zatím tedy jen jízdních
kol. I když se občas nějaká chybička najde, naštěstí je to
pořád jen hřiště a žáci mají možnost si chybu uvědomit,
s instruktorem znovu vysvětlit a procvičit, aby se jim nestala ve skutečném provozu.
Jaroslav Mihal, ředitel školy
Dne 20. 6. 2019 jsme navštívili dopravní hřiště v Lipníku
nad Bečvou. Starší děti si zapůjčily kola a mladší děti koloběžky. Děti se seznámily se základními pravidly dopravního provozu a dopravními značkami. Prakticky si vyzkoušely
jak se správně chovat v dopravním provozu – jako chodci
i cyklisté.
Diana Schröderová
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Výlet do ZOO
„Hurá, jedeme na výlet!“ Dne 26. června 2019 se děti z MŠ
a žáci ze ZŠ vydali na výlet do Olomouce navštívit místní
ZOO. Jako první jsme se svezli vláčkem. Viděli jsme žirafy,
opice, klokany, lenochody. Poté jsme si dali malou svačinku
a vypravili se na další dobrodružství za zvířátky. Nejvíce se
dětem líbily kozy s kůzlátky, ke kterým mohly jít do výběhu
a pohladit si je. Na osvěžení si děti pochutnaly na zmrzlině.
Následovala další zastávka „Dotyková ZOO“. Děti si prohlédly a osahaly kůže, vejce, kosti a pírka z různých druhů
zvířat. Na závěr nám paní průvodkyně ukázala „bílého“
ježka, který se dětem velmi líbil a mohly si ho i pohladit.
Skončila nám prohlídka ZOO a vydali jsme se do parku
– Smetanovy sady. V přírodě si děti daly oběd. Jelikož bylo
velmi teplo, u rybníka s fontánou si děti odpočinuly a osvěžily se. Všichni se vrátili se svými zážitky v pořádku domů.
Těšíme se na další výlet.
Diana Schröderová

Personální změny v MŠ
Od 1. dubna 2019 nastoupila do mateřské školy nová „teta“
na výdej stravy a jako školnice – paní Tamara Navrátilová.
Nahradila paní Jarmilu Libosvárovou, která ukončila pracovní
poměr z osobních důvodů. Ta se od září 1991 starala o úklid
MŠ a ve školním roce 1996/97 se stala i školnicí. Svou práci vykonávala zodpovědně – kolikrát i nad rámec svých pracovních
povinností. S ochotou se dobrovolně účastnila veškerých školních akcí, jako je např. vánoční jarmark, karneval, velikonoční
dílny, Pohádkový les… Ve školce pomáhala připravovat kulisy
a při výzdobě sálu na besídky. Byla dobrosrdečná a neváhala
pomoci v jakékoliv situaci. Děti má ráda a byla k nim vždy
hodná a přívětivá. Vždy „kopala“ za náš pedagogický tým.
Toto povolání nemůže vykonávat ten, kdo nemá kladný vztah
k dětem, jinak by nebyl v práci šťastný. S novou „tetou“ si také
rozumíme a jsme všichni spokojeni. Má ráda děti a i ty si ji velmi brzy oblíbily. Je milá, šikovná a pomáhá nám nejen s dětmi.
Dne 13. června 2019 se zaměstnanci ZŠ a MŠ, děti a žáci
s některými rodiči rozloučili s naší paní asistentkou a vychovatelkou Irenou Nezhybovou. Ta k 14. červnu nastoupila na mateřskou dovolenou. Pracovala svědomitě, u dětí

a žáků byla velmi oblíbená. K novému školnímu roku
na její místo nastoupila paní Miroslava Vilímcová z Jezernice. Ta se v naší MŠ hezky rychle zaběhla.
Lenka Hradilová a Diana Schröderová
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Loučení s předškoláky
Ve čtvrtek 27. června jsme se v MŠ rozloučili s našimi předškoláky. Rozloučit se přišli i paní starostka s panem ředitelem. Děti zazpívaly písničky a řekly několik básniček nejen
česky, ale i anglicky. Některé děti donesly ukázat své aktovky, které si budou nosit do školy. Na závěr paní učitelky,
paní starostka a pan ředitel popřáli dětem hodně úspěchů
ve škole a předali jim malé dárečky.
Diana Schröderová

Začátek školního roku v MŠ
Mateřská škola Jezernice je jednotřídní a je organizační
součástí Základní školy a mateřské školy Jezernice, okr.
Přerov, přísp. org. Zřizovatelem je Obec Jezernice.
V současné době školku navštěvuje 24 dětí převážně z Jezernice a osady Familie. Tento školní rok nastoupilo 7 dvouletých dětí a 1 dítě předškolního věku.
Budova, ve které sídlí MŠ je obklopena velkou zahradou,
kterou paní učitelky s dětmi často využívají k venkovním
aktivitám. V těsné blízkosti hnízdí „naši“ čápi, kteří jsou pro
nás inspirací při různých činnostech.

V letošním roce si budeme hrát s Ferdou Mravencem a jeho
kamarády. S budoucími prvňáčky realizujeme celoročně dva
projekty: Těšíme se do školy a Angličtina hrou, kde se děti
připravují hravou formou na vstup do základní školy. Děti
pravidelně navštěvují plaveckou školu v Hranicích, jezdíme
lyžovat a bruslíme „za školou“ se sportovní školou Newman
School, zúčastňujeme se kulturních a společenských akcí,
některé z nich také organizujeme (karneval, keramické dílny
pro veřejnost, jarní dílny, besídky, „školková“ olympiáda).
Lenka Hradilová
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Škola v přírodě – Beskydy 2019
Je skvělé, že naše malá škola se může každoročně vydat společně a celá na školu v přírodě. Tu letošní jsme si užili v Beskydech. Těšili jsme se všichni – děti i učitelé. Přes deštivé počasí
jsme si ji perfektně užili. Od úterý 28. 5. do pátku 31. 5. jsme
se vydali po stopách zbojníka Ondráše. Bydleli jsme v Kunčicích pod Ondřejníkem a prozkoumávali nejbližší okolí. Chodili jsme tedy skutečně po místech, kde Ondráš a jeho družina
chodívali na zboj. Počasí bylo sice deštivější a chladnější, ale
i tak se na nás každý den usmálo štěstí a mohli jsme celá
odpoledne trávit venku. Každý jsme se trochu učili, hodně
četli, žáci vytvářeli úplně skvělé deníky ze školy v přírodě, ale
hlavně jsme si užili velkou spoustu zajímavých her v lese i
na hřišti. Podařilo se nám také vystopovat zbojnický poklad!

Jaroslav Mihal, ředitel školy
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Koloběžkové štafety
Sportovní sezóna tradičně začala štafetami na sportovních
koloběžkách v Lipníku nad Bečvou na motokárové dráze.
Letos jsme kvůli nemocem postavili jen dvě štafety. Děti
se moc snažily. Zvláště holky byly úžasné a rozbíhaly obě
štafety na prvním místě. Bohužel první místo se nepodařilo udržet a naše štafety ze svých rozjížděk do finále
nepostoupily. Přesto velký dík reprezentantům: Anička
Panáková, Eliška Pacáková, Marek Dohnal (všichni 5. tř.),
Marek Psota (4. tř.) + Viktorka Zapletalová, Aneta Dohnalová, Martin Švébiš (všichni 3. tř.), Damián Matula (1. tř.!).
V konkurenci většinou starších žáků se vůbec neztratili.

Jaroslav Mihal, ředitel školy

Poznávací výlet do Prahy
Protože se na konci školního roku v množství dalších aktivit
moc nehodilo uspořádat výlet do Prahy, přesunuli jsme ho
na konec září. Žáci 4. a 5. ročníku vyrazili do Prahy. Bylo
fajn, že se k nám přidali i dva bývalí žáci, kteří jsou teď už
v 6. třídě. Počasí bylo skvělé, skutečné babí léto. Všichni si
výlet náramně užili. Díky za pomoc také dvěma tatínkům,
kteří jeli s námi. Děti byly celý den skvělé. Stihli jsme toho

opravdu hodně: prošli starou Prahu, vyřádili se v Muzeu
smyslů, projeli se několikrát metrem a tramvajemi, navštívili Pražský hrad, pohráli si ve Stromovce, přešli Karlův
most a v předvečer svátku sv. Václava se s Prahou rozloučili
stylově na Václavském náměstí „pod koněm“.
Jaroslav Mihal, ředitel školy

ŠKOLA

Jezeráček 3, 4/2019

21

Mezinárodní den zvířat
Světový den zvířat se tradičně slaví 4. 10., na jmeniny
sv. Františka z Assisi. My jsme zvířátka a se zvířátky slavili
už 3. 10. Někteří žáci si přinesli své živé mazlíčky (králíčky,
křečky a dokonce agamu), jiní přinesli alespoň svá milá
plyšová zvířátka. V českém jazyce a v angličtině jsme se
bavili o zvířatech a trénovali jejich popis. Celý den jsme
si povídali také o tom, jaké to je starat se o živého tvora.
Nakonec jsme nějaká zvířátka využili i v tělocviku. Mladí
chovatelé na sebe mohou být hrdí.
Jaroslav Mihal, ředitel školy
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Oslavy lesa na Flóře Olomouc
V Olomouci se konal už 9. ročník Oslav lesa. Každý rok se
účastní velká řada tříd z mnoha škol. Žáci si mohli projít
na 20 stanovišť, která si připravily různé firmy a instituce
zabývající se hospodařením v lese nebo ochranou přírody
- např. Lesy ČR, Lesy města Olomouce, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, Agentura ochrany přírody, Litovelské
Pomoraví, Střední lesnická škola Hranice, Střední lesnická
škola Kroměříž, Střední řezbářská škola Tovačov a mnoho
dalších. Všude se žáci seznámili s různými funkcemi lesa

a proč je pro nás les důležitý. Téměř v každém stánku si
mnoho věcí vyzkoušeli prakticky – poznávali přírodniny,
přiřazovali názvy hub, ochutnali nejrůznější produkty
z lesa, sekali a řezali dřevo, rýžovali drahé kameny, dokonce sázeli stromky, oblékli a vybavili dřevorubce a mnoho
dalších aktivit. Akce se všem moc líbila. Děti si odnesly
několik dárků. Ale hlavně doufáme, že se o významu lesa
i poučily.
Jaroslav Mihal, ředitel školy

Úklid obce a sázení stromů
Stává se už naší malou tradicí, že žáci základní školy alespoň
jednou za půl roku uklízí obec a sází nové stromy. Také v tomto pololetí školního roku jsme přispěli, věříme, že k dobrému
životu v obci. Alespoň malým úklidem. Žáci se znovu nadšeně rozběhli po obou březích potoka a hledali a sbírali odpadky. Pracovali v malých skupinách a každá skupinka chtěla
najít co nejvíc. Bohužel, nutno opravdu napsat bohužel,
se jim docela dařilo. Proto byly brzy čtyři pytle téměř plné.
V druhé části dopoledne jsme zasadili další 4 stromy, tentokrát lípy, v centru obce. Pro děti ze školy to bylo už třetí sázení. Poprvé to bylo na dolním konci, podruhé na horním konci
a tentokrát ve středu obce. Děti už jsou v sázení zkušené, ale

vždycky je to pro ně pěkná a zajímavá událost. Během roku
pak sledují, jak se „jejich“ stromům daří a jak rostou.
Jaroslav Mihal, ředitel
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Hudební představení v MŠ
V úterý 8. 10. 2019 se ve školce konalo zábavné a poučné hudební představení s názvem „WOLFÍK“ v podání pana Martina
Kubáta – pedagoga a profesionálního varhaníka. Malý „Wolfík“ (Wolfgang Amadeus Mozart) nás zavedl do své hudební
říše prostřednictvím tří hudebních obrazů: v lese, na zámku a
na bitevním poli. Seznámili jsme se i s jeho tatínkem Leopoldem, sestřičkou Nanynkou a skřítkem Papagenem. Společně
jsme zpívali, tancovali, hráli na Orffovy nástroje a poznali
„Wolfíkovo“ neviditelné divadlo. Pan Kubát nám zahrál úryvky
z několika jeho skladeb: Malá noční hudba, Menuet, Ukolébavka, Turecký pochod, apod.… Naučili jsme se o „Wolfíkovi“
jednoduchou písničku s pohybem. Vystoupení bylo opět moc
hezké a líbilo se všem dětem i žákům ZŠ.

Vycházka na hrad Helfštýn
Dne 11. 10. 2019 jsme se společně celá ZŠ a MŠ vypravili
na hrad Helfštýn. V celkem příjemném podzimním ránu
jsme si nejdřív na hrad správně turisticky vyšlápli do kopce. Přestože je kvůli rozsáhlým opravám stále palácová část
hradu uzavřená, byl program na hradě velice zajímavý.
Prohlédli jsme si krásnou kovářskou výstavu a poslechli si
zajímavé vyprávění pana průvodce. Dokonce jsme se postupně dozvěděli tři pověsti o hradu. Těch o čertech se
děti moc nebály, nejvíce je zaujala pověst o místní Zelené
paní. Všichni už se těší, až bude hlavní část hradu otevřená
a budou moci prozkoumat tajemné zelené zdi. Vrcholem
(a nejen pomyslným) výletu byl výstup na vyhlídkovou
věž. A nevěřili byste, jak dobrá akustika a jak dobře se zpívá v psinci.
Jaroslav Mihal, ředitel školy

KRPŠ děkujeme za uhrazení vstupného.
Lenka Hradilová

Jezeráček 3, 4/2019

24

ŠKOLA

Svatý Martin ve školní družině
Na svátek sv. Martina se vždy děti těší s očekáváním, že přinese sníh. Ve školní družině jsme si o něm celý týden povídali a přečetli si pověst, která ho provází. Nemohla chybět
ani přísloví, která se k sv. Martinovi vážou. Velkou většinu
z nich žáci znali. Nakonec došlo k tomu nejlepšímu. Pustili
jsme se do pečení svatomartinských rohlíčků. A protože
jsou dětské jazýčky vybíravé, nezůstalo u jedné náplně.
Všechny děti se zapojily a plnily rohlíčky nebo je motaly.
Výsledná chuť stála za to a talíře zůstaly brzy prázdné.
Ochutnat dostal i p. farář, který vedl kroužek náboženství.
Vilímcová Miroslava

Planetárium
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci ZŠ a děti MŠ mohli pohodlně
položit v zážitkovém stanu a nakouknout do vesmíru. Tam
se děti podívaly na pohádku a prohlédly si různé planety
a hvězdy. Dětem se program o hvězdách a planetách moc
líbil.
KRPŠ děkujeme za uhrazení vstupného.
Diana Schröderová

Drakiáda ŠD
Každým rokem se školní družina vydává v listopadu pouštět
draky. Letos tomu nebylo jinak a 24. 11. 2019 jsme s žáky vyrazili do přírody. Všichni si přinesli své draky. Počasí nám přálo. Svítilo sluníčko a foukal dostatečný vítr, aby vznesl téměř
všechny draky k nebi. Bohužel někteří draci nemohli z technických důvodů vzlétnout, ale to nikomu naštěstí nezkazilo
úsměv na tváři a děti si je půjčily navzájem. Bylo velmi těžké

celou akci ukončit, jelikož draci létali opravdu vysoko a nikomu se nechtělo domů. Všichni jsme si celou akci užili a už teď
se těšíme na příští rok. Nezbývá jen doufat, že počasí nám
vyjde stejně nádherné, jako letos.
Vilímcová Miroslava
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Vzpomínka na MVDr. Josefa Brázdu
Mezi významné osobnosti obce Jezernice bezesporu patří
také MVDr. Josef Brázda. Narodil se 7. 9. 1934 v Jezernici č. p. 13. Do obecné školy v místě bydliště nastoupil
2. 9. 1940. V letech 1944 až 1949 studoval na měšťanské
a střední chlapecké škole v Lipníku nad Bečvou. Ve studiu
dále pokračoval na Rolnické škole v Hranicích. Po absolvování státního kurzu pro přípravu pracujících na vysoké
škole v Lázních Bělohrad začal studovat na Vysoké škole
veterinární v Brně, kterou absolvoval v roce 1959 a získal
titul MVDr.
Veterinární praxi zahájil jako obvodní veterinární lékař.
Po získání praxe byl jmenován vedoucím Veterinárního
střediska v Hranicích. Pro své odborné znalosti, zkušenosti a organizační schopnosti nastoupil na funkci ředitele
Okresní veterinární správy v Přerově. Tuto funkci zastával
až do roku 1991. V tomto roce se osamostatnil a založil
rodinnou firmu Delikan, která se zabývala výrobou krmiva pro psy. Informace pro výrobu svých produktů čerpala
z mnohaletých zkušeností MVDr. Josefa Brázdy. Po dobu
své veterinární praxe nashromáždil podrobné informace
v oblasti výživy psů, které využil ve svých recepturách
na výrobu granulovaných krmiv. Původním záměrem bylo
vyrábět krmivo pro vlastní potřebu. Postupem let se však
podařilo vybudovat firmu s moderní technologií výroby,
která se stala jednou z největších na domácím trhu a kvalitou konkurovala zahraničním výrobcům. Produkce se také
rozšířila – ke krmivu pro psy se přidala krmiva pro kočky,
křečky a morčata. Od roku 1996 se krmivo firmy Delikan
vyrábělo na výrobní lince značky Wengler, která patřila
mezi nejdokonalejší technologie pro výrobu krmiva.
Druhou aktivitou firmy byla chovná stanice TAXON JUNIOR,
kterou založil v roce 1964, ještě pod názvem TAXON, právě
MVDr. Josef Brázda. Spojení firmy vyrábějící krmivo pro
domácí miláčky s chovnou stanicí bylo víc než prospěšné.
Právě šampioni z chovné stanice TAXON byli prvními hodnotiteli výrobků firmy.
Velkou láskou MVDr. Brázdy byli foxteriéři. Členem klubu
chovatelů foxteriérů byl od roku 1966 a brzy poté předváděl své odchovy na výstavách. Chovatelská stanice TAXON
se napojila na evropský foxteriéř kolos chov „Bismarckguelle“ pana Axela Mohrkeho z Německa, který považoval

MVDr. Brázdu za rodinného přítele. V tuto dobu již vykonával funkci hlavního poradce chovu pro obě plemena
foxteriérů. Znalosti zahraničních chovů dr. Brázdu ovlivnily
i jako rozhodčího z exteriéru. Rozhodně nepatřil mezi ty,
kteří rozdávají tituly na potkání.
„Výbornou od Brázdy“ si vystavovatelé náležitě cenili.
Na druhé straně mu nebylo proti vůli pochválit cizí odchov.
Dostat náš chov na celoevropskou úroveň bylo jeho celoživotním krédem. V jeho chovatelské stanici stála špičková
zvířata nejlepší krve. On sám o svých psech říkával: “samé
foxlí hvězdy“.
Všemu co v životě dělal, se věnoval s plným nasazením
a elánem, ale co zanedbával, bylo jeho zdraví. Srdce jej
zradilo dne 8. prosince 1996 ve věku 62 let v době, kdy již
zveleboval svou firmu na výrobu krmiv DELIKAN.
Vedle své náročné práce spojené s veterinární praxí, chovem psů a řízením firmy si našel čas na svého dalšího
koníčka – malování. V tomto oboru neměl žádné vzdělání, ale měl talent a darovanými obrazy dělal radost celé
své rodině a známým.
V letošním roce by se MVDr. Brázda dožil 85 let.
Antonín Jemelka – kronikář
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Klub maminek
Klub maminek funguje v obci již od října 2018 a těší se
velkému úspěchu. Děti nám rostou před očima. Setkání
začínáme básničkou na pozdrav. I ty nejmenší děti už si
ji pomaličku osvojují a zapojují se pohybem a žvatláním.
Často zařazuji aktivity ve stylu Montessori. Vhazování balónků do boxu, strkání brček do dózičky, přiřazování geometrických tvarů ke správným vzorům atd. Tyto aktivity
mají výhodu, že si je můžeme vyrobit doma z krabic od
bot, brček, vršků od PET lahví a podobně. Všechny tyto hry
jsou pro děti dobré k procvičování jemné motoriky. Rovněž
děti bavily i aktivity inspirované Waldorfskou pedagogikou. Například Waldorfská duha nebo zvukostrom. Zde
jsem čerpala inspiraci z dob studia na vysoké škole, když
jsem měla možnost v rámci praxe při psaní diplomové
práce Waldorfskou školu navštěvovat. A tyto poznatky nyní
uplatňuji při přípravě našich setkání.
Děti také hodně rády vyrábí z plastelíny a pracují s jednoduchým náčiním: váleček, vykrajovátka, dětský nožík. Procvičují hmat a koukají na různě barevnou plastelínu. Taky
zpíváme, tancujeme, největší úspěch má Kolo, kolo mlýnský.
Dětem se líbil výlet do Hranické Džungle, což je centrum pro
děti a rodiče s kavárnou a hernou. Tuto hernu jsme navštívili
v době prázdnin, a tudíž s námi jeli i starší sourozenci našich
nejmenších. Děti se vydováděly na klouzačce, v bazénu s balónky, na trampolíně a vůbec se jim nechtělo domů.
Jelikož děti vnímají v tomto věku velice intenzivně všechny
vjemy, připravila jsem si pro ně senzomotorický koberec,
po kterém se procházely bosky nebo v punčoškách. Mohly

tak svými nožkami, popřípadě i ručkami vnímat různě se
měnící povrch. Senzomotorický koberec se skládá z různě
měkkých či tvrdých povrchů. Děti se prošly například po
části z kožešiny, po kamíncích, knoflících, perličkách a vnímaly, jak se povrch mění. Na každou novou aktivitu, kterou
zařadím do našich setkání, reagují děti velice pozitivně,
protože jsou to malí průzkumníci a vše chtějí objevovat
a velice rychle se učí novým věcem.
Veselé bylo setkání, kdy děti malovaly prstíkovými barvičkami. Dětem se to velmi líbilo, protože mohly sledovat, co jejich prsty dokáží vykouzlit za hezké barevné obrázky, buďto
na papíře, nebo na obličeji či na tričku maminek. Navíc se
v barvičkách mohly patlat rukama, a to dělají děti velice
rády. Před Velikonocemi bylo v plánu vyrobit z bublinkové
folie malované vajíčko. Dětem se líbilo, jak jim bublinky při
malování praskají pod prsty a jejich výtvory byly úžasné.
V době letních prázdnin byla budova ZŠ uzavřena, tak se
sraz konal na hřišti. Od září se opět scházíme ve školní družině. Několik dětí už nám odešlo do školky, ale na druhou
stranu se přes léto narodila nová miminka, na která se moc
těšíme, až trošku povyrostou a budou si s námi chodit hrát.
Pokud je v Jezernici maminka, popřípadě i nastávající
maminka, která ještě v Klubu není a chtěla by se připojit,
může tak učinit přes naše facebookové stránky KLUB MAMINEK JEZERNICE, a nebo mě přímo kontaktovat na tel.
+420 604 584 980. Budeme se těšit každé úterý od 9:45
ve školní družině.
Mgr. Kateřina Hejtmanová
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Den dětí v Jezernici
Dne 24. 6. odpoledne proběhl ve sportovním a společenském areálu na hřišti tradiční den dětí.
Pořadatelé opět připravili tolik oblíbený pohádkový les
a spoustu dalších atrakcí pro děti jako například jízdu
na koních, vodní zorbing, skákací hrad, malování na obličej. Na závěr akce vyrobili hasiči nepostradatelnou vlhkou
pěnu.
Občerstvení v mnoha formách bylo připraveno a zajištěno rodiči našich žáčků.

Všem pořadatelům patří velký dík.
Záslužnou práci odvedli také členové pedagogického
sboru, kteří zajistili několik zastavení v pohádkovém lese.
Sponzoři dětského dne:
Agrochov Jezernice, Obec Jezernice, Rostislav Pelc,
fa Canis
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Hasičské táboření u Bečvy
Letos to s hasičským tábořením nevypadalo moc slibně,
ale protože je mezi Vámi dětmi i rodiči o tuhle akci každoročně velký zájem, našla se parta hasičských nadšenců
a dobrovolníků, kteří se do příprav pustili.
Táboření tak probíhalo možná v omezenější míře, než tomu
bylo v dosavadních ročnících, ale nikomu ze zúčastněných
to vůbec nevadilo. Možná, že i díky improvizaci probíhalo
táboření v uvolněnější atmosféře. Hlavní atributy samozřejmě nemohly chybět… o tábornický guláš se letos
zasloužil šéfkuchař Laďa Stejskalík z Podhoří a sklidil za něj
velké ovace. Nechyběly buchty, bábovky a koláče z domácí
kuchyně maminek a babiček. Bylo postaráno i o zábavu

dětí, které díky přímluvě Jardy Nováka dostaly velké bloky
hlíny z cihelny Wienerberger a společně s rodiči vytvářely
své výrobky a hned je vypalovaly v ohni. Michal Ludík se
stejně jako každý rok postaral o další atrakci a ve své dílně
vytvořil vodní mlýnské kolo, které pak s pomocníky umístil
přímo v korytě Bečvy. V příštím roce se kolo dočká ještě
dalších funkčních úprav. Nechybělo opékání špekáčků ani
hromada dobré zábavy. Každý se snažil zapojit do organizace a vytvořit tak pěknou atmosféru. Doufáme, že se
sejdeme i v příštím roce a ještě v hojnějším počtu.
Příznivci hasičského táboření

Bazárek
Ve dnech 4.–5. 10. uspořádal Klub maminek Jezernice ve spolupráci s obcí první bazárek dětského zboží v Domě kultury
a sportu v Jezernici. Obec pro tuto akci zdarma poskytla
prostory i tisk propagačních materiálů. Informace o akci byly
zveřejněny v mnohých facebookových skupinách v regionu,
na webu obce a na vývěskách v okolních obcích. Návštěvníků
přesto nebylo mnoho. Věříme však, že časem vejde jezernický
bazárek ve známost a v příštích ročnících bude účast hojnější.

Bazárku se zúčastnilo celkem 12 prodávajících. Do příprav
se zapojili i další ochotní dobrovolníci z řad rodičů. Celkem
se prodalo zboží v hodnotě šesti tisíc korun. Výtěžek z akce
v podobě účastnického poplatku činil celkem 500 Kč a byl
použit na nákup vybavení pro Klub maminek.
Jochcová Magdaléna
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Obecní slavnosti ukončení prázdnin
Ve sportovním areálu se třetí sobotu v srpnu uskutečnily
další z řady každoročních obecních slavností. O počasí bylo
postaráno. Celé odpoledne svítilo slunce a bylo tak akorát.
O koláče se nám postaraly naše dámy z Červeného kříže, o
pití všeho druhu Sokoli a různorodé dobré jídlo připravila
paní Zamazalová z Malhotic. Chyběl jen oblíbený zvěřinový guláš, ale na ten se můžeme jistě těšit příští rok.
Pro děti byly připraveny nafukovací skluzavky, koně a
bagr. Odpolední kulturní program svižně zahájila taneční
skupina Leopardi. V přestávkách zatancovaly dámy z uskupení IZIZ žhavé flamenco a charleston a mladí ze skupiny
Duckbeat dvě skladby streetdance. Po Leopardech nastoupila country kapela Freďáci z Přerova, se kterými přijely
dva páry fanoušků. A ti během dvouhodinového vystoupení kapely protancovali na našem betonovém parketu
country podrážky. V závěrečné třetině odpoledne zvedla

tanečníky ze sedadel olomoucká kapela Hazydecay. Byla
to paráda. Tancovali staří, mladí, děcka. Pánové, ač hardcorového vzezření a vystupování, byli sympaťáci a tanečníky velmi rychle dostali do varu. Večer pak završily dámy
tancem s ohněm a DJ Laďa závěrečnou diskotékou.
Součástí slavností byla výstava Má vlast cestami proměn
na panelech s fotkami zdařilých úprav obecních budov
a prostranství z celého Olomouckého kraje. Mezi nimi se
skvěl zrenovovaný Dům kultury a sportu Jezernice, velmi
významný počin v novodobých dějinách obce Jezernice.
Obecní slavnosti 2019 se vydařily a už teď připravujeme
slavnosti k 20. výročí samostatnosti obce, které se uskuteční 22. 8. 2020. Vaše tipy na program velmi rádi uvítáme.
Pavla Jochcová, starostka
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Vítání občánků
První říjnovou neděli se uskutečnilo tradiční vítání jezerských občánků v kulturním domě. Letos jsme slavnostně
přivítali 8 dětí, o jedno více než vloni:
Tom Koryčánek, Bruno Bočán, Nela Nováková, Štěpán

Šimeček, Emma Králíková, Matyáš Suchánek, Viktorie Navrátilová, Izabela Rozálie Macko. Byli krásní. Přejeme jim
i jejich rodinám hodně štěstí a zdraví.

Mezinárodní den seniorů v Moravském divadle Olomouc
V pondělí 7. 10. 2019 se naši senioři společně s kolegy z
Podhoří vydali do Moravského divadla na představení určené speciálně pro zralé diváky, kteří dosáhli minimálně
60 let.
Revuální operetu Hledám děvče na Boogie Woogie napsal a
uvedl hudební skladatel Josef Stelibský ve stylu hudebních
komedií 30. let minulého století, poprvé v roce 1946 pod názvem U Veselého kamzíka. Příběh sleduje osudy postav pana
Myšky, majitele firmy na výrobu sýrů Bernardýn, jeho konkurentky – paní Dobrmanové, vyrábějící sýry Dobrman, a
jejich rodinných příslušníků. Všichni jsou ubytovaní v hotelu
U Veselého kamzíka, kde očekávají svatbu Marcely Myškové
s Pavlem Zemanským, kterému se přezdívá „český Hilton“, jelikož vlastní řetězec hotelů. Marcele vybral ženicha její otec.
Nevěsta není z ženicha, na rozdíl od otce, nadšená. Celý děj

se zamotává ve chvíli, kdy do hotelu přijíždí další Pavel Zemanský. Prvorepublikový příběh skladatel doprovodil šlágry, které dnes vnímáme jako osvěžující retro ve stylu Melody
Makers Ondřeje Havelky.
Zdroj: moravskedivadlo.cz
Do Olomouce i zpět nás v pořádku, pohodlně a včas odvezl
svým žlutým autobusem místní dopravce, p. Ševčík.
V předchozích letech organizovala tyto zájezdy místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Letos poprvé se
organizace ujala obec, za vydatné organizační pomoci paní
Raškové v Jezernici a pana Váni v Podhoří. Navázali jsme
tak na dobrou tradici založenou zahrádkáři, a pokud bude
mezi seniory o divadlo zájem, pojedeme příští rok zase v
režii obce.
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Divadlo (NE)prodejné manželky
Dne 13. 10. 2019 jsme poprvé přivítali v naší obci ochotnický divadelní soubor DEVÍTKA, který se představil lechtivou
komedií Johna Chapmana a Jeremy Lloyda (NE)PRODEJNÉ
MANŽELKY.
O čem se ve hře jedná?
Dvojice provinčních anglických obchodníků se chystá
prodat svoji autodopravu zahraničním zájemcům. Ti si
pro oživení obchodního jednání přejí i placenou dámskou
společnost. Co se ale stane, když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví i manželky obchodníků a kupující
tyto dámy považují za objednané luxusní prostitutky?
Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše…
A tak manželky s velkou chutí přijímají role společnic
a udělají doslova vše, aby se prodej uskutečnil za co nejvýhodnějších podmínek. Situace se opravdu zamotá, když se
na scéně náhle objeví i pravé, dříve objednané prostitutky.
Diváci tak mohli sledovat velmi vtipnou, místy lechtivou
komedii plnou nečekaných zvratů a komických situací.
Nakonec vše dobře dopadlo a herci byli odměněni za svůj
výkon dlouhotrvajícím potleskem.

Bylo to velmi příjemně strávené slunečné nedělní odpoledne a budeme se na tento soubor opět někdy těšit.
Krátce něco o historii divadelního souboru.
Divadlo DEVÍTKA je ochotnický soubor, který byl založen
9. května 2009 ve Společenském domě Labyrint v Ostravě
-Třebovicích. V roce 2012 divadlo přesunulo svou domovskou scénu do Kulturního domu v Ostravě-Michálkovicích.
Soubor se pravidelně představuje především v komediích
francouzských autorů, které mají mezi diváky velký úspěch.
Divadlo DEVÍTKA taktéž organizuje krajskou postupovou
přehlídku amatérského divadla „Ostravské Buchary“.
Jen mimochodem – hercům se u nás velmi líbilo, byli
spokojeni jak s reakcí diváků, tak také s bohatým občerstvením, které pro ně připravily členky ČČK. Ochotně slíbili,
že opět přijedou.
Rádi je u nás přivítáme.
Helena Jemelková

Oslavy vzniku republiky a žehnání křížů
V neděli 27. 10. 2019 odpoledne za slunečného počasí
požehnal pan farář Petr Utíkal několik křížů, které nechala
obec opravit. Lidé se sešli na Familiích, kde celé putování
začalo. Další zastávka byla u kříže před domem Hejtmanových. Poté se k průvodu přidali i žáci ze ZŠ Jezernice, aby
recitací básní před sochou T. G. Masaryka zároveň oslavili

vznik ČR. Zazněly básně J. V. Sládka i K. V. Raise. Za tónů
státní hymny položili věnec k soše T. G. Masaryka. Zde se
také podávalo teplé občerstvení pro zahřátí všech účastníků. Dále už cesta končila u místního kostela, kde byl požehnán poslední misijní kříž.
Vilímcová Miroslava
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Posezení u cimbálu
Dne 2. 11. 2019 v 18 hod. uspořádal Myslivecký spolek
Mezihoří Jezernice ve spolupráci s výborem Honebního
společenstva Mezihoří v DKS, dá se říci, již tradiční „Posezení u cimbálu“. V letošním roce s vynikající cimbálovou
muzikou Zbyňka Hrdličky ze Šumperka.
Pro všechny přítomné z Jezernice a z Podhoří připravili
členové Mysliveckého spolku bohaté občerstvení včetně
srnčího guláše, na kterém si všichni náramně pochutnali.
Protože cimbálovka hrála spoustu krásných slováckých písniček, zpívali mnohdy všichni přítomní. Velmi nás potěšily
kladné ohlasy na tuto kulturní akci, proto se určitě sejdeme
i v roce 2020 a doufám, že ještě ve větším počtu.

Na závěr nemůžu nevzpomenout také finanční příspěvek
od OÚ Jezernice, kterým jsme částečně pokryli náklady
spojené s produkcí cimbálové muziky. Na příští posezení
u cimbálu s Vámi se těší členové MS Mezihoří Jezernice.

Dýňování
Nastal podzim a k němu patří tradičně dýně. Všichni se
těší na dýňování, které je neodmyslitelně spjato s tímto
ročním obdobím. Bývalo tradicí scházet se v odpoledních
hodinách v budově základní školy. Letos se poprvé celá
akce přesunula do kulturního domu, za což vděčíme paní
starostce. Ten, kdo měl chuť vyrábět a trochu fantazie, si
sebou přinesl svoji dýni a vyřezal do ní obličej. Ti šikovní to
zvládli sami a ostatním pomohli rodiče. Všechny výtvory
pak byly následně vystaveny před kulturním domem. Současně se na pódiu za oponou konala soutěž o nejlepší pokrm z podzimních plodů. Sešla se opravdu spousta lahodných pokrmů, které již lákaly pohledem. V porotě zasedli
p. ředitel Mihal, p. učitelka Hradilová, p. starostka Jochcová, p. Jemelková, p. Smékalová, p. Zemánková a p. Zemánek. Výsledky byly následující: 3. místo obsadila p. Lucie
Hrbáčková s muffiny, 2. místo p. Šumšalova s pagáčky se
zelím a vítězkou se stala p. Ester Žůrek se svými malinovými dortíčky. Porota neměla vůbec jednoduchou pozici,
jelikož všechny pokrmy byly výborné a krásně nazdobené.
Po vyřezávání dýní přišel na řadu lampionový průvod obcí
za doprovodu obecního rozhlasu. V chladném počasí se sice
někteří účastníci vraceli ohřát zpět do kulturního domu,
ale ostatní nadšenci vytrvali celý průvod a užili si celou
cestu. Následně se na pódiu kulturního domu předvedly

děti. Nejprve to byla školní družina se svým představením
Halloween. Děti z mateřské školy zase zatancovaly taneček
Strašidla. Po celou dobu akce maminky z KRPŠ podávaly
občerstvení a zároveň připravovaly špekáčky na opékání,
které proběhlo na zahradě kulturního domu. Takto posilněny mohly děti vyrazit na oblíbenou stezku odvahy, která
vedla za zahradou školy. Za obrovskou odvahu si všichni
zaslouží pochvalu.
Po návratu ze stezky odvahy a celodenních aktivitách se
školáci připravili k přenocování ve škole. Na dobrou noc
jsme jim pustili film Čarodějovy hodiny. Všichni sladce spali ve školní družině.
Ráno jsme museli všechny děti budit na snídani, kterou
připravily a nachystaly maminky z KRPŠ. Hlad byl opravdu
velký a rohlíky s pomazánkami jen mizely z talířů. Ke svačině byl napečen perník, sušenky a další dobroty. Co se nesnědlo, měly děti na odpolední svačinu ve školní družině.
Všem moc chutnalo a maminkám moc děkujeme.
Spolupráce ZŠ a MŠ společně s KRPŠ se vydařila a spokojenost vládla na všech stranách. Už teď se všichni těšíme,
co přinese příští ročník této akce.
Vilímcová Miroslava
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Hody a oslava 30. výročí sametové revoluce
V neděli 10. listopadu se uskutečnily v Jezernici tradiční
hody sv. Martina. V sobotu zorganizovali Sokoli hodovou
zábavu s DJ Humplíkem a v neděli byly k dispozici atrakce
pro děti před kulturním domem. Uvnitř kulturáku si zájemci prohlídli výstavu fotografií 30 let od sametu – nezapomeňme k 30. výročí pádu komunistického režimu.
Následující pátek jsme se potřetí sešli na sousedské s přáním obnovit tuto tradici. Původní úterky se neosvědčily.
Páteční sousedskou navštívilo o něco málo více návštěvníků, ale stále to není ono. Vytrváme a věříme, že příští rok se
k nám přidají další sousedé.

Výstava fotografií 30 let od sametu byla ke shlédnutí
v chodbě DKS celý týden až do neděle 17. 11., kdy jsme
se připojili k celostátní výzvě Paměti národa a v místním
rozhlase odvysílali krátkou relaci o nutnosti připomínat si
historii a boj o svobodu. Relaci zakončila Motlitba pro Martu, na kterou pak bezprostředně navázalo zvonění zvonu
na našem kostele, díky p. L. Hašovi mladšímu.

Z činnosti SDH Jezernice
V sobotu 23. listopadu se v hasičárně uskutečnil již třetí
ročník ochutnávky vín z Jižní Moravy. Představila se nám
vína z vinařství Říha z obce Hrušky u Břeclavi. K ochutnávce bylo připraveno celkem 12 vzorků vybraných vín, které
bylo možno i zakoupit. Během degustace jsme se dozvěděli mnoho informací o vínech, jejich výrobě a o vinařství

samotném. Po degustaci jsme zaplnili žaludky srnčím
gulášem a zazpívali si u kytary. Děkujeme všem za účast
a těšíme se na další ročník.
Josef Zemánek
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARTINA
K lásce a pohodě pozval nás posvátný vánoční čas,
hlas zvonů v dálce slyšíme zas.

Přijměte pozvání na vánoční koncert

„UŽ Z HOR ZNÍ ZVON“,
který se koná v soboru 28. 12. 2019 v kostele sv. Martina v Jezernici,
začátek v 17:00 hod.
V programu zazní vánoční skladby a koledy našich i světových skladatelů.

Účinkuje Městská dechová hudba Nový Jičín a její hosté:
- Sólisté Marie Dohnalová, Lenka Hniličková, David Škařupa, Radek Vacula, Václav Křesina
- Kytarové duo – Marie Hurtová, David Škařupa

Diriguje: Božena Varajová

Přijďte strávit příjemné odpoledne a načerpat vánoční atmosféru.
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Připravované akce roku 2020

8. 2. Obecní ples, DKS
15. 2. Dětský karneval, DKS
22. 2. Šibřinky, DKS
15. 3. Divadlo Ventyl – Nový začátek, DKS

Pozvánka na divadlo
Divadlo Ventyl uvede v neděli 15. 3. 2020 v 15 hod.
v kulturním domě Jezernice
nově připravovanou hru

Nový začátek
komedii současného francouzského autora Antoina Raulta.
O hře:
Catherine je silná, úspěšná, emancipovaná žena, která drží
všechno pevně ve svých rukách. Je už dva roky rozvedená a
vychovává sama svou šestnáctiletou dceru Sáru. Pubertální
Sára hledá lásku na celý život, ale zatím zažila jen řadu zklamání. Ve své matce nenachází oporu, jakou by si představovala.
Vyčítá Catherine, že je tvrdá, bezcitná a bez srdce. Catherine se
své dceři rozhodne dokázat pravý opak, a proto k nim domů
na Štědrý večer pozve bezdomovce, kterého najde před jejich
dveřmi, aby s nimi sváteční den strávil. Setkání s bezdomovcem
Michelem změní život jak Sáře, tak hlavně Catherine, a započne
se nečekané dobrodružství...
Divadelní hru o dvou dějstvích a třech postavách divadlo Ventyl uvedlo v české premiéře
2. listopadu 2019 v Hranicích.
Délka hry je cca 120 minut. vč. 15 minut přestávky a není vhodná pro děti do 12 let.
Více o hře: http://ventyl.cz/novy-zacatek.html.
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MTB Jezernické viadukty 2019
Další ročník tohoto pěkného a úspěšného závodu se uskutečnil v sobotu 19. října. Organizátor akce, sportovní klub
ŠELA SPORT v čele s Alešem Procházkou, perfektně připravil celý areál na nápor závodníků a jejich doprovodu.
Pracovníci obce vysekli a uklidili areál, sokoli zajistili chod
areálu a občerstvení a hasiči tradičně organizovali dopravu
a umývali kola.
Závodu se zúčastnilo 150 dětí (plná kapacita závodu) a 269
dospělých účastníků na trase 50 km. Dohromady tedy 419
přihlášených.

Naši obec reprezentovaly děti ze základní školy:
Eliška Pacáková, Anička Panáková, Marek Dohnal, Marek
Psota, Alexandr Dostál, Martin Švébiš a Damián Matula.
Mezi dospělými závodníky se neztratili ani naši muži: Karel
Záboj (sice Lipeňák, ale náš), Martin Richter, Zdeněk Suchánek, Jan Novák a Radek Janásek. Nádhera!
Výsledky: https://my1.raceresult.com/116328/?&lang=cz
Děkujeme všem pořadatelům za úspěšnou spolupráci
a závodníkům za účast. Těšíme se a srdečně zveme na další
Jezernické viadukty v sobotu 17. října 2020.

Nohejbalový turnaj
TJ Sokol Jezernice, jako každý rok, pořádal nohejbalový
turnaj amatérů o pohár starostky obce Jezernice, který se
každoročně koná v září, ale z důvodu nepříznivého počasí
se konal v sobotu 23. 11. 2019. Turnaj se odehrával v hale
Hranické školy v Lipníku nad Bečvou. Celkově se účastnilo
10 týmů. Tímto chceme poděkovat vedení školy Hranická
za vypůjčení haly.
Umístění prvních tří týmu:
1. Veselíčko
2. Lipník
3. Punti
Za nohejbalový oddíl Petr Lollek
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Turnaj ve stolním tenise SOKOL CUP 2019
Dne 16. 11. 2019 se konal turnaj ve stolním tenise SOKOL
CUP 2019.
Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů, z toho 16 registrovaných
a 8 neregistrovaných mužů a 6 neregistrovaných žen.
Turnaj s menší účastí, než jsme byli zvyklí, se i tak protáhl do
pozdějších odpoledních hodin. Mrzí mě, že se poprvé v historii
nezúčastnily žádné děti. Pro příště uděláme větší propagaci,
aby se k nám opět vrátily. Viděli jsme pěkné a vyrovnané zápa-

sy a k tomu se přidala i dobrá zábava. Vítězní hráči byli oceněni
krásnými cenami od sponzorů, kterým bych chtěl touto cestou
poděkovat a současně je přizvat na další turnaje, které budeme
pořádat v příštích letech. Dále bych chtěl poděkovat i organizátorům akce a rozhodčím, kteří se na turnaji podíleli.
Za oddíl stolního tenisu M. Zapletal

Výsledky turnaje:
Neregistrované ženy:
1. Gadasová Eva, 2. Kasparová Kateřina, 3. Gazdová Eva
Neregistrovaní muži:
1. Bako Lukáš, 2. Obrtel Pavel, 3. Hradil Libor
Registrovaní muži:
1. Král Michal, 2. Gorecki Pavel, 3. Jemelka Libor

Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanynky a fandy našeho oddílu!
První polovinu soutěže máme šťastně za sebou, bylo to
trochu jako na houpačce. Začátek sezony se nám, ať už
z důvodu nedostatku hráčů, nemocí či pracovních povinností vůbec nevydařil a po prvních 3 utkáních jsme měli
na kontě 0 bodů a nelichotivé skóre 2:16. Následoval zápas s Vrchoslavicemi, který jsme nazývali existenčním,
ten jsme v domácím prostředí zvládli na jedničku a soupeře i díky nové mladé posile Markovi Macháčkovi (1. FC
Viktorie Přerov) rozdrtili 9:3. Marek se k nám dostal díky
iniciativě našeho gólmana Miry Jaša, a jak všichni dobře
víme, je to pro nás momentálně dost důležitý hráč, kterého
bychom si rádi udrželi co nejdéle. Přesto, že nastoupil až
ve čtvrtém utkání, postupem času se vypracoval do čela
tabulky střelců, které momentálně vévodí s 20 góly. Více o
něm na našich stránkách, kde najdete celý rozhovor s tímto
mladým ostrostřelcem. Asi nejúspěšnější Markovo utkání
bylo doma s Kovalovicemi, kterým sám nastřílel 7 branek,
a další 4 přidali kluci, takže z toho byla největší výhra v
soutěži v celé historii našeho fotbalu.
Bohužel, ani tato výhra, ani jiné výhry nebyly moc platné,
protože jsme po neslavných výkonech nebo smolných utkáních, které jsme ztratili v samém závěru, nakonec skončili
na 11 příčce se 17 body a skórem 45:51. Nastříleli jsme druhý

největší počet branek, ale taky jsme suverénně nejvíc dostali. Takže hlavním úkolem zimní přípravy je sehnat alespoň
2 kvalitní obránce (stopery), v dnešní době skoro nadlidský
úkol. A hlavně zimní přípravou nabrat síly do bojů na jaře.
Některá utkání byla opravdu ke koukání, velice bojovná,
bohužel většinou pro nás, se špatným koncem. Podali jsme
kvalitní výkon s týmy z horní půle tabulky, naproti tomu zase
odevzdali zbytečně body týmům ze spodní části.
Abych nehovořil jen o fotbalistech, podařilo se nám sehnat
správce hřiště. Je jím Tonda Pospíšil z Podhoří, který se
vzorně stará o trávu na hřišti i kolem hřiště, seče, zalívá.
Taky je to na trávníku poznat a i kluci si ho pochvalují. Dokonce mi bylo řečeno, že takovou trávu jsme u nás nikdy
neměli. Snažíme se…
Tímto bych rád, jako vždy, poděkoval všem zainteresovaným, kteří se podílí na chodu klubu. Všichni víme, o koho jde.
Nebudu jmenovat, ať na někoho nezapomenu.
Většina z Vás, kdo se o nás zajímá, ví, ale přesto připomenu,
že všechno o nás, o plánech, přípravných zápasech, rozhovory najdete
na našich stránkách:
https://jezernice-fotbal.estranky.cz
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Odehraná utkání a tabulka:
Neděle
4. 8. 2019
Neděle
11. 8. 2019
Neděle
18. 8. 2019
Neděle
25. 8. 2019
Neděle
1. 9. 2019
Neděle
8. 9. 2019
Neděle
15. 9. 2019
Neděle
22. 9. 2019
Sobota
28. 9. 2019
Neděle
6. 10. 2019
Neděle
13. 10. 2019
Neděle
20. 10. 2019
Neděle
27. 10. 2019
Neděle
3. 11. 2019

17:00
10:00
16:30
10:00
16:00
10:00
16:00
10:00
15:30
10:00
15:00
10:00
10:00
10:00
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FC Želatovice „B“–Sokol Jezernice 		
Sokol Jezernice–SK Radslavice 		
Sokol v Pivíně–Sokol Jezernice 		
Sokol Jezernice –Sokol Vrchoslavice
Sokol Mostkovice–Sokol Jezernice		
Sokol Jezernice–Sokol Otaslavice 		
FK Troubky –Sokol Jezernice 		
Sokol Jezernice–Sokol Klenovice 		
Sokol H. Moštěnice–Sokol Jezernice
Sokol Jezernice–Sokol Újezdec 		
Sokol Tovačov–Sokol Jezernice 		
Sokol Jezernice–Sokol Kovalovice 		
Sokol Ústí“B“–Sokol Jezernice 		
Sokol Jezernice–FC Želatovice „B“ 		

2:0 (1:0)
0:6 (0:1)
8:2 (5:0)
9:3 (3:1)
1:2 (0:2)
4:3 (2:3)
5:3 (2:0)
5:6 (3:2) Pen: 1:2
2:1 (1:1)
3:2 (2:1)
5:1 (2:0)
11:0 (4:0)
3:2 (0:1) Pen: 3:1
2:7 (1:3)

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FK Troubky

14

11

0

3

48:30

33

12

2.

TJ Sokol v Pivíně

14

9

2

3

35:20

31

10

3.

SK Radslavice

14

7

2

5

29:23

24

3

4.

FC Želatovice B

14

7

1

6

33:22

23

2

5.

TJ Sokol Tovačov

14

6

4

4

30:22

23

2

36:30

23

2
2

6.

TJ Sokol Újezdec

14

7

1

6

7.

Sokol Ústí B

14

5

5

4

22:20

23

8.

TJ Sokol Vrchoslavice

14

7

0

7

35:42

21

-3

9.

TJ Sokol Kovalovice

14

7

0

7

29:38

21

0

10.

TJ Sokol Moštěnice

14

4

4

6

17:24

19

-2

11.

TJ Sokol Jezernice

14

5

2

7

45:51

17

-4

12.

TJ Sokol Klenovice na Hané

14

4

2

8

35:42

15

-3

13.

TJ Sokol Otaslavice

14

3

4

7

24:33

14

-7

25:46

7

-14

14

TJ Sokol Mostkovice

14

2

1

11

Za Sokol Jezernice, oddíl kopané přeji všem pohodové vánoční svátky, šťastný vstup do nového roku a spoustu fotbalových
zážitků v druhé půli sezony 2019/2020.
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice
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