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PÁ
pro veřejnost zavřeno
Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
máme za sebou téměř čtvrtinu roku 2020. Nový rok jsme
společně přivítali ohňostrojem ve sportovním areálu obce.
Nálada byla parádní, ohňostroj se povedl, popřáli jsme si
všechno dobré a společně prožili novoroční podvečer na
čerstvém vzduchu. Ještě na zpáteční cestě se lidé spolu zastavovali, aby si popovídali a dali po kalíšku. Tož na zdraví
a všechno dobré!
Uplynulá zima byla velmi mírná, s teplotními rekordy
a s dostatkem dešťových srážek. Obdobně je tomu i nyní
v předjaří. Počasí nás šetří, zato koronavirus označovaný
jako SARS CoV-2, nám dává zabrat. Vláda ČR, aby zabránila
nadměrnému šíření nemoci, vyhlásila stav nouze pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky od
14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Následně
vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00.00 hod.
do dne 24. března 2020 do 6.00 hod. zakázala volný pohyb
osob na území celé České republiky. Opatřením ministerstva zdravotnictví jsou od 11. března 2020 uzavřeny školy

kromě mateřských. Po dohodě s ředitelem školy, s ohledem
na doporučení MŠMT a po zvážení nouzového stavu v ČR
rozhodla starostka obce jako zástupce zřizovatele školy
o uzavření MŠ od 16. 3. 2020 do odvolání. Osobám starším
70 let bylo doporučeno nevycházet. Obec pro ně v případě
potřeby zajišťuje nákup potravin a léků. Stav nouze vyděsil
lidi, kteří celkem pochopitelně začali nakupovat zásoby potravin. Nezbývá, než věřit, že nákaza zůstane pod kontrolou,
že lidé uvěří tvrzení premiéra země, že zásobování potravinami a drogistickým zbožím bude zajištěno průběžně,
a hlavně že se všichni začneme chovat zodpovědně a ohleduplně, neboť i v tomto případě platí, že za blbost se platí!
Život v Evropě, v republice i v obci bude i v následujících
dnech ovlivněn uvedenými opatřeními, a tak je dobře, že
jsme hlavní společenské události na začátku roku stihli
před vypuknutím epidemie. Uskutečnil se 20. ples obce
Jezernice, maškarní karneval i Šibřinky. Naopak jsme museli zrušit plánované představení divadla Ventyl a setkání
seniorů, které pravidelně pořádáme začátkem dubna, odsuneme, až zavedená opatření skončí.
Stavba kanalizace a chodníku
V letošním roce zahájíme stavbu kanalizace v hlavní cestě,
od č. p. 227 po nový obytný soubor a na vedlejších cestách
od č. p. 193 po 237, dále za zahradami kolem Agrochovu
a v uličce naproti kostela. Další úsek bude vybudovaný za
zahradami od Agrochovu směrem dolů a v uličce u Konečků. Předpokládané náklady jsou 24 mil. Kč. V polovině
března zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby,
zahájení stavby předpokládáme v září 2020, dokončení
v srpnu 2021. Na stavbu jsme získali dotaci z Ministerstva
zemědělství. Stavba bude realizována na základě dvou
projektů a dvou stavebních povolení, proto si její příprava
vyžádala pořízení další prováděcí dokumentace, která obě
stavby zkoordinovala technicky i rozpočtově.
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V polovině letošního roku předpokládáme zahájení stavby
chodníku na dolním konci obce od bytovky č. p. 205 po konec obce. V rámci stavby musíme vyřešit i odvodnění krajské cesty. Předpokládané náklady jsou 3 mil. Kč. Dotaci na
stavbu z Integrovaného regionálního operačního programu
administruje Místní akční skupina Moravská brána, která
přidělení dotace pro Jezernici již schválila, ale ještě čekáme
na rozhodnutí řídícího orgánu IROP o přidělení dotace.
Třetí plánovanou investiční akcí 2020 je realizace přírodní
zahrady v MŠ.
Přírodní zahrada v MŠ
Zahrada mateřské školy je vybavena zařízením, které bylo pořizováno postupně bez jednotné koncepce. V současné době
se na pozemku nachází dětské herní prvky, některé již za hranicí životnosti a neodpovídající současným normám. Prvky
ve špatném technickém stavu budou nahrazeny. Zachována
budou pískoviště, kolotoč, vyřezávané lavičky a totem. Na
západní straně pozemku je v současnosti asfaltová plocha ve
velmi špatném stavu, tuto plochu děti využívají pro jízdu na
odrážedlech a koloběžkách. Poškozená plocha bude odstraněna a nahrazena litým pryžovým povrchem. Nově zde bude
vybudována zpevněná mlatová plocha, kde budou umístěny
stoly a lavice. Tento prostor bude sloužit jako venkovní učebna. Plocha bude zastíněna plachtou z přírodních materiálů a
bude určena k výuce, tvorbě nebo přestávce na svačinu. Po
celé délce budovy bude založen motýlí záhon s keři a trvalkami lákajícími hmyz. Bude zde umístěno indiánské týpí dostatečně velké, aby v případě nepřízně počasí schovalo celou
třídu. U pískovišť budou vyměněny posedové rošty. Houpačková sestava bude nahrazena novou, akátovou. Do pískoviště
bude umístěna písková laboratoř, kde mohou děti zkoumat
vlastnosti sypkých materiálů. Zručnost, obratnost a sílu mohou předškoláci trénovat na lanové stezce, která se bude skládat ze tří sekcí s rozdílnými úkoly. Současný kovový přístřešek
bude nahrazen novým, akátovým, který bude větší a uvnitř
bude umístěn pracovní ponk pro chlapce na jedné straně, zde
mohou pracovat se dřevem a přírodninami, a na straně druhé
kuchyňka pro děvčata, kde mohou míchat lektvary z nasbíraných bylin. Bude zde umístěn hmatový chodník a navazující
tajemný tunel, kterým mohou prolézat a schovávat se zde.
Doplníme čtyři houpadla na pružině ve tvaru koníka. Tento
herní prvek je mezi dětmi oblíben a byl jedním z požadavků
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pedagogů, kteří na návrhu zahrady aktivně pracovali společně s autorkou projektu. V zahradě bude doplněna stromová i
keřová výsadba. Předpokládané náklady jsou 1,5 mil. Kč. Na
realizaci zahrady jsme požádali o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí a z Olomouckého kraje.
Dotace letos žádáme rovněž na pořízení územního plánu
(z Ministerstva pro místní rozvoj a z Olomouckého kraje)
a z programu podpory kultury na obecní slavnosti k 20.
výročí samostatné Jezernice, nad kterými na základě žádosti starostky převzal záštitu p. Pavel Šoltys, 1. náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
Nové hasičské auto VW Crafter od zhotovitele ZHT Group
s.r.o. Slavíč jsme převzali společně s velitelem JSDH Zdenkem Panákem 15. ledna 2020 a ve čtvrtek 12. 3. s ním hasiči poprvé vyjeli k požáru. Hořel pražec v oplocení plantáže
vánočních stromů na Zlomech. Pražec, který se v silném
větru vznítil od nedokonale uhašeného ohniště, uhasili
hasiči z Lipníka a naši naštěstí pouze přihlíželi, projeli nové
auto a prověřili připravenost mužstva.
Na pořízení vozidla jsme získali dotaci 450 tis. Kč. z Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru, 100 tis. Kč z Olomouckého kraje a od společnosti Wienerberger s.r.o. 100 tis. Kč. Od Wienebergeru je to za posledních 9 let třetí významnější příspěvek pro obec. První jsme dostali
na malotraktor, 150 tis. Kč a druhý, 200 tis.
Kč, na dětské hřiště. Děkujeme!
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Přístřešek ve dvoře kulturního domu
Začátkem února dokončil p. Ludík se svými spolupracovníky přístřešek ve dvoře DKS. Pěkně řešené a kvalitně provedené zastřešení terasy zvyšuje komfort uživatelů, přispěje
k plnohodnotnějšímu využití dvorního prostoru, protože
chrání uživatele před slunečním úpalem i před deštěm.

Oprava podlah v kancelářích OÚ
Koncem loňského roku a začátkem letošního roku postupně, za provozu, opravujeme povrchy podlah v obecním
úřadě. Více než desetileté zátěžové koberce jsme nahradili
novým kobercem a vinylovým povrchem.

Informační systém obce byl doplněn o pasport hřbitova.
Po naplnění dat bude na webu obce k dispozici přehledná
situace hřbitova zobrazující obsazené a neobsazené hroby.
Reklamace poškozené polní cesty na Zlomech nadále probíhá. Věřím, že za pomoci odborníků a zástupců
pozemkového úřadu přimějeme zhotovitele cesty k tomu,
aby se na opravě cesty podílel, ačkoliv dosud veškerou
odpovědnost odmítal. Podle odborného posudku jsou
příčinou poškození nedostatečné odvodnění podloží
a nedostatečné asfaltové vrstvy cesty. Opakovaná jednání
vyžadují přemíru trpělivosti a času, který bychom raději
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věnovali jiné tvůrčí práci pro obec! Věříme, že vynaložené
úsilí přinese dobrý výsledek pro obec.
Prořezávku porostu u odpočívadla u viaduktů provedli
na žádost starostky pracovníci správy železničních dopravních cest koncem zimy. Okraj porostu byl znečištěný odpadem a prostředí celkově nedůstojné. Otevřený, vyčištěný
okraj porostu umožní jeho snadnější údržbu a nedovolí
založení černé skládky.

Prodej obecních pozemků, které se nacházejí v zahradách občanů na Familiích a v mlýnském náhonu v Jezernici, vlastníkům sousedních zahrad odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém jednání 20. ledna 2020. Přičemž úsek
mlýnského náhonu od č. p. 8 po č. p. 12 lze prodat pouze
s podmínkou zajištění zachování stanoveného průtočného
profilu pro odvod přívalových vod. Zájemci mohou podávat
žádosti o prodej pozemků na obecní úřad.
Milí občané, třídit odpad má smysl i nadále, i když
to tak momentálně nevypadá. Stát bohužel přenáší veškerou odpovědnost na obce. Prý máme přesvědčovat občany o nutnosti třídění. Stát zanedbal podporu koncového
zpracování odpadu a důsledkem je bezradnost, co s ním,
když ho Čína přestane odebírat. Všichni věříme, že se jedná
o přechodný stav a vytříděný odpad se v Česku brzy začne
smysluplně využívat. Pro obec je pozitivní to, že za vytříděný odpad dostáváme odměny od Ekokomu, které nám
nahradí náklady na svoz tříděného odpadu, bez ohledu na
to, jak je s ním dále naloženo. Proto třiďte dál, má to smysl,
zatím alespoň ve finančních odměnách do pokladny obce!
Přeji Vám hodně zdraví, pozitivní mysl a krásné jaro 2020.
Buď fit!
Pavla Jochcová, starostka
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Statistika
Na konci roku 2019 žilo v obci 670 obyvatel.
Mateřskou školu navštěvovalo 24 dětí.
V základní škole studovalo 21 žáků.

Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea
tito občané:
Pavlisková Jana, Koryčánek Pavel, Králíková Pavla, Špalda
Jiří, Dvorská Kamila, Zemánková Marie, Matulová Ivana,
Gazdová Eva, Mašková Marie, Švehlíková Miroslava, Žáková Františka, Bořecký Vladimír, Navrátilová Tamara, Pavliska Pavel, Rašková Vladimíra, Pospíšilová Helena, Hvolková
Vlasta, Dvořák Vilém, Dvořák Jaroslav, Fešarová Maria, Petřeková Alena, Dohnal Radovan, Král Pavel, Králová Marie,
Čipera Miroslav, Zapletal Miloslav, Libosvár Karel, Bagar
Karel, Vítek Jaromír, Panák Zdeněk, Vika Jan, Fegler Emil,
Král Miroslav, Gogolín Vítězslav, Navrátilová Maria, Robová

Ludmila, Hradilová Zdenka, Pallová Olga, Švébišová Eva,
Zdražilová Ludmila, Kotíková Jana, Fešar Stanislav, Vítek
Tomáš, Špačková Jana.
Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají:
Přibyl Josef, Chytilová Marie, Škrobala Alois, Vilímec Miroslav, Ježková Marie.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví,
osobní a rodinnou pohodu.

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
V sobotu 2. května 2020 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemný a nebezpečný odpad, a to v době:
8.45 – 9.00 hod. u obecní vývěsky na Familiích,
9.15 – 10.00 hod. u obecního úřadu v Jezernici.
Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů, a to jen v určenou hodinu a den svozu a řídili se
pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet.
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM!!!

Výběr ze zápisů Zastupitelstva obce Jezernice
10. zasedání konané dne 16. prosince 2019
ZO schválilo:
• obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezernice,
• obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 6/2019,
o místním poplatku ze psů,

• obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 7/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
• obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 8/2019,
o místním poplatku ze vstupného,
• aktualizaci plánu rozvoje obce 2019, 2020,
• střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 – 2022,
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• rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 se závazným ukazatelem na SU 521 – mzdy a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021
– 2022,
• rozpočet sociálního fondu obce na rok 2020,
• rozpočet obce na rok 2020,
• Dodatek č. 10520055/06 ke Smlouvě o sběru, přepravě
a odstranění odpadu se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Provozovna Olomouc, Pavelkova
1314/8a 779 00 Olomouc, IČ 49356089,
• smlouvu o dílo na Vypracování dokumentace „Územní plán Jezernice“ uzavřenou se zhotovitelem INTEGRAPLAN v.o.s., zastoupenou ing. arch. Stanislavem
Vrubelem, Bohuslavská 1326, Lipník n. B., 75131, IČ
06586163.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 10,
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• výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Vypracování dokumentace „Územní plán Jezernice“,
• termíny dalších jednání zastupitelstva: pondělí 20. 1.,
23. 3., 25. 5., 22. 6., od 17.00 hod. v budově obecního
úřadu Jezernice 206,
• přípravu stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče
Hranice-Lipník nad Bečvou“ společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 47674521,
• informace z činnosti kontrolního a finančního výboru
v roce 2019,
• složení ústřední a dílčí inventarizační komise včetně proškolení jejích členů,
• informaci o daru společnosti Celerrimus Czech Republic
s.r.o., zastoupené jednatelem, panem Jakubem Jochcem, základní škole Jezernice, který bude použit na
pořízení učebních pomůcek a vzdělávací techniky v hodnotě do 100 tis. Kč.

11. zasedání konané dne 20. ledna 2020
ZO schválilo:
• poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč pro farní
radu Jezernice,
• poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč pro pořadatele závodu Jezernické viadukty 2020 na zajištění
závodu,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 1/2020 Požární řád obce Jezernice,
• posuzovatele stavby Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jezernice
Ing. Michala Horáka, INp servis s.r.o.,
• pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí o uložení
chrániček optických kabelů do trasy staveb plánovaných
v r. 2020, cyklostezka s chodníkem a splašková kanalizace,
• podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020 a z Ministerstva pro místní
rozvoj na pořízení územního plánu,
• podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020 na opravu zpevněné hrací plochy v zahradě mateřské školy,
• podání žádostí o dotace z Programu podpory kultury Ok
2020 na obecní slavnosti k 20. výročí samostatné obce,

• záměr prodeje obecních pozemků v zahradách občanů
ve Familiích a v mlýnském náhonu v Jezernici vlastníkům sousedních zahrad, přičemž úsek mlýnského náhonu od č. p. 8 po č. p. 12 pouze s podmínkou zajištění
zachování stanoveného průtočného profilu pro odvod
přívalových vod.
ZO neschválilo:
• prodej hasičského automobilu Citroen Jumper.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 11, kterými se upravuje rozpočet obce na rok 2019 a
změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 1,
kterými se upravuje rozpočet obce schválený na rok 2020,
• pořízení Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci
stavby a Sjednocení rozpočtů celé stavby zpracovatele
PROJEKTY VODAM,
• informaci o ceně pozemků v místě obvyklé.
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Povídání o adventu v kostele
Jsme rádi, že pěkně funguje spolupráce školy s panem farářem. Pan farář vede pro zájemce ve škole kroužek náboženství a také učí děti v dalším kroužku hrát na zobcovou flétnu.
Navíc přeci jen vyrůstáme v prostředí s křesťanskou kulturní
tradicí, tak chceme dětem osvětlovat různé svátky a důvody
k těmto svátkům i z toho náboženského úhlu pohledu. Proto

jsme se v pondělí po druhé adventní neděli setkali s panem
farářem přímo v jezernickém kostele. Pan farář Petr Utíkal
dětem hezky pověděl adventní příběh, co a proč si v tento
čas připomínáme a slavíme. Nakonec nechyběl ani vědomostní test, který se u přítomných setkal přímo s nadšením.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Advent ve školce
Nejoblíbenější předvánoční období nám ve školce začalo
už koncem listopadu. Společně jsme si připravili adventní
svícen a věnec. Na svícnu rozsvěcujeme každý den svíčku a
s písní „První svíčka září, máme radost v tvářích, těšíme se na Ježíška, co nám nadělí…“, čekáme na Ježíška.
Poté nás čekala Mikulášská besídka, na kterou jsme se
poctivě připravovali. Tam děti vystupovaly jako „vločky“
a všechny předvedly krásné výkony.
Po besídce s dětmi každý rok zdobíme vánoční stromeček
a v pohodě a klidu si užíváme sváteční atmosféru. Pečeme
a zdobíme perníčky, tvoříme z papíru, povídáme si u stromečku, zpíváme koledy a některou z nich zdramatizujeme
– chodíme ji zahrát a zazpívat zaměstnancům na OÚ v Jezernici. Odměnou je dětem dárek od Ježíška.

Ke každoročním tradicím patří i návštěva místního kostela,
kde nám pan farář poutavě vypráví „Vánoční příběh“.
V posledním týdnu nás konečně navštívil Ježíšek a přinesl
spoustu hezkých dárků.
Nakonec byla ve školce hostina, na kterou maminky přinesly cukroví. Paní učitelky spolu s dětmi slavnostně prostřely stůl, krájely jablka, louskaly oříšky, pouštěly lodičky,
povídaly si o tradicích. Bylo to prima, předvánoční období
jsme si moc užili.
Děkujeme OÚ a KRPŠ za finanční příspěvek na dárky pro děti.
Uplynul už sice nějaký měsíc…, ale i tak Vám přejeme
mnoho zdraví a lásky v roce 2020.
Lenka Hradilová, Diana Schröderová

Koledování na OÚ
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Vánoce

Školka v novém roce
V pondělí 6. 1. 2020 po vánočních prázdninách jsme si
oblékli pláště, nasadili vlastnoručně vyrobené koruny
a šli jsme koledovat jako „Tři králové“ na OÚ a za žáky ZŠ
Jezernice. Koleda se nám povedla a byla i sladká odměna.
V zimě jsme nezapomněli na ptáčky, kterým jsme nachys-

tali „šiškové zobání“. To jsme potom rozvěsili na školkovní
zahradě na stromy.
Lenka Hradilová,
Diana Schröderová

Tři králové na OÚ

Tři králové ve škole
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Zdobení stromečků pro zvěř
Poslední školní den před Vánocemi tradičně chodíme nazdobit stromky zvířátkům. Přestože letos zima nebyla příliš
tuhá, šli jsme polepšit zvířátkům do blízkého remízku také.
Děti si z domu přinesly množství jablek, mrkví, pečiva, ale
také třeba seno. V lesíku se pak správně vyřádily při tvoření krásných stromků. Po této vycházce vždycky máme tzv.
vánoční den. Děti si přinesou krabičky cukroví na ukázku,
školou zavoní dobré čaje, děti si povídají a na závěr vyměňují dárky mezi sebou. Nakonec nechybí ani společné
zpívání u vánočního stromečku a vybalování velkých dárků
do školy a do školní družiny.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Rytmická show pana P. Tomana
V pátek 24. 1. 2020 se v MŠ Jezernice uskutečnilo hudební
vystoupení „Rytmická show“. Jednalo se o zábavný interaktivní pořad. Show navštívili i žáci ze ZŠ. Všichni si poslechli známé písničky z pohádek (např. Dělání, Statistika,
Není nutno, S tebou mě baví svět atd.) a po celou dobu se
děti i žáci do pořadu aktivně zapojovali. Zpívali, tleskali,
odvážlivci si i zatančili a také si rozšířili své rytmické dosavadní znalosti. Na závěr je čekal hudební kvíz, kde poznávali hudební nástroje. Na další show se moc těšíme.
Zimní období ve školce se vydařilo, škoda jen, že nám nenapadl tolik očekávaný sníh…
Diana Schröderová, Lenka Hradilová

Ekologický program o třídění odpadu
28. 1. 2020 do školy zavítal „Tonda Obal na cestách“. Že nevíte, kdo je to Tonda Obal? Je to postavička, která děti srozumitelně provází tématikou odpadů a odpadového hospodářství. Tato pojízdná lektorovaná výstava je realizována
na českých školách již od roku 1997. Lektor nám ukázal,

co všechno se děje s odpady. Vysvětlovali jsme si, proč je
dobré třídit odpad a co všechno vlastně lze z odpadů znovu
použít jako suroviny. Dozvěděli jsme se informace o skládkách a o spalovnách. Děti si aktivně vyzkoušely, jak přesné
jsou v třídění odpadů. Zasmáli jsme se, že se často oblékáme
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do odpadků (tzv. umělá vlákna). Ty, co se smály nejvíce, tak
lektor rychle usadil, protože měly odpadky ve vlasech (tj.
gumičky a spony ve vlasech). Dozvěděli jsme se, že se s odpadky třeba i mazlíme (formou výplně plyšových zvířátek).
Všechny aktivity plné zajímavých obrázků a praktických

ukázek směřovaly k poznání, že třídit odpad má smysl.
A víte, jaký odpad je nejlepší? Ten, který vůbec nevznikne!

Divadlo loutek Ostrava
Dne 29. 1. 2020 se žáci ZŠ Jezernice spolu s dětmi ze zdejší
mateřské školy vydali na výlet do Divadla loutek v Ostravě
za účelem shlédnutí loutkové inscenace s názvem Hrnečku, vař aneb Dvě pohádky o hrnečku, kde se setkávají dvě
jednoduché pohádky - Hrnečku, vař! a O kouzelném hrnku.
V té první všeobecně známé pohádce vařil hrnek lahodnou
kaši a ve druhé pohádce díky kouzelnému hrnku přestal
být líný Honza líný. Dětem se v divadle velmi líbilo a po
skončení představení měly navíc možnost spatřit speciální
orloj tamního divadla, který byl tzv. pomyslnou třešničkou
na dortu celého výletu. Již se těšíme na případné další kulturní akce.
Mgr. Dana Sládečková, učitelka ZŠ

Pololetní vysvědčení
Snahu, píli, porozumění, zvládnutí učiva a dalších dovedností jsme v pololetí ocenili vysvědčením. 8 dětí z 21 má
samé jedničky a dalších 10 prospělo s vyznamenáním. Největší skok za půl roku udělali naši prvňáčci. Velice jim gratulujeme a přejeme další zlepšení v psaní, čtení a počítání.
Vysvědčení je hodnocení od učitelů, ale je skvělé, že každý
ze žáků si uvědomuje své pokroky a každý byl schopen sám
sebe pochválit za úspěch, za něco, co překonal nebo co se
mu opravdu povedlo. A to je dobře! Další pochvaly pak slyšeli od paní učitelek a pana ředitele.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Lyžařský výcvik
Začátek druhého pololetí školního roku je už dlouhá léta
spojený s lyžařským výcvikem. Nejinak to bylo letos. Přeci
jenom ale došlo ke změně – lyžařská škola změnila lyžařský
areál. Proto jsme letos jezdili do Hrubé Vody. Tentokrát se
přihlásilo 15 žáků ze základní a z mateřské školy na výcvik
na lyžích a na snowboardu. Letošní zima byla opravdu mírná, teploty byly často spíše nad nulou, místo sněhu jsme se
častěji dočkali deště. Přesto lyžařský areál v Hrubé Vodě byl
připravený na malé lyžaře. Svahy byly zasněžené a zázemí s
restaurací s krbem a teplým čajem bylo velice útulné.
Většinu dní jsme na svahu jezdili úplně sami. Teprve ve
čtvrtek a v pátek přijelo do areálu více návštěvníků.
První dny se malí lyžaři seznamovali s lyžemi a snowboardem. Lektoři si je rozdělili do menších skupin podle
úrovně, a tak se naučili bezpečně lyže z kopce zastavit

a pokoušeli se o výjezdy na vleku. Druhý den už na vleku
jezdili všichni a učili se sjíždět mírnější tzv. školní svah. Získali jistotu v brzdění. Ti obratnější už navazovali oblouky.
Skupinka snowboardistů se učila držet rovnováhu a jezdit
po přední a zadní hraně. V dalších dnech se dovednosti jen
zdokonalovaly. Zkušenější lyžaři a snowboardisté pak už
jezdili na hlavním svahu v areálu. Děti ze školky trénovaly
na školním svahu. Všem se nakonec dobře dařilo svah bezpečně a s úsměvem sjet. Poslední den na děti čekal maskot
sob, se kterým lyžovaly, závodily ve slalomu a samozřejmě
všemožně skotačily na sněhu. Přestože počasí nebylo ideální zimní, naštěstí ani jednou jsme nezmokli a děti si užily
krásných pět odpolední na sněhu a na čerstvém vzduchu.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Divadelní představení pana Taraby
– Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Dne 4. 2. 2020 nás opět navštívil pan Taraba se svým divadelním představením. Tentokrát zahrál loutkovou pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Děti se do pohádky
zapojily doprovodným tleskáním a písničkou, kterou nás
pan Taraba naučil. Představení bylo moc krásné, všem se
líbilo. Už se těšíme na další divadelní vystoupení.
Lenka Hradilová, Diana Schröderová

Recitační soutěž ve škole
Ve středu 19. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci si připravili hezké básničky pro děti, nejčastěji od Jiřího Žáčka, Miloše Kratochvíla a Zuzany Pospíšilové. Všichni se své básně pěkně naučili a moc se snažili.
Soutěžící jsme rozdělili do dvou skupin: 2., 3. ročník a 4.,
5. ročník. Porota složená z našich pedagogů hodnotila
každého soutěžícího podle 4 kritérií (paměť, postoj a oční
kontakt, výslovnost, přednes). Nejlepší výkon předvedly
Viktorka Zapletalová (3.), která si navíc připravila ze všech
nejdelší báseň Vodník od K. J. Erbena, a Anička Panáková
(5.). Na druhém místě se umístily Janička Pročková (3.)
a Eliška Pacáková (5.), na třetím místě Marek Psota (4.)
a se stejnými body Maruška Panáková a Terezka Vilímcová
(obě 2.). Gratulujeme!
Ing. Jaroslav Mihal,
ředitel
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Smutný osud lipenských Židů
V pondělí 27. ledna jsme si připomněli 75. výročí ode
dne, kdy v roce 1945 osvobodila Rudá armáda nacistický
vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka. Od roku 2005 se
tento den připomíná jako Mezinárodní den památky obětí
holocaustu.
Smutný osud nacistické zlovůle postihl také židovské etnikum města Lipníka n. B.
První písemná zmínka o Lipníku spadá do roku 1238, na
město bylo povýšeno někdy v letech 1256-66. Ve vlastnictví města se střídaly významné rody Kravařů, Pernštejnů,
Bruntálských z Vrbna a Dietrichštejnů. Nejstarší zmínka
o Židech v Lipníku – tehdy zde usazených jen jednotlivě –
je z roku 1412, kdy je uvedena Sára Židovka z Lipníku
(Sara Judea de Lipník v Knihách Půhonných a nálezových).
Větší příliv židovského obyvatelstva byl po vypovězení
Židů z moravských královských měst r. 1454, hlavně z Olomouce. Židé si stavěli své domy na městských pozemcích
v uličkách u hradeb, zejména při obou městských branách
- Osecká a Hranická. Zabývali se především obchodem,
dováželi vlnu, vosk, dobytek, vyváželi sukno. Již v 16. století jsou z židovských řemeslníků zmíněni řezník, sklenář,
mečíř, kloboučník, provazník, punčochář, později i páleník,
knihař, hudebník. Ochranu vrchnosti si museli vždy dobře
zaplatit – velkým ochráncem židů byl např. držitel lipenského panství Vilém z Pernštejna, který v roce 1490 uzavřel
s Židy smlouvu, že mu budou platit 50 kop grošů za to, že
jim neodepře rady a pomoci, kdyby něco potřebovali. Ročně Židé platili 50 zlatých za povolení obchodů, 40 zlatých
za osvobození od povinnosti půjčování koní vrchnosti atd.
Po třicetileté válce nastal vzestup židovské obce, přibývalo
židovských obyvatel, kteří sem přicházeli z ciziny – z Ukrajiny sem v roce 1648 uteklo mnoho polských Židů (obvykle z té doby byla jména Polák, Brod, Minkowitz), z Vídně
(Wiener, Osterreicher, Munk), z Prahy (Prager, Koliner,
Popper), ze Slezska (Ratibor, Zilzer, Gratzer, Oppelt). Počet
obyvatel židovské části města stoupal, malé stísněné domky přilepené k hradbám obývalo až devět rodin na jedno
stavení. Totální přelidnění se řešilo v roce 1813 založením
a výstavbou kolonie Horecko v západní části města. V roce
1850 vznikla samostatná židovská obec Lipník v čele se
starostou, dvěma radními a šesti členy obecního výboru
– zrušena byla až 31. 3. 1919 v intencích vládního naří-

zení. V důsledku starých germanizačních opatření ještě
z doby císaře Františka II (1780–90) tíhli Židé spíše k německému kulturnímu okruhu.
V 1. polovině 19. století byl Lipník pátým největším židovským sídlištěm na Moravě po Mikulově, Prostějově, Boskovicích a Holešově. Přesná čísla jsou známa až od konce 18.
století: r. 1794 zde bylo 975 Židů (z 3 395 obyvatel města
celkem), r. 1804 – 1 265 Židů,
r. 1834 – 1 441 Židů (celkem 5 262 obyvatel). Kulminace počtu nastala v r. 1857, kdy bylo ve městě 1 678 Židů,
což představovalo 30 procent obyvatel. Od té doby počet
židovských obyvatel klesal, r. 1930 – 154 Židů z 7 530 obyvatel, tj. jen dvě procenta. V roce 1834 udává statistika 60
židovských domů ze 467 v celém městě, pro své obchody
měli pronajaté kvelby v podloubí domů na náměstí. Do
konce 18. století byly jedinými vstupy do města brány
Osecká a Hranická. V roce 1796 byla zřízena v prodloužení
hlavní židovské ulice nouzová branka zvaná Židovská fortna (klíč od ní však byl pouze na radnici, což vyvolalo spor
– Židé chtěli mít svůj klíč, ale radní se obávali, že by Židé
u brány obchodovali a ochuzovali tak trh).
Židovské domy netvořily souvislé uzavřené ghetto, ale
dvě enklávy mezi křesťanskou zástavbou. Starší jádro
se rozprostíralo kolem dnešní Pernštejnské ulice, novější zástavba při Staré ulici. Ze 71 domů jich dnes stojí 57.
Budovy institucí – obecní dům s rabinátem a lázní č. p.
671, škola č. p. 627 (dnes fy. SLOP), chudobinec s modlitebnou (Guttmanův nadační dům) č. p. 659. Na Horecku
byla škola, špitál a lázně. Synagoga – nejstarší na Moravě,
po staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v Čechách.
Procházela četnými úpravami – v letech 1607–8 byla rozšířena o severní patrový trakt, r. 1845 renovována, v 70.
letech 19. století rozšířena.
Po zpustošení za války se stala novým majitelem synagogy Církev Československá husitská, ta ji v letech 1949–50
adaptovala pro své bohoslužebné účely, jimž slouží dodnes. Při západní stěně synagogy se nacházel nejstarší
židovský hřbitov. V roce 1567 zakoupen nový pozemek jižně od města, hřbitov o ploše 5 909 m2 – stálo zde 1 500–
1800 náhrobků. Pohřebiště bylo německými vojáky v roce
1942 zničeno, po válce plocha upravena na park. V letech
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1991–2 se hřbitov dočkal částečné obnovy - byla osazena
replika tumby rabína Barucha Fronkela z r. 1828 a rozestavěno 160 dochovaných starých náhrobků. Od r. 1883
pohřbívali Židé své zemřelé na novém hřbitově, pozemek
o rozloze 6 625m2 obepíná kamenná zeď prolomená vjezdovou bránou a vstupní brankou. V pravidelných řadách
zde stávalo 380 náhrobních kamenů novodobého typu
a jednoduchá obřadní síň, kterou zbořili nacisté za druhé
světové války. Kamenicky využitelné náhrobky, hlavně
z černé žuly, byly v r. 1985 ŽNO v Ostravě prodány kamenickému družstvu na Slovensku.
Poslední pohřeb zde byl uskutečněn v r. 1942.
Tragický závěr staleté existence židovské pospolitosti
v Lipníku přinesla nacistická okupace. Obyvatelé židovského původu byli podle norimberských rasových zákonů postupně připraveni o občanská práva, majetek a nakonec i o
holé životy. Dvěma transporty 22. a 29. června 1942 bylo
144 lipenských Židů deportováno ze sběrného střediska
v Olomouci do Terezína. Odtud později nastoupili do koncentračních táborů na východě. Přežili pouze tři lidé: pan
Emil Schreiber, jeho syn Jiří Schreiber a paní Anneliese
Redlerová provdaná Salomon.
Nepochopitelná zlovůle nacistických fanatiků, kteří se
rozhodli z národnostní mapy lidstva vymazat celé jedno
etnikum, způsobila to, že dnes už v uličkách Lipníka nepotkáme nikoho z tehdejších židovských obyvatel. Proto
byla bývalá židovská synagoga po válce prodána Církvi
Československé husitské. Židovské hřbitovy byly za války
zničeny, po válce plocha upravena na park. Kamenické náhrobky byly z části rozprodány, z části zcizeny.
Architektura židovských domů v centru města postupem
času přišla o většinu svých typických prvků. Lipník nad
Bečvou tak nenávratně ztratil kus vzácné jedinečnosti.
Právě proto se město Lipník nad Bečvou snaží, aby důležitá
židovská kapitola nevymizela z paměti dalších generací.
Proto byly počátkem 90. let minulého století opraveny oba
židovské hřbitovy. V prostorách synagogy byla v roce 2006
uspořádána zajímavá výstava o historii a tradicích židovského národa. V roce 2010 byl odhalen památník obětem
holocaustu s názvem Memento pod záštitou tehdejšího
premiéra české vlády Jana Fischera. Proto byly Dny ev-
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ropského dědictví v roce 2010 věnovány židovské historii
města. Město již několik let podporuje v grantovém řízení
projekt s názvem Zmizelí sousedé.
Lipník se v roce 2018 poprvé připojil k připomínce židovských obětí Jom ha šoa – veřejné čtení jmen holocaustu.
Stalo se tak 12. dubna 2018 v kostele Církve Československé husitské.
Lipenské oběti holocaustu od neděle 27. ledna 2019 připomíná památník, který je umístěn u starého židovského
hřbitova. Podoba památníku je žulová deska, na níž je vytesáno všech 164 jmen lipenských obětí holocaustu s hebrejským nápisem šoa (holocaust) a je umístěna do kovového rámu z Davidových hvězd. Rám je upevněn do kolejnice,
která je symbolem transportů do koncentračních táborů.
V roce 2019 se opět uskutečnilo veřejné čtení jmen obětí
holocaustu Jom ha šoa. Stalo se tak 2. května 2019. Nejprve byla čtena jména všech lipenských obětí a poté následovalo čtení jmen obětí napříč republikou. Pietní vzpomínku završila komorní projekce filmu Sophiina volba,
natočeného na motivy stejnojmenného románu Williama
Styrona.
Od září 2019 jsou Stolpersteine i v Lipníku nad Bečvou.
Kameny jsou vzpomínkou na oběti holocaustu, Zdeňku
a Petra Schreiberovi.
Stolpersteine, betonové kostky o rozměrech 10x10x10
cm s nápisem na horní mosazné desce, jsou od roku 1995
jedním ze symbolů, jak uctít oběti holocaustu. Pamětní kámen je položen před dům, kde člověk – oběť nacistického
režimu - naposledy bydlel před deportací do koncentračního tábora. V České republice je známe pod pojmem kameny zmizelých. Malé pomníčky mají na sobě nápis udávající
jméno a příjmení oběti, datum narození, rok deportace do
koncentračního tábora a rok úmrtí. Vystupují nad povrch
chodníku proto, aby nás přiměly zakopnout, sklopit zrak
a symbolicky se tak poklonit památce oběti, které je kámen věnován.
Kameny jsou umístěny v blízkosti domu č. p. 20 na ulici 28.
října.
Antonín Jemelka, kronikář
Prameny: Archiv města Lipník nad Bečvou
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Zázraky přírody – Podzim 2019
Stromy shodily své listí a chystají se na zimu, jen ten blízko našeho domu svůj kabát nemění. „Tak kde jste?“ Každý
den sledujeme, jestli nespatříme neklamný důkaz jejich
přítomnosti – vývržky. Konečně! Již po šesté se vrátily do
svého zimního příbytku – naše sovy. Vzhlížíme do koruny
stromu, ale jsou tak dobře maskované, že je nemůžeme
najít. „Tam je jedna!“
Vybrala si místo na okraji větve a kouká přímo na nás. Ukazuje se v plné parádě – Asio otus - kalous ušatý. „Kolik vás

letos přiletělo?“ Se soumrakem oblékáme bundy a čekáme. Večerní obloha je jasná, měsíc svítí a v tom prudce vyletí – jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá a šestá. Velké rozpětí
křídel, tichý let a po chvíli je opět klid. Krásné představení.
Někdy z jara opustí své zimoviště a budou pryč. Tím skončí
naše každodenní pozorování.
Budeme se těšit opět na podzim.
Tak na shledanou, J. H.

Vánoční výstava
Slunečný a teplý podzim roku 2019 skončil a nastala doba
předvánoční – advent.
První adventní neděle připadla na 1. prosince a my jsme
ji přivítali tradiční vánoční výstavou v DKS. Amatérské výtvarnice se pečlivě připravovaly několik týdnů před výstavou, hledaly inspiraci, vyráběly, tvořily a jejich výrobky stály za pozornost. Každá vystavovatelka má svůj osobitý styl
a konečný výsledek byl velmi působivý, inspirativní. A kdo
měl zájem, mohl si vybrat dekoraci nebo jen drobnost podle svého vkusu, buď jako dárek, nebo jen tak pro radost.
Ve vyzdobeném sále jsme mohli obdivovat krásné vánoční
aranže a dekorace, háčkované ozdoby, výrobky z papíru,
cukroví, perníčky, svíčky, práce žáků základní i mateřské
školy. Velmi milá a zdařilá expozice. Žáčkům a žákům velmi děkujeme. Nepřehlédnutelná a emotivní byla retro výstavka hraček. Samé unikátní kousky! Medvědi, medvídci
a množství krásně oblečených panenek. Všimli jste si, že
každá z nich měla jiný výraz v obličeji? Krásná expozice!
Děti se mohly zabavit ve vánoční dílně a vyrobit vlastnoručně nějakou drobnost – třeba sněhuláka. Pracovaly
s velkou chutí a zaujetím.

Kdo chtěl, mohl si dát malé občerstvení – kávu či svařák
a k tomu cukrovíčko, které napekly členky ČČK. Na jevišti
byla připravena ochutnávka likérů, které vyrobily podle
svých tajných receptů z možných i nemožných ingrediencí
šikovné hospodyňky. Tak na zdraví!
Celým odpolednem zněly tiše tóny pěkných melodií a navodily tak sváteční atmosféru začínající doby adventní.
Děkujeme všem za návštěvu a přejeme hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2020.
Za výbor ČČK, Helena Jemelková
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Vycházka za jmelím II
Stejně jako vloni jsme se sešli před DKS, kde probíhala Vánoční výstava a vydali jsme se přes zahradu na silnici mezi
Jezernicí a Loučkou.
Letos jsme byli díky panu Zapletalovi daleko lépe připraveni a během pár chvilek jsme měli potřebné množství
jmelí nařezáno a za pomoci nejmenších účastníků uloženo
v přívěsném vozíku.
Jmelí jsme vyložili v DKS a dali k dispozici účastníkům vycházky a dalším návštěvníkům výstavy, kteří měli o jmelí
zájem.
Laďa Pacák

Pro příště vyrazíme na jmelí asi sem: :)

Mikulášská besídka
Dne 6. 12. 2019 se v Domě kultury a sportu konala mikulášská besídka. Stejně jako to bývá každým rokem, si děti
ze ZŠ a MŠ připravily pod vedením pedagogů krásná vystoupení. Děti se snažily, aby všem přítomným v sále předvedly co možná nejlepší výkon. Aby taky ne, když se přišli
podívat maminky, tatínci, babičky i dědečkové a všichni se
na představení moc těšili. Děti zpívaly, tančily, recitovaly
a krásně nás všechny přítomné naladily na tu pravou vánoční atmosféru.
Po besídce bylo v přísálí nachystáno občerstvení a všichni
jsme si mohli pohodlně posedět u kávy či svařáku. Jezernické maminky opět napekly výborné vánoční cukroví,

a tak se všem přítomným v sále příjemně sedělo a povídalo. Kdo měl zájem si něco hezkého vánočního koupit, mohl
tak učinit na jarmarku, který se konal po ukončení besídky.
Přijeli k nám prodejci z okolních vesnic i měst. Ale i děti
ve školce, škole i školní družině vyráběly krásné věci, které
bylo možno si na jarmarku zakoupit.
Výtěžek z besídky i jarmarku byl pěkný a byl použit
na vzdělávací a výchovné potřeby dětí ze ZŠ a MŠ Jezernice.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě akce podíleli.
Za Výbor KRPŠ
Mgr. Kateřina Hejtmanová
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Advent v muzeu a rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 11. prosince 2019 u příležitosti celostátní akce
„Česko zpívá koledy“, během níž se v jeden den a ve stejný
okamžik rozezní tisíce hlasů na stovkách míst po celé naší
republice, jsme otevřeli také Muzeum obce Jezernice.
Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen, lidé si zazpívali koledy, zahřáli se svařákem nebo čajem, popovídali si a mnozí z nich zamířili i do našeho vánočně vyzdobeného muzea.
Při vstupu je přivítala elegantní dvojice oblečená v retro
stylu. Nechyběl Mikuláš, čert a anděl, skotačiví čertíci, kte-

ré mají rády hlavně děti a všudypřítomní andílci. Dva staří
čerti znaveni vyspávali v posteli. Dobře jim tak!
Mohli jsme obdivovat krásný porcelánový servis, broušené
sklo, skleničky a likérové soupravy doplněné množstvím
pečlivě zdobených perníčků a perníkových chaloupek. Porcelán, sklo a mnoho dalších předmětů nezištně darovala
muzeu paní M. V. z Jezernice.
Moc děkujeme!
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Některé z nich jsme vystavili při této příležitosti, jiné ukážeme příště.
Za pozornost jistě stála sbírka starých radiopřijímačů, které
jsme dostali také darem. Slavnostní atmosféru dotvářely
i vánoční melodie, svit svíček a vůně petrolejových lamp.
Lidé se tak mohli naladit na blížící se Vánoce.
Tvůrci muzea děkují za návštěvu a přejí všem mnoho zdraví
v roce 2020.
Helena Jemelková

Výšlap za netopýry
Kousek od nás máme tajuplnou jeskyni, kde každoročně
tráví svou zimu netopýři. Naše děti i dospělí chodí mezi
vánočními svátky tyto zimní spáče kontrolovat a počítat.
Někdo jeskyni v příkrém svahu bravurně objeví, někdo
bloudí, jiní se přidají, neboť v ní ještě nebyli.
V letošním roce, i když nebylo příznivé počasí, se nás sešla
docela slušná parta. Na vyhlídce se opekly buřty a hurá do
hledání! Sláva, netopýři se nás nelekli a klidně si chrupali
svůj zimní spánek. Netopýři zatím přežívají, co však nás

vždy ohromí, jsou suché smrky a planiny v našich lesích.
Každoročně jsme procházeli bujnými smrkovými porosty,
stoletými buky a duby. Nyní nás zdraví suché větve smrků a mezi nimi vichřicí vyvrácené listnáče. Mám obavy, že
nastane doba, kdy mezi vánočními svátky budeme chodit
počítat nejen netopýry ale i zbylé stromy! Držme palce přírodě, ať tuto katastrofu vyrovná!
Zemánková Marie
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Vánoční koncert
Dne 28. 12. 2019 pořádala farnost Jezernice s přispěním
našeho obecního úřadu vánoční koncert. Přijela k nám
Městská dechová hudba Nový Jičín s adventním programem „Už z hor zní zvon“. Paní dirigentka Božena Varabová
dokázala spolu s hudebníky vytvořit pohodovou vánoční
atmosféru. Vystoupení bylo pestré, všichni posluchači se
mohli spolu se zpěváky přidat a zazpívat známé melodie.

Dříve se lidé často scházeli a zpívali. Nyní společné setkání při pěkné písničce je vzácné. Děkujeme všem muzikantům, ke kterým patří i náš spoluobčan Roman Vybíral,
za společně prožitý vánoční čas s písničkami a veselou
náladou.
Za farní radu Zemánková Marie
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Silvestrovský fotbálek
Po krátkých, ale intenzivních přípravách jsme na Silvestra od 10.00 spustili akci, která se, doufáme, stane tradicí.
Jak jsme se dohodli, kluci donesli něco k pití, děvčata něco
k zakousnutí, na stolku se ohříval svařáček a tomu všemu
vyhrávala muzika. Mnoho z nás navštívili kamarádi a známí, na chvilku jsme byli i zastávkou pro Silvestrovské cyklo
vyjížďky.

Předpokládali jsme, že budeme na place jako obvykle do
oběda, ale lehce jsme to protáhli, a to až tak, že někteří
tatínkové měli jen pár minut na otočku doma a ve 14 hodin byli s ratolestmi natěšenými na pouštění balónků štěstí
zpět.
Pro úplnost: na Silvestra vyhráli modří.
Za „malé“ fotbalisty zapsal Laďa Pacák
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Lampiónky štěstí
Pro některé z účastníků to byla návazná akce na fotbalové
původně dopoledne. Skupinka vyrazila od hřišťátka a postupně rostla, kdy u kostela už nás byla dobrá desítka dětí
s doprovodem.
Jako každý rok jsme došli až k rybníčku v Hulínci, kde jsme
společně vypustili balónky štěstí.

Za krásného podvečerního počasí jsme se vrátili málem za
tmy do Jezernice a rozešli se domů k přípravám Silvestrovského večera.
Za organizátory
Ivana a Laďa Pacákovi

Tříkrálová sbírka 2020
Máme to štěstí, že svůj současný život prožíváme v období,
kdy naše generace nezažila skutečný hlad a bídu. Je to jen
malá část naší planety, která žije v dostatku a míru.
Charita patří k mnoha organizacím, které pomáhají v oblastech, kde lidé trpí nedostatkem a nouzí. Známá aktivita
Charity je pořádání celostátní akce Tříkrálové sbírky. Tato
tradice byla obnovena a trvá již 20 let. V naší obci obchá-

zejí malí koledníci domy a pomáhají vybírat pro potřebné.
Děkuji všem dětem i dospělým za pomoc při této sbírce.
V naší obci bylo vybráno 23 500 Kč, na opravy fary a kostela
občané přispěli 10 000 Kč.
Všem dárcům i koledníkům děkujeme.
Učme se pomáhat navzájem sobě i druhým.
Za farní radu Zemánková Marie
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Jubilejní 20. ples obce Jezernice
Uskutečnil se v sobotu 8. února 2020 v domě kultury a sportu Jezernice. Reprezentativní úprava sálu, vlídnost a pohotovost pořadatelů, hojná návštěvnost domácích i přespolních,
bohatá tombola, svěží kapela Gradace, zajímavý doprovodný
program a skvělá nálada jsou obvyklými znaky obecního plesu v Jezernici. I letos to bylo stejné. S ukázkou klasických a latinskoamerických tanců vystoupili mladí tanečníci z hranické
taneční školy Batukáda. Ladně kroužili po parketu a svou
elegancí, krásou a uměním tance okouzlili všechny přihlížející. Stejně tak si obecenstvo získali sympatičtí tanečníci break
dance, jejichž výkon obecenstvo během vystoupení vydatně
podpořilo a výkon odměnilo intenzívním potleskem.
Jako dobré duše obce ocenila starostka celý tým obecního
úřadu, který tvoří účetní Pavla Marková, administrativní
pracovnice Jana Nováková, správkyně kulturního domu
Marcela Zubíková, technik obce Miloslav Zapletal a údržbář Radomír Voldán. Do Galerie dobrých duší byli v předchozích letech zařazeni aktivní lidé z obce, kteří nezištně,
bez nároku na odměnu, pracují pro druhé. Přesto sem patří

i pracovníci obce, kteří sice v rámci svých pracovních povinností, ale s láskou a nadstandardně pracují pro obec,
jsou skvělými kvalitně spolupracujícími parťáky, kteří jsou
k občanům i přespolním profesionálně vstřícní. Podílí se
tak významně na bezproblémovém a pohodovém chodu
obce a na dobré atmosféře v obci. Při příležitosti 20. výročí
samostatnosti obce tak bylo jasné, kdo jsou ony dobré duše
obce.
Jo

Ze života SDH
Výroční schůze
Výroční valná hromada SDH Jezernice proběhla 28. 1.
2020. Jako hlavní bod výroční schůze byly volby do výboru
sboru. Tento zásadní bod nezaznamenal zásadní změny
ve vedení. Jako starosta sboru byl zvolen Radek Raška,
náměstek starosty Miloslav Zapletal, velitel sboru Zdeněk
Panák, hospodář Ludmila Panáková, revizor Vlastimil Remeš a Stanislav Suchánek, preventista Michal Ludík a Miloslav Frydrýšek, referent mládeže Lubomír Rob a Magdaléna Školudíková, kronikář Marta Hašová. Funkci Medvěda
bude vykonávat Jaromír Novák :).
Shrnul se rok 2019 a probraly se plány na rok 2020.
Nové hasičské auto
V roce 2018 byla možnost zažádat si o dotaci na nové
hasičské auto. Tuto možnost měly pouze sbory, jejichž
automobil nesplňoval požadované parametry. Mezi tyto
parametry patřil např. minimální počet míst 8, majáky
atd… Náš dosavadní automobil byl v šestimístném provedení a stále jsme bojovali s místem. Tehdejší zastupitelstvo

se rozhodlo o tuto dotaci požádat. Plán byl získat dotaci
450 tis. Kč od generálního ředitelství HZS, 100 tis. Kč od
HZS Ol. kraje, prodat naše staré auto za cca 250 – 300 tis. a
vycházel nám schůdný doplatek za nové auto. Po několika
schůzkách, jednání a haldách papírů se tato věc podařila.
Nakonec nám na nové auto přispěla i cihelna Wienerberger
Jezernice, a to 100 tis. Kč. Děkujeme.
Výsledkem je nový devítimístný dopravní automobil Volkswagen Crafter 4x4 v naší hasičské zbrojnici.
Děkujeme zastupitelstvu obce.
Dne 25. 4. 2020 proběhne krátký průvod, křest automobilu, slavnostní nástup a ocenění některých zasloužilých
členů sboru. Detailní informace nejsou zatím vyjasněny.
Vodění medvěda 2020
15. 2. v Jezernici proběhlo tradiční vodění medvěda. Krásné
počasí, hodně pěkných a propracovaných masek. Výborná
slivovička, koláčky, koblížky, chlebíčky, kafíčka... Děkujeme.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák – velitel sboru
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Maškarní karneval
Sobotní odpoledne dne 15. 2. 2020 patřilo dětem. Každé
dítko v Jezernici i okolí se těšilo na maškarní karneval.
Už od rána jsme měli my rodiče co dělat, abychom stihli
kulturní dům na tuto velkou akci připravit. Po 14. hodině
začali chodit první návštěvníci: královna Zloba, želva Ninja,
Elza a Anna a jiné princezny, sněhuláci, vločky, víly, vojáci,
doktoři, kovbojové, jednorožci atd. Všechny děti měly moc
hezké masky. Někteří rodiče masky dětem vyráběli sami,
jiní masku koupili, každopádně každé dítě mělo ze své
masky velkou radost.
Každoročně bývá hlavní osobností karnevalu klaun Hopsalín, ovšem letos bohužel na poslední chvíli onemocněl,
takže jsme museli sehnat náhradu. I když Hopsalín nedojel, i tak se děti bavily. Na programu dne byla diskotéka

a hry pro děti i rodiče. V průběhu odpoledne se prodávaly
lístky do tomboly a na závěr karnevalu se losovalo. Cen
bylo v tombole opravdu mnoho, a tak si téměř každé dítko
mohlo přijít pro výhru. Kdo měl hlad nebo chuť na něco
dobrého, mohl se jít občerstvit na bar. Maminky napekly
zákusky ke kávě a taky různé slané pochutiny.
Domů jsme odcházeli všichni s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Děti se na karnevale vydováděly a ještě na
druhý den si měly o čem povídat.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě
karnevalu. Vaše pomoc byla velkým přínosem k tomu, aby
se karneval vydařil.
Za Výbor KRPŠ
Mgr. Kateřina Hejtmanová
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V sobotu 22. 2. 2020 jsme se mohli zúčastnit maškarního
karnevalu – šibřinek, který tradičně pořádá KRPŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jezernice. Tématem letošního karnevalu
pro dospělé bylo: uniformy sluší. Sešlo se mnoho masek,
které svou originalitou lahodily lidskému oku. Sál se začal
plnit již po 20. hodině. Návštěvníci plesu se drželi tématu
uniforem, nebo vymysleli jiné téma. Každopádně všechny
masky byly moc hezké, a tak bylo těžké vybrat tři nejlepší.
Nakonec bronzovou medaili získal pionýrský tábor, stříbrnou medaili jamajský bob a zlatá medaile patřila Grootovi.
Tombola byla bohatá, tímto chceme poděkovat všem sponzorům, kteří se na tombole podíleli ať už finančními dary, či věcnými dary. Díky Vám nakonec seznam tomboly čítal 132 cen.
Na programu večera bylo vystoupení taneční skupiny Alimah. Čtyři krásné ženy nám předvedly ukázku orientálních
tanců. Celým plesem nás provázela hudební skupina Faťamorgana našeho místního pana faráře Mgr. Petra Utíkala,
který nás bavil svými vtípky až do pozdních hodin.
Šibřinky jsou každoročně velice náročnou akcí na organizaci. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přiložili ruku k dílu,
a společně jsme mohli celou akci uskutečnit.
Za Výbor KRPŠ Mgr. Kateřina Hejtmanová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Jezeráček 1/2020

29

Klub maminek
Začal nový kalendářní rok a my se stále setkáváme ve školní družině a učíme se s dětmi něco nového.
Zkoušíme zpívat anglické písničky a říkat anglické říkanky. Na začátku se vždy pozdravíme naučenými říkankami.
Děti jsou velice rozpustilé a někdy se ochotně zapojí, jindy
utečou hned za hračkami. Každopádně si každé setkání
užíváme a těšíme se na další.
Plastelína je pro naše děti stále zábavou číslo jedna. Rovněž je pro ně zajímavý i takzvaný zvukostrom. Je to dřevěný strom s různě velkými lístky, po kterých když padá
kulička, tak vydávají zvuky různých tónů.
Když jsme s dětmi měli zdravotní den, mohly si děti vyzkoušet doktorský plášť a ošetřovat “pacienty”. Pacienty

dělaly maminky. Děti mohly poslouchat srdíčko opravdovým fonendoskopem, ošetřovat obvazem “zlomeniny”,
nebo dávat stříkačkou injekce. Nejvíc ale děti bavilo, když
mohly nalepovat obrázkové náplasti na maminky a ostatní
kamarády. Až bude hezké počasí, budeme se opět setkávat
na dětském hřišti a užívat si sluníčka.
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, 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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Naše Jezernice a Šikovné ruce
Vážení přátelé, kamarádi,
chcete vědět, co se u nás v Jezernici děje?
Zřídili jsme WhatsAppovou skupinu „Naše Jezernice“,
na které se chceme navzájem informovat o akcích konaných v Jezernici a zároveň společně akce připravovat. Nejbližší bude akce „Velikonoce“, kterou připravujeme spolu
s fotbalisty (malá kopaná) na neděli velikonoční. Bude se
hrát fotbal a zároveň bychom rádi naučili mládež, děti, tatínky, dědečky i děvčata plést pomlázku. Bližší informace
o akci budou uveřejněny na zmiňované skupině.
Chceme, abysme se zde navzájem informovali o akcích konaných obcí, hasiči, fotbalisty, myslivci, KRPŠ a ostatními
organizacemi nebo i aktivními spoluobčany.
Zároveň by byla škoda nevyužít vašeho tvůrčího potencionálu a neprezentovat se nebo nevydělat nějakou tu korunu
a zřídili jsme další skupinu „Šikovné ruce Jezernice“.
Všichni, kdo tvoříte ze dřeva, papíru, látky, pletete, háčku-

jete apod. a chcete, aby Vaše práce neležela doma v šuplíku, ale udělala radost někomu jinému, dejte nám o sobě
vědět.
Pokud Vás oslovila jedna nebo obě skupiny, registrujte
se pomocí SMS ve tvaru jméno, telefonní číslo a název
skupiny, pro kterou registrace platí, nebo nám tyto údaje
napište do mailu.
Prosíme Vás, abyste tento mail předali dál mezi své známé,
kamarády, sousedy.
Velikonoce se blíží a my se těšíme na mnoho společných
akcí.
Ivana a Láďa Pacákovi

POZVÁNKA na VELIKONOČNÍ FOTBÁLEK,

Připravované akce roku 2020

který se koná
v neděli velikonoční 12. dubna 2020 v 10.00 hodin
na dětském sportovním hřišti.
Bude připraveno občerstvení, program pro děti –
ukázka pletení pomlázky a mnoho dalšího.
Vše podkresleno reprodukovanou hudbou.

Kontakt:
+420 775 219 941 nebo ivana.pacakova@volny.cz
+420 608 926 009 nebo vpcom@me.com

3. 4. Jarní dílny, DKS
4. 4. Velikonoční volejbalový turnaj, DKS
12. 4. Velikonoční fotbálek, dětské sportovní hřiště
18. 4. Turnaj ve stolním tenise
23. 5. Sportovní hry mikroregionu Lipensko, Lipník n. B.
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Vánoční volejbalový turnaj
V sobotu 14. 12. 2019 se konal v domě kultury a sportu již
tradiční vánoční turnaj ve volejbale. Opět se sešlo mnoho
výborných hráčů. Turnaj byl losovaný a vyrovnaný ve hře
od začátku až do konce. Účastnilo se celkem 5 smíšených
družstev, a tak o výborné výkony nebyla nouze. Na první
příčku překvapivě dosáhli: Palková B., Andrýsková I., Lo-

sert Z. a Zabloudil M. K jídlu se již tradičně podávala vařená
kolena.
Pořadatelé děkují návštěvníkům a hráčům za skvělou atmosféru a těší se na velikonoční turnaj, který se bude konat
v sobotu 4. 4. 2020.
Za volejbalový oddíl Novák Martin
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Z činosti fotbalového oddílu
Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště!
Zdravím Vás, všechny kdo máte rádi náš fotbal a náš klub
TJ Sokol Jezernice.
Určitě všichni dobře víte, že se nám do rozběhlé zimní přípravy nejenom fotbalistům, ale všem sportovcům, naneštěstí vklínil zrádný Covid-19. Celá republika je v karanténě
a začátky fotbalových soutěží jsou posunuté na neurčito.
Zimní přípravu kluci začali 28. 1. 2020. O víkendech probíhala přípravná utkání.
Shrnu to pouze v pár větách. Na začátku úplná katastrofa a
postupně se výkon velice zlepšoval, škoda že nám přípravu
ukončily okolnosti, které se nedají ovlivnit. Kdyby se soutěž
přece jenom podařilo rozjet a dohrát, tak kluci budou začínat
celou přípravu vlastně znova. Měsíční pauza, možná delší,
kterou samozřejmě může každý využít k individuální fyzické
přípravě, nikomu ale nenahradí společný trénink nebo zápas.

Většina z Vás ví, že veškeré informace o zápasech a dění
kolem našeho fotbalu najdete na našich internetových
stránkách: https://jezernice-fotbal.estranky.cz, které
neúnavně a skvěle spravuje náš pan trenér Radko Dubravský, za což mu patří velký dík.
Ještě jedna aktualita na závěr. Panu Šellemu se podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje, na nákup sekacího traktoru
s větším záběrem (127 cm). Je to Countax A20/50, který se
používá i na profitrávnících. Největší výhoda je v tom, že
tento traktor má kartáč na sběr trávy (takže žádné ucpávání
tunelu mokrou trávou), který se dá použít nezávisle na sečení. Díky tomuto kartáči se dá sekat i mokrá tráva a nemusí
se čekat jako doposud, než spadne rosa. Navíc se k němu
dá dokoupit další příslušenství např. i provzdušňovač atd.
Přeji Vám všem brzké zrušení karantény a doufejme, že se
brzy potkáme na hřišti, na prvním fotbalovém utkání.
Jan Vika ml., sekretář TJ Sokol Jezernice

Výsledky přípravných utkání:
Jezernice – Beňov (1.A třída)
HFK Olomouc (U19) – Jezernice

3:11 (2:4)
6:1 (3:1)

Jezernice – Dub nad Moravou (1.B třída)
Jezernice – Hrachovec (1.A třída)

10:0 (6:0)
3:2 (1:0)
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