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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
v době nouzového stavu:
PO
8.00 –10.00
14.00 –17.00
ST
8.00 –10.00
14.00 –17.00

Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
v úvodu předchozího čísla našeho zpravodaje, který vyšel
koncem června, jsem napsala, že za sebou máme podivné
období epidemie covidu-19… A ono se nám po krátké letní odmlce v horší variantě vrátilo. Vláda svým usnesením
z 30. 9. 2020 opět vyhlásila nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a od

12. října zakázala hromadné akce, koncerty, divadla, filmová
a jiná umělecká představení, společný zpěv více než pět osob
ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště a mateřských škol (ještě, že tak), poutě, kongresy, používání vnitřních
sportovišť, umělých koupališť, návštěvy zoologických zahrad,
muzeí, galerií, kroužků, zakázala veřejný internet v nákupních střediscích, omezila provoz škol, úřadů, stravovacích služeb atd., s cílem omezit šíření epidemie a zabránit tak přetížení zdravotnictví, a v konečném důsledku kolapsu ekonomiky.
Polemika o nezbytnosti opatření je vyhrocená, zprávy
o nárůstu počtu nemocných alarmující, dusíme se v rouškách, jsme vystrašení, naštvaní. Mediální masáž přesahuje
rozumnou míru. Nejsme ale bezmocní! Naše zdraví je převážně v našich rukách. Nejlepší prevencí je dobrá nálada,
zdravá strava, dostatek spánku, a hlavně zvyšování imunity organismu pohybem na čerstvém vzduchu, cvičením,
otužováním. To všechno můžeme ovlivnit my sami. Pokud
budeme v dobré kondici, i případnou virovou nákazu
zvládneme dobře!
Přeji Vám veselou mysl a pevné zdraví. Krásný barevný
podzim, přátelé Jezernice.
Pavla Jochcová, starostka

Zahrada MŠ před dokončením
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Čápi v Jezernici 2020 – oprava

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice

Dlouhou dobu byla letos na hnízdě vidět pouze dvě mláďata, jak jsme uvedli v minulém čísle zpravodaje. Třetí mládě,
které nebylo přes vysoký okraj hnízda vidět, společně se
dvěma sourozenci na konci léta úspěšně vyletělo z hnízda.

Obnova zahrady mateřské školy, která byla zahájena koncem srpna, spěje ke svému závěru. Návrh zahrady vytvořila
L. Jančaříková ze společnosti Hybaj s.r.o., ve spolupráci
s učitelkami mateřské školy, s ředitelem školy a starostkou.
Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnili tři uchazeči,
předložila nejvýhodnější nabídku společnost Hybaj s.r.o.
Vybraný zhotovitel v souladu s projektem odstranil staré
nevyhovující prvky včetně popraskané asfaltové hrací plochy. Nově nainstalovanými prvky vyrobenými z akátového
dřeva jsou houpačková sestava, lanová stezka, písková laboratoř, stádo koní, dílna a kuchyňka, venkovní učebna se
stínicí plachtou, týpí, mlžná brána, hmyzí farma, botanické
pozorovací centrum, motýlí záhon, vyvýšené zeleninové
záhony, tunel, pocitový chodník, chodník ze šlapáků a barevná pryžová herní plocha. Zahrada je doplněna výsadbou
stromů, keřů, popínavých rostlin, trvalek a travin. Součástí
přírodní zahrady bude i ještěrkovník, který si z donesených
kamenů postaví děti s rodiči, a ptačí budka a krmítko, které
si z dodaných dílů také sestaví děti a rodiče. Slavnostní otevření zahrady přesouváme na jaro z důvodu epidemiologických opatření. Odsunutí provozu na jarní období rovněž
prospěje čerstvě založeným travním plochám.

Foto V. Navrátil – návštěva na hnízdě 24. 7. 2020
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Rozšíření splaškové kanalizace
Výkopové práce na stavbě byly zahájeny 15. září v uličce
naproti kostelu a v uličce u Konečků. V současné době
jsou hotové stoky A1 za zahradami na dolním konci a A3
za zahradami na horním konci, o celkové délce asi 700 m.
Následuje realizace stoky A o délce 200 m v místní komu-

nikaci na horním konci. Podle schváleného harmonogramu budou stavební práce letos ukončeny 30. listopadu.
Zbývající část stoky A o délce 1070 m, která je umístěna
v krajské komunikaci, bude realizována v příštím roce, od
března do září.
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Stavba Cyklostezky Jezernice–Slavíč,
I. etapa

Stavba byla zahájena 29. září výkopovými pracemi na
začátku obce. Součástí stavby je kanalizace pro odvedení
dešťové vody z krajské komunikace, povrch chodníku je
z betonové dlažby. Termín dokončení 30. 11. 2020. Cena
díla podle smlouvy o dílo je 2 232 521 Kč. Zhotovitelem je,
stejně jako u kanalizace, společnost Cobbler s.r.o. Zašová.
Zhotovitel byl vybrán ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu jako nejvýhodnější z 12 nabídek.
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Plot a pingpongový stůl na dětském hřišti

V letních měsících jsme na dětské hřiště přidali nová zařízení. Na podnět uživatelů hřiště doplnila obec betonový
stůl na ping-pong. Za instalaci děkujeme "fotbálkové"
partě. A na žádost obyvatel přilehlých domů, kteří se obávali ohrožení dětí vyjíždějícími auty, rozhodlo vedení obce
o instalaci oplocení kolem dětského hřiště. Montáž z hotových dílů provedli naši zruční pracovníci obce ve druhé
půlce července.

Kamenný most na Familiích
Most na hrázi na Familiích byl zubem času významně
poškozen. Dešťová voda stékající z cesty vymílala v jeho
okraji díru, porosty narušovaly konstrukci, zábradlí bylo
částečně ukradeno. Jedna opěrná stěna úplně zmizela,
kámen zřejmě někdo ukradl a použil na vybudování svých
nemovitostí. V srpnu byla oprava mostu zdárně dokončena. Zhotovitel, Sisko spol. s r. o., nově vystavěl jednu opěrnou stěnu z lomového kamene, ostatní tři opravil, vyměnil
zábradlí a doplnil obrubníky, které usměrňují odtok dešťové vody z cesty mimo most.
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Úsporná svítidla pro kulturní dům a sportovní areál
Po instalaci úsporných světel v sále kulturního domu jsme
i v jeho chodbě vyměnili letos v srpnu dožívající zářivky za
nové úsporné LED panely. Kromě úspory elektřiny a menších provozních nákladů na údržbu světel přispějí nová
světla k lepšímu vzhledu vstupního prostoru kulturního
domu.
Současně jsme před obecními slavnostmi novými LED
světly vybavili přístřešky ve sportovním areálu obce.

Žaluzie v budově OÚ a MŠ
Místnosti v přízemí i v 1. patře budovy se v horkých letních dnech silně přehřívaly přes velká okna budovy. Na
jaře proběhla debata za účasti zaměstnanců mateřské
školy, rodičů a členů zastupitelstva o tom, zda pořídit do
mateřské školy klimatizaci nebo venkovní žaluzie. Většina diskutujících se vyslovila pro žaluzie a v červenci 2020
společnost eŽaluzie s.r.o., Valašské Meziříčí, na objednávku
obce instalovala na jižní a západní okna budovy stínicí
techniku značky CLIMAX. Dálkově ovládané venkovní žaluzie se během letošního léta plně osvědčily. Jejich lamely
lze polohovat a podle potřeby regulovat osvícení místnos-

tí. Výsledkem této investice je snížení teploty a příjemné
světelné i tepelné podmínky po celý den, při zachování
přirozené ventilace místností.
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Oprava sklepních prostor v obecním úřadě
Koncem letních prázdnin byla zahájena oprava sklepních
prostor, které slouží k volnočasovým aktivitám naší sportující mládeže. Brigádníci prostory vyklidili, vyčistili, vymalovali, natřeli potrubí, instalovali umývadlo. Odborná firma
zde položila novou zátěžovou podlahovou krytinu z šablon
z recyklovaného plastu.

Monitoring čistírny odpadních vod
Abychom ochránili majetek obce před nezvanými návštěvníky, instalovali jsme v objektu čistírny
kamerový systém se záznamem. Areál čistírny je monitorován 24 hodin denně.

Tuky v čistírně odpadních vod
Tento problém nás trápí opakovaně. V červenci při pravidelné údržbě odstranili naši zaměstnanci opět velké
množství tuku, který zanáší technologie a způsobuje poruchy na zařízení čistírny. Odkládejte, prosím, oleje v PET
lahvích do označených popelnic u Mansbartů a u obecní
garáže. Nesplachujte tuky do splaškových vod! Pomozte
nám chránit majetek obce!

Údržba obecních pozemků
V letošním vegetačním období s bohatými srážkami
a vysokými teplotami bylo třeba sekat trávu na obecních
pozemcích častěji než v předchozích letech. I přesto, že
necháváme růst vyšší travní porosty, aby půda nadmíru nevysychala, zabere sečení obecních pozemků velké
množství času. Tento rok jsme navíc převzali do své péče
porosty v protierozním průlehu na Loučské poté, co o ně po
dobu tří let od realizace pečoval zhotovitel, Kavyl spol. s r.o.

Muškátům se letos dařilo.
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Veřejné slyšení v Senátu
Ve čtvrtek 3. září 2020 jsem měla tu čest zúčastnit se na
pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila Veřejného slyšení Senátu v Jednacím sále Valdštejnského paláce na
téma "Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?"
Další směřování pošty a s ní související udržitelnost malých
poboček České pošty na vesnicích je pro nás, malé obce,
významným tématem. Bylo zajímavé vyslechnout často
protichůdné názory a argumenty senátorů, zástupců Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu, ministerstva
vnitra a ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu měst
a obcí, Spolku pro obnovu venkova, Asociace krajů, zástup-

ců České pošty, komerčních doručovatelů zásilek a odborového svazu zaměstnanců pošt. Debatovalo se o významné
roli České pošty jako jednoho z největších zaměstnavatelů
v České republice. Závažnou otázkou je ztrátové hospodaření pošty a platby za univerzální služby, které si u pošty
objednává stát. Zabezpečení veřejných služeb a platby
státu je nutné v příštím roce uvést do souladu s příslušnou
směrnicí Evropské unie.
Z jednání v Senátu vyplynulo, že Českou poštu čekají v budoucnu zásadní změny. Nezbývá než věřit, že budou ve
prospěch našich obcí a jejich obyvatel.

Vystoupení generálního ředitele ČP Romana Knapa.

Senátorka v Jezernici
V pátek 4. 9. 2020 odpoledne se v obci zastavila na své
předvolební cestě paní senátorka RNDr. Jitka Seitlová s týmem složeným ze tří muzikantů a asistentky. Přivítali jsme
je kalíškem naší slivovice a čokoládovými bonbony, kvůli
koronaviru balenými.
Debata s paní Seitlovou byla zajímavá a pro zúčastněné přínosná. Odpovídala na naše dotazy, debatovalo se
o smysluplnosti vodního díla Dunaj–Odra–Labe, o problémech okolo vysokorychlostní trati či o nevhodném jednání
společnosti ČEZ s vlastníky domů, s výložníky s elektrickým
vedením. Upozornila například na možný negativní dopad
některých ustanovení nového stavebního zákona na práva
drobných vlastníků pozemků.

Paní doktorka Seitlová v následných volbách do Senátu
svůj mandát obhájila. Gratulujeme.
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Povodňová pohotovost 2020
Nadměrné dešťové srážky ve 42. týdnu letošního roku přinesly povodňové stavy na některých tocích. Na Bečvě byl
ve středu 14. října vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.
Na katastru Jezernice se Bečva vylila z břehů a na louce,
kde stává hasičský tábor, vytvořila jezero, které propojilo
řeku s rybníkem – štěrkovištěm a vodním tokem Jezernice.

V obci zůstal potok ve svém korytě a neohrozil žádné nemovitosti. Na polích voda místy vyplavila ornici a vytvořila
erozní rýhy, v nižších polohách lánů zůstala stát několik
dní. V některých sklepech v obci vystoupala podpovrchová
voda. Do konce týdne se situace stabilizovala.

Volby do krajského Zastupitelstva Olomouckého kraje a volby do Senátu ve voleb. obvodu 63
Volby do krajských zastupitelstev a první kolo volby do Senátu ČR se konaly společně v pátek 2. a v sobotu 3. října.
První den proběhlo hlasování od 14.00 do 22.00, druhý den

od 8.00 do 14.00 hodin. Volilo se ve všech krajích s výjimkou
Prahy. Druhé kolo senátních voleb se odehrálo o týden později 9. a 10. října. Funkční období senátorů je šest let a každé
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dva roky se obměňuje třetina křesel z celkového počtu 81.
Proto se letos konaly souběžně senátní volby ve 27 obvodech.
V letošních krajských volbách kandidovalo celkem 85 uskupení, které strany a hnutí (včetně parlamentních) sestavily
pro jednotlivé regiony. V porovnání s minulými krajskými
volbami se letos ucházelo o pozici v zastupitelstvích krajů
o čtyři uskupení méně. Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do územního obvodu kraje. Hlasování v jiném obvodu je možné, pokud si volič v místě trvalého bydliště zařídí voličský průkaz.
Podobné volby jako ty letošní jsme nikdy nezažili. V rouškách, s dezinfekcí, někde z auta nebo do přenosné schránky – důvodem byla pandemie koronaviru, která vyžadovala mimořádná bezpečnostní opatření.
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Z celkem 15 kandidátních listin různých politických stran
a hnutí si měli v těchto volbách do krajských zastupitelstev
vybírat obyvatelé Olomouckého kraje. Při minulých volbách
v říjnu 2016 měli lidé na výběr z jedenadvaceti kandidátek.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 členů. Na kandidátních listinách však (v souladu se zákonem) mohlo
být zapsáno až 60 kandidátů (mnohé strany a hnutí této
možnosti využily).
Současně proběhlo také první kolo voleb do Senátu. V Olomouckém kraji se senátoři volili pro obvod 66 – Olomouc,
kde si podalo přihlášku k registraci sedm kandidátů. Dalším volebním obvodem byl obvod č. 63. Pod tento spadá
nejen bývalý přerovský okres, ale i část Novojičínska. Voliči
tohoto volebního obvodu měli možnost vybírat z jedenácti
zaregistrovaných kandidátů.

Výsledky voleb – Krajské volby 2. a 3. října 2020
Olomoucký kraj – účast 37,29 %
Zvoleni byli:
ANO 2011						
PIRÁTI A STAN					
KDU + Z + TOP 09 + PROOL (Spojenci pro Olomoucký kraj)
ODS (Občanská demokratická strana)
		
SPD (Svoboda a přímá demokracie)
		

18 mandátů – 50 604 hlasů (27,01 %)
13 mandátů – 36 549 hlasů (19,51 %)
12 mandátů – 34 519 hlasů (18,42 %)
7 mandátů – 19 421 hlasů (10,36 %)
5 mandátů – 14 707 hlasů (7,85 %)

Ostatní kandidující subjekty nezískaly žádný mandát. V kraji se volilo 55 zastupitelů, zvoleno bylo 55 zastupitelů.

Jak se volilo v Jezernici – účast 36,89 %
Zvoleni byli:
ANO 2011						31,5 % (63 hlasů)
KDU + Z + TOP 09 + PROOL (Spojenci pro Olomoucký kraj)
22,5 % (45 hlasů))
ODS (Občanská demokratická strana)
		
11 % (22 hlasů)
PIRÁTI A STAN					8,5 % (17 hlasů)
ČSSD + POK (Patrioti Olomouckého kraje)			
8 % (16 hlasů)
SPD (Svoboda a přímá demokracie)
		
7,5 % (15 hlasů)
TRIKOLORA (Trikolora hnutí občanů)			
6,15 % (13 hlasů)
KSČM						2 % (4 hlasy)
DSZ + ZA PRÁVA ZVÍŘAT				
2 % (4 hlasy)
Soukromníci					0,5 % (1 hlas)
Ihned po skončení voleb začala koaliční vyjednávání, kdy se rozhodovalo „kdo, s kým, proti komu“, tedy kdo bude v koalici
a kdo skončí v opozici. Zatím se jeví to, že v opozici skončí vítězné hnutí ANO 2011 a SPD. Všichni ostatní budou tvořit koalici.

Jezeráček 3/2020
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Senátní volby
Funkce senátora je obsazována na šest let. Nově bude obsazena pro okrsek 63 (bývalý přerovský okres a část Novojičínska). Přihlášku k registraci podalo jedenáct zaregistrovaných kandidátů.
Výsledky voleb:
Účast ve volbách celostátní
Volební okrsek 63
Do druhého kola postoupili v okrsku 63

Senátní volby – 2. kolo 9. a 10. října 2020
Účast ve volbách celostátní
Volební okrsek 63
RNDr. Jitka Seitlová
Ing. Petr Vrána
Zvolena byla RNDr. Jitka Seitlová.

36,74 %.
účast – 34,93 %.
RNDr. Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a Ing. Petr Vrána (ANO).

16,74 %.
účast – 18,49 %.
55,9 % – 10 859 hlasů,
44,09 % – 8 566 hlasů.

Jezernice
V prvním kole účast – 36,89 % – zvoleni byli a postoupili do druhého kola – RNDr. Jitka Seitlová na prvním místě
a Ing. Petr Vrána na druhém místě.
Ve druhém kole účast 118 voličů, t.j. 23,45 %. Zvítězila RNDr. Jitka Seitlová s počtem 76 hlasů, t.j. 64,40 %,
druhý Ing. Petr Vrána získal 42 hlasů, t.j. 35,6 %.
Porovnání s volbami do Senátu Parlamentu ČR 2014 – volební okrsek 63
Přihlášku k registraci si podalo pět zaregistrovaných kandidátů.
Jezernice
Volební účast v 1. kole byla 42,16 %.
Do druhého kola postoupili – Ing. Antonín Prachař (získal 55 hlasů) a RNDr. Jitka Seitlová (získala 100 hlasů).
Ve druhém kole byla účast 67 voličů, t. j. 12,07 %.
Zvítězila RNDr. Jitka Seitlová, která získala 51 hlasů, t. j. 76,12 %, druhý Ing. Antonín Prachař, získal 16 hlasů, t. j. 23,88 %.
Antonín Jemelka, místopředseda okrskové volební komise

14. zasedání konané dne 29. července 2020
ZO schválilo:
• po projednání zprávy o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Cyklostezka Jezernice–Slavíč, I. etapa“ –
zadání veřejné zakázky „Cyklostezka Jezernice–Slavíč,
I. etapa“ dodavateli Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51
Zašová, IČ: 46578463,
•

• uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Cyklostezka Jezernice–Slavíč, I. etapa“ mezi Obcí Jezernice
a dodavatelem Cobbler s.r.o.,
• prodej části obecního pozemku parc. č. 2723/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 10 m2
(přesná výměra bude stanovena GP), v k.ú. obce Jezer-
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nice, za cenu 300 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví
paní O. G. a pana J. G., bytem Jezernice
prodej jednotlivých částí obecního pozemku parc.
č. 224/13, trvalý travní porost, o celkové výměře 231 m2,
v k.ú. obce Jezernice, za cenu 300 Kč/m2, a to následovně:
– cca 23 m2 – do SJM Š. J. a Š. E., bytem Jezernice…,
751 31,
– cca 97 m2 – do SJM R. D. a R. V., bytem Jezernice…,
751 31,
– cca 49 m2 – do vlastnictví P. E., bytem Jezernice…,
751 31,
– cca 60 m2 – do SJM N. V. a N. R., bytem Jezernice…,
751 31.
(přesná výměra jednotlivých částí bude stanovena geometrickým plánem),
opravu podlahy a rozšíření prostoru do sousední místnosti ve sklepě OÚ,
po projednání zprávy o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Jezernice – výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – kanalizace, cyklostezka,
zahrada MŠ“
zadání veřejné zakázky „Jezernice – výkon technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – kanalizace, cyklostezka, zahrada MŠ“ dodavateli Sdružení INp
servis s.r.o. a STAVING engineering s.r.o.,
uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Jezernice – dostavba splaškové kanalizace – výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP” mezi
Obcí Jezernice a dodavatelem Sdružení INp servis s.r.o.
a STAVING engineering s.r.o.,
uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Cyklostezka Jezernice–Slavíč, I. etapa – výkon technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP” mezi Obcí Jezernice a dodavatelem Sdružení INp servis s.r.o. a STAVING engineering s.r.o.,
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• uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice – výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP” mezi
Obcí Jezernice a dodavatelem Sdružení INp servis s.r.o.
a STAVING engineering s.r.o.,
• poskytnutí finančního daru pro TJ Sokol Jezernice, z.s.,
ve výši 15 000 Kč na nákup malé přenosné fotbalové
branky.
ZO rozhodlo:
• zachovat navrženou cenu věcného břemene pro pozemek p. č. 1364/34 v k.ú. Jezernice ke schválené Smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodě o umístění
stavby Lipník n. B. – propoj VN 1215-VN 107, VNK,
č. IE-12-8007383/VB/001,
• ZO stáhlo bod č. 10 – Žádost o odkoupení části obecního
pozemku p. č. 2712/2 ostatní plocha, sousedícího s pozemkem p. č. 152/2, v k. ú. Jezernice z jednání 14. zasedání ZO. O žádosti bude rozhodnuto po vyjasnění ceny
dotčených pozemků.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
č. 6 a 7, kterými se upravuje rozpočet obce schválený
na rok 2020,
• zpětné vzetí žádosti o koupi části obecního pozemku
p. č. 2568 v k. ú. Jezernice dle usnesení ZO 13/19/20
a současně novou společnou žádost zájemců o odkup
pozemků v místní části Famílie ze dne 23. 7. 2020,
• návrh na přehodnocení ceny pozemku u mlýnského
náhonu,
• informaci o posouzení opravy mateřské školy.

15. zasedání konané dne 5. října 2020
ZO schválilo:
• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Zahrada v přírodním stylu
při MŠ Jezernice“ mezi Obcí Jezernice, Jezernice 206,
751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915 a dodavatelem
Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, 740 01 Nový Jičín IČO:
28633474,

• pořízení projektu na úpravu veřejného prostranství před
poštou,
• záměr prodeje pozemků mlýnského náhonu a pozemků nacházejících se v zahradách soukromých
vlastníků v části Familie za cenu 100 Kč/m2 za těchto
podmínek:

14

Jezeráček 3/2020

• – žádost o odkup pozemků bude podaná do
31. 12. 2020 a současně
• – kupní smlouva bude žadatelem podepsaná do
31. 12. 2021 a současně
• – v části Familie bude kupujícím akceptováno bezúplatné věcné břemeno na vedení a provozování
obecní kanalizace
• – v úseku mlýnského náhonu, který slouží k odvedení
povrchových vod z pozemků nad zahradami, bude
kupujícími akceptováno bezúplatné věcné břemeno
zajištění stanoveného průtočného profilu koryta
(týká s č. p. 149, 10, 11, 96, 167),
• – v částech mlýnského náhonu s neprodanými částmi
bude kupujícími akceptováno bezúplatné věcné
břemeno přístupu obce na část náhonu, který zůstal v majetku obce, nebo bude vloženo věcné břemeno přístupu přes pozemek toho, kdo má náhon
v zahradě a odmítl ho koupit.
ZO povolilo:
• výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Jezernice.

ZO nesouhlasilo:
• se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2566/29 v k. ú.
Jezernice.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
č. 8 a 9, kterými se upravuje rozpočet obce schválený
na rok 2020,
• vyúčtování dotace na zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy z důvodu výjimky z nejnižšího počtu žáků
1–8/2020 a informaci o předpokládaných nákladech na
dofinancování mzdových nákladů 1–8/2021,
• informace o možnostech pořízení fotovoltaické elektrárny pro čistírnu odpadních vod,
• informace o průběhu stavby kanalizace a chodníku,
• žádost o zajištění bezpečnosti a bezpečného průjezdu
na komunikaci parc. č. 3436 ve vlastnictví obce a pověřilo starostku obce k postoupení žádosti kompetentnímu
orgánu.

Loučení s předškoláky
V pondělí 29. června 2020 se ve školce konalo „Loučení
s předškoláky“. Do školy odcházejí čtyři předškoláci, bohužel, rozloučení se zúčastnili pouze dva. Tento den je pro
nás všechny velmi důležitý. Předškoláci se pilně připravují,
aby potěšili nejen děti, ale i pana ředitele a paní starostku, kteří byli pozváni. Opakují a učí se písničky, básničky
s pohybem nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Letos
navíc zdramatizovali i pohádku „O Koblížkovi“. Po skončení
pásma dostali předškoláci dárečky a všichni jsme jim popřáli mnoho úspěchů ve škole.
Lenka Hradilová
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Nový školní rok ve školce

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 27 dětí převážně z Jezernice a z osady Familie. Pro tento školní rok bylo nově
přijato 8 dětí, z toho je 5 dětí dvouletých.
Budova, ve které sídlí MŠ, je obklopena velkou zahradou,
která není v současné době využívána, protože prochází
celkovou rekonstrukcí. V těsné blízkosti hnízdí „naši“ čápi,
kteří jsou pro nás inspirací při různých činnostech.
Celým školním rokem nás bude provázet „Krteček a jeho
kamarádi“. S budoucími prvňáčky realizujeme celoroční projekty: Těšíme se do školy a Angličtina hrou, kde se
děti hravou formou připravují na vstup do základní školy.
Starší děti pravidelně navštěvují plaveckou školu v Hranicích, jezdí lyžovat a bruslí „za školou“ se sportovní školou
NewmanSchool. Nově se MŠ zapojila do programu „Se
Sokolem do života“, který je zaměřen na aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. Pokud nám
situace a opatření v České republice dovolí, plánujeme
společenské a kulturní akce (karneval, keramické dílny pro
veřejnost, jarní dílny, besídky, „školková“ olympiáda…).
Lenka Hradilová
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Loutkové divadlo – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Jako každý rok k nám zavítal pan Taraba se svým divadelním vystoupením Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Divadlo se konalo 18. 9. 2020. Děti měly možnost zhlédnout
představení v jiném prostředí než v divadle, a to u nás ve
třídě mateřské školy. V průběhu představení byly děti zapojeny do děje pohádky písničkou, básničkou i kladenými
otázkami. Děti získaly povědomí o tom, že lidé si musejí
vzájemně pomáhat. Divadlo děti nadchlo, vtáhlo je svým
dějem a přístupem herce.
Diana Schröderová

Hudební představení v MŠ
V úterý 6. 10. 2020 nás do školky přijel navštívit pan Kubát.
Jednoduchou a hravou formou seznamuje děti s krásou
a přirozeností klasické hudby. V letošním programu s názvem „Hudební výlety“ děti poznávaly, co všechno dovede
hudba. Je živá, umí malovat obrázky, vezme nás na výlet,
pomáhá nám krásně prožít slavnostní chvíle. Během pořadu se děti naučily pomocí her a aktivního muzicírování
tyto vlastnosti hudby vnímat. Vytvořily dětskou kapelu, zahrály si na jednoduché rytmické hudební nástroje. Zaznělo
mnoho improvizací, dětských písní (Tluče bubeníček, Když
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jsi kamarád, Já jsem muzikant), ale i úryvky skladeb: Svatební pochod (F. Mendelssohn), Fanfáry z Libuše B. Smetany a další. O tom, že i klasická hudba dovede děti oslovit,
svědčil zájem i soustředěnost dětí, které umělcovo vystoupení ocenily potleskem. Již nyní se děti těší na příští rok,
kdy pan Kubát přijede s dalším hudebním představením.
Diana Schröderová

Obnovení provozu základní a mateřské školy, výhled na nový školní rok
V červnu se za přísných hygienických podmínek znovu rozběhla běžná prezenční výuka ve škole. Byli jsme za ni vděční. Rodiče a žáci se doma hodně snažili a zaslouží si velké
poděkování. Přesto se domníváme, že práce v kolektivu
žáků přímo s vedením učitele a zejména okamžitá zpětná
vazba jsou pro většinu žáků efektivnější.
Celý červen jsme opakovali a upevňovali,
co žáci probírali distanční formou doma.
Řadu věcí jsme zvládli výborně, u jiných
se třeba více zadrhli, tak to prostě bývá.
Na žácích bylo znát, že se do školy těšili –
hlavně na sebe navzájem, ale možná byste
se divili, také na školní práci. Stejně tak se
obnovil provoz mateřské školy.
Bohužel koronavirová krize nám škrtla velkou spoustu běžných i mimořádných aktivit. Například nemohla proběhnout výuka
plavání ani výuka na dopravním hřišti,
museli jsme zrušit školu v přírodě, neproběhly tradiční besídky a dětské dny, museli
jsme odsunout národní testování žáků,
nekonaly se soutěže, turnaje a olympiády.

Přejeme si, aby situace v novém školním roce byla příznivější. Bohužel druhá vlna epidemie opět zavřela školy
a znovu nás okrádá o aktivity pro žáky i pro širší veřejnost.
Ing. Jaroslav Mihal,
ředitel
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Příběh pana Tydýta

V pátek 12. 6. 2020 proběhl u nás odložený preventivní
program pro žáky 1.–3. ročníku „Příběh pana Tydýta“. Bylo
to skvělé, žáci si zážitkovou a hravou formou osvojovali
mnohé dovednosti, jak přistupovat k tomu, když je někdo
odlišný.
Tydýt je hodně netypický medvídek, který se narodil celý
růžový s chobotem slona, rukama a nohama jako opička
a navíc je i trošku pomalejší v přemýšlení. I to jeho jméno
Tydýt každému připomíná, jaký je to outsider. Ostatním
hračkám připadá divný, a proto se mu vysmívají a straní
se ho. Tydýt zoufale hledá svou rodinu, kamarády, místo
v životě, kde by se cítil doma.
Jiné hračky ho však mezi sebe nepřijmou. Tak se zklamaný
a nazlobený pan Tydýt vydává hledat, kým vlastně je a ke
komu patří. Dívenka Amálka, která ho dostala, pláče, ostat-

ní hračky si uvědomí svůj díl viny a vydají se Tydýta hledat.
Začíná cesta plná nástrah a dobrodružství. Ukáže se, že se
vlastně všichni potýkáme s nějakou svou jinakostí, budeme
muset překonat svá vlastní omezení. Zvládneme přijmout
se takoví, jací jsme, a přijmout i toho druhého vedle sebe?
Takto začal příběh trochu podivné hračky. Žáci se pak vžili
do situací, které odlišnost a netolerance ostatních přináší. Vydali se společně na cestu, jak Tydýta najít, a různými
zážitkovými formami se učili respektovat ostatní, jejich
odlišnosti, které nemusejí být vždy jen slabou stránkou,
ale naopak ve výsledku mohou být přínosem pro všechny.
Program byl velmi pěkně a profesionálně vedený. Dětem
se také velmi líbil. A dokonce nám přibyl do školy nový
maskot – pan Tydýt osobně.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Zahájení školního roku
Protože letos byl zápis do 1. třídy pouze písemný bez účasti
dětí, o to více jsme se těšili na 1. září a zahájení školní roku.
Letos nastoupilo do naší jezernické základní školy 5 prvňáčků – 2 dívenky a 3 chlapci. Celkově tedy do školy chodí
18 dětí. Patříme sice k malým školám, ale nejsme nijak
výjimeční tímto počtem. Jsme totiž v kontaktu s dalšími
malotřídkami z celé republiky, se kterými si sdílíme zkušenosti. Takových malých vesnických škol s počty mezi 15 až
30 žáky je opravdu dost. O to více se snažíme udělat dětem
školu příjemnou a zajímavou. Také k nim individuálně přistupovat a naučit je víc, lépe rozvíjet jejich potenciál, nebo
naopak jim efektivněji pomoci, když učení nejde.
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Prvního září přišli všichni žáci a také mnoho rodičů a mohli
jsme slavnostně zahájit školní rok. Popřát a předat milé
dárky nám přišla také paní starostka. Děkujeme za její péči
o školu, stejně jako celému zastupitelstvu, které ke škole
přistupuje opravdu vstřícně.
Novým žákům a všem našim žákům přejeme úspěšný školní rok!
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Den v Olomouci
V pátek 2. 10. jsme udělali tematický výlet do Olomouce.
V českém jazyce jsme se bavili o spisovném a nespisovném
jazyce, také o nářečí, ve vlastivědě jsme se pak učili o různých krajích, také proto jsme absolvovali pěkný program
"U nás na Hané" ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
Program se zaměřil na rozdílný život dnes a před 150 lety.
A také přišlo na nářečí a odhalování významu slov. Po muzeu následovala pěkná procházka městem s poznáváním
pamětihodností a také s několika legendami a pověstmi.
Žáci v muzeu prošli postupně několika aktivitami. Poznávali, jak vypadala světnička před 150 lety. Kolik osob v ní
žilo, s čím si děti tehdy hrály, jak moc je vybavení odlišné
od dnešního. Přiřazovali k sobě karty, které jedny obsahovaly nářeční výraz a druhé spisovnou češtinu. U kroje byly
dívky zaujaté množstvím vrstev kroje a složitostí ustrojit
se. Zábavná byla možnost vyzkoušet si obléknout části

kroje. Žáci zkoumali tajemné předměty a snažili se určit,
k čemu v domácnosti sloužily.
Pěkná byla také prohlídka Olomouce, při které děti poslouchaly pověsti a bavilo je hledat různá domovní znamení.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Distanční výuka – opět od října
Na jaře jsme se pochválili, jak dobře jsme distanční výuku
zvládli. Bohužel nástup druhé vlny epidemie byl drtivý
a výsledkem jsou znovu zavřené základní školy. Naštěstí
jsme připraveni a máme zkušenosti z jara. Připravili jsme si
v předstihu technické vybavení, zjistili jsme možnosti rodin
a nějaké vybavení i zapůjčili. Také jsme si připravili rozvrh
on-line hodin. Vzhledem ke zdravotním rizikům neustálého sezení u monitorů a vzhledem k prokázané vyšší únavě
z videohovorů jsme rozvrh žáků omezili na dvě (výjimečně
tři hodiny) on-line výuky denně. Zbývající čas žáci musejí
věnovat procvičování látky samostatně. Na on-line výuku
jsme najeli ihned po uzavření školy. Informace o uzavření
škol přišla oficiálně v úterý 13. 10. Hned ve středu 14. 10.
jsme zorganizovali společnou video konferenci se všemi

učiteli, žáky a rodiči, abychom je informovali o způsobu
výuky. Od čtvrtka 15. 10. už probíhalo vyučování on-line
videohodinami jednotlivých tříd s učiteli a off-line zasílání
doplňujících a procvičovacích úkolů.
Co se týká tematických plánů a pokroku v učení, určitě
nejsme pozadu. Spíše naopak, plán se nám daří dodržovat dokonce s mírným předstihem. Pokud ale školy budou
znovu dlouhodobě uzavřeny, budeme se muset po jejich
znovuotevření opět věnovat adaptaci žáků na školní tempo, stejně jako ověřování a upevnění znalostí a dovedností.
Věřím tomu, že společně se žáky a jejich rodiči vše dobře
zvládneme. Už teď jim musíme poděkovat za trpělivost
a za skvělou spolupráci!
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

On-line výuka jako spiritualistické seance – „Jestli tady jsi, ozvi se!“
Při výuce on-line není nouze ani o humorné okamžiky. Začátky připojení opravdu připomínaly spíše vyvolávání duchů. „Jestli mě slyšíš, ozvi se, nebo dej znamení.“
Někdy jsme vyzkoušeli trpělivost žáků, až se nakonec ozval ten nejsmělejší: „Pane učiteli, vidíme, že mluvíte, ale
máte vypnutý mikrofon.“
Máme také možnost trošičku nahlédnout do soukromí všech ostatních. Tak třeba žáci už znají moje malé děti. Žáci
se zase pochlubili kočkami, pejsky a dalšími mazlíčky. V každé hodině dáváme cíleně prostor na drobné popovídání
si. Ostatně povídání a komunitní kruhy jsme dělali i ve vyučování ve škole. A teď, když se nemůžeme setkat osobně,
je důležité posilovat vzájemnost.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Žehnání hasičské techniky
Od zimy Sbor dobrovolných hasičů Jezernice hledal vhodný termín pro malou slavnost nazvanou Žehnání hasičské
techniky. Jak už všichni vědí, sboru byl z různých zdrojů na
konci roku 2019 pořízen nový dopravní automobil. Tato
akce měla vůz slavnostně uvést do provozu. Kvůli koronavirové krizi byl však termín slavnosti několikrát odložen
a nakonec stanoven až na 31. 7. 2020. To už měl automobil
za sebou dva výjezdy k požáru.
Celá slavnost začala v místním kostele při mši svaté. Po mši
jsme se průvodem, za doprovodu několika hasičských au-

tomobilů, přesunuli k hasičské zbrojnici. Tam, po projevech
starosty sboru a starostky obce, byli oceněni místní zasloužilí hasiči. Medaili Za zásluhy obdrželi Vlastimil Remeš,
Miloslav Zapletal a Bronislav Popp a medaili Za příkladnou
práci obdržel Michal Ludík. Vzápětí přišel hřeb odpoledne
a místní vážený pan farář našemu novému automobilu požehnal. Do rána jsme potom diskutovali a slavili.
Všem děkujeme za účast.
Za SDH Jezernice Zdeněk Panák

Obecní veselice k 20. výročí samostatnosti
V sobotu 22. srpna jsme společně s Českým rozhlasem
Olomouc uspořádali Veselici v Jezernici k 20. výročí samostatnosti obce.
Od 13.30 projela obcí Moravská Veselka a pozvala občany
na slavnost do sportovního areálu Jezernice. Program moderovala Zora Ježková. Zahrála nám dechovka Moravská
Veselka, folková skupina DOMINO, folk-rocková skupina
B.R.K., zazpívala skvělá Jana Šelle s doprovodem Richarda
Mlynáře v pásmu nazvaném Řeka lásky – retro vlna nejpo-

pulárnějších hitů – a na závěr účastníky slavnosti roztančila rocková kapela Atom Rock. S loupežnickou pohádkou
nás odpoledne bavila skupina scénického šermu Allegros
ze Štramberka, která pak po setmění předvedla ohňovou
show, bohužel už v dešti. Přesto ohně nezhasly a kejklíři
vytrvali až do konce produkce. Od 15 hodin se hodinu vysílalo z Jezernice živě do Českého rozhlasu Olomouc.
V areálu byly pro děti připraveny nafukovací atrakce velké
i menší, šlapací loďky na vodě, jumping, tetování, malování na
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obličej, tombola, balónky. Od 14 hodin jsme se mohli kvalitně
posilnit u cateringu paní Zamazalové, myslivci připravili zvěřinové steaky a guláš, ženy dovezly koláče z teplické pekárny.
Obec ve spolupráci s místními spolky pořádá každoročně slavnosti při různých příležitostech (výročí první písemné zmínky o obci, výročí spolků, slavnostní předání
významných staveb obce, ukončení prázdnin apod.). Cílem
je setkávání obyvatel místních i z okolních obcí.
Při letošních slavnostech jsme představili nová zařízení
obce: žlutý stan se znakem obce, dva velké slunečníky s lo-
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gem Olomouckého kraje a se znakem obce či nafukovací
atrakci pro nejmenší děti. To vše obec pořídila s příspěvkem
Olomouckého kraje ve výši 35 tis. Kč. Na organizaci oslav
jsme obdrželi dotaci Olomouckého kraje ve výši 25 tis. Kč.
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Má vlast cestami proměn
Příběhy domova

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel
v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady
donátorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty
s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář,
sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda
se nadechuje k novému životu.
Slavnostní zahájení 12. ročníku se uskutečnilo
20. 6. 2020 na Vyšehradě. Naše obec zde stejně jako
vloni byla opět zastoupena svou prezentací. Vloni jsme
představili náš kulturní dům, letos dětské hřiště, které se
za dva roky svojí existence stalo místem každodenních
aktivních setkávání našich dětí i dospěláků.
Text informační tabule: „Na místě dnešního Jezerníčkova
hřiště bylo přežité dětské hřiště určené pro děti do deseti
let. Dřevěné prvky na hřišti byly poškozené, písek pod
nimi prorostlý trávou a plevelem. Starší děti si neměly
kde hrát, proto se obrátily na starostku s žádostí, aby se
zřídilo hřiště i pro ně. Vznikl nápad přeměnit stávající
dožívající dětské hřiště na sportovní plochu a v přilehlé
zeleni instalovat prvky pro malé i větší děti a také pro
dospělé. Přes původní nesouhlas nadpoloviční většiny
zastupitelstva se postupně podařilo zainteresované
přesvědčit o smysluplnosti záměru. Proměna byla realizována v režii obce. Na plánování prvků se podílely děti
z naší základní a mateřské školy. Zapojili se i účastníci
hasičského letního tábora. Společnými silami se podařilo záměr dotáhnout do konce. Dnes jsou všichni rádi,
že hřiště vzniklo. V současnosti slouží Jezerníčkovo hřiště
celoročně pro školní výuku a rovněž po škole ke každodenním hrám a sportování. Součástí hřiště je i sportovní

plocha a dva další cvičební prvky. Na dětských prvcích si
hrají nejmenší děti, sportovní hřiště je hojně využíváno
dorostem, po setmění se rozsvítí světla a hraje se, dokud
síly stačí. V létě zde ženy společně cvičí. Každou neděli
Chlapi sobě pořádají fotbálek a schází se zde více hráčů,
než hřiště pojme. Jezerníčkovo hřiště v přírodním prostředí u potoka a současně v centru obce aktivně žije!"
Období realizace:
21. 7. 2017 – 31. 5. 2018
Iniciátor:
děti z Jezernice a Pavla Jochcová, starostka
Investor:
Obec Jezernice
dar Wienerberger s.r.o.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Olomoucký kraj
Další partneři:
Karásková Michaela, Europroject Dotace
Sbor dobrovolných hasičů Jezernice
ZŠ a MŠ Jezernice
Realizační firma:
Hřiště 8D, s.r.o.
sport cité + s.r.o.
Výstavu soutěžních realizací z Olomouckého kraje jste si
mohli prohlédnout v Jezernici v centru obce od 17. do
24. srpna 2020.
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Motivační exkurze mikroregionu Lipensko
Zástupci obcí mikroregionu Lipensko navštívili ve čtvrtek
23. září 2020 Lidečko a Horní Lideč. Obec Lidečko se rozprostírá 19 km jižně od Vsetína. Součástí obce jsou samoty
Popelišovy Paseky a Račné. Obec Lidečko získala v roce
2008 ocenění Vesnice roku.
Starosta Lidečka Ing. Vojtěch Ryza přiblížil účastníkům
exkurze historii obce a představil investiční projekty,
které se v obci podařilo realizovat (např. nový sportovní
areál s tenisovým kurtem a kulturní dům pod Čertovými
skalami). Lidečko patří k vesnicím, kde se stále v hojném
počtu udržují různé výroční obyčeje a obřady. Svá pevná
data mají hasičská soutěž SDH – O štít Čertových skal,
Festival dechové hudby a Dětský den. Čerti končí svou
třídenní obchůzku na sv. Mikuláše. V posledních letech se
daří obnovovat také tradici dožínek. V obci aktivně pracuje
16 organizací. Během roku duchovně naplňují společenský
život v obci církevní slavnosti, např. průvod o Božím těle.
Obec je v rámci vnějších vztahu aktivní a je členem řady
organizací, jmenovitě jsou to: Místní akční skupina Hornolidečska, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení
místních samospráv, Sdružení měst a obcí ČR. Obec díky
MAS Hornolidečska realizovala zajímavé investiční projekty.
Činnost MAS Hornolidečska, která působí na území
15 obcí – Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko,
Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí –, prezentoval Josef Daněk (starosta Valašské

Polanky). MAS Hornolidečska je součástí NUTS II Střední
Morava, Zlínského kraje, okresu Vsetín, a leží u státních
hranic se Slovenskou republikou – sousedí s Trenčianským
krajem. Patří tak mezi tzv. „příhraniční mikroregiony". Část
území mikroregionu se nachází v chráněné krajinné oblasti
Beskydy s velkým množstvím přírodních rezervací, která
je největší CHKO v ČR, a částečně mikroregion leží také
v CHKO Bílé Karpaty.
V odpoledních hodinách následoval přesun do nedaleké
obce Horní Lideč. Starosta Josef Kadlec provedl návštěvníky mechanickým betlémem, který připomíná historické
momenty, události, zvyky a stará původní řemesla tak, jak
se v průběhu staletí vyvíjel život v kraji, v česko-slovenském
pomezí. Zajímavým projektem, který vzniká s využitím
nejmodernějších multimediálních a interaktivních technologií na území Horní Lidče, je tzv. „TREZOR PŘÍRODY" určený
k prezentaci a podpoře zachování přírodního dědictví území.
Hlavní ideou projektu je srozumitelnou formou seznamovat
návštěvníky s přírodou a člověkem v území čtyř CHKO.
Na zpáteční cestě pokořili zástupci mikroregionu Lipensko
tzv. Čertovy skály. K této přírodní památce se váže několik
zajímavých lidových pověstí, např. o sázce chytrého valašského mlynáře s čertem. Podle jiné pověsti se prý u Čertových skal často zjevoval černokněžník, který uváděl chudý
lid do jeskyní pod skalami a tam je obdarovával zlatem. Za
zlato získané od černokněžníka se uskutečnila pracovní večeře v lipenském pivovaru.
OŠK
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Zpráva z akce „malých“ fotbalistů konané počátkem září
4. září od 17 hodin se na hřišťátku opět sešli „malí“ fotbalisté spolu s rodinami a spoustou příznivců dobrého fotbálku, jídla a pití.
Celý týden před akcí počasí ukazovalo svoji nepříliš přívětivou tvář, ale v pátek kolem poledne počala přicházet změna. Příslibem dobře užitého odpoledne byla volně stojící
udírna naplněná cigárkem a klobáskami a také něco k pití
pro malé, větší, velké i pro největší.
Pro děvčata byla připravena specialita ve formě čepovaného Prosecca. Pro naše nejmenší byl navíc, jako obvykle na
akcích malých fotbalistů, připraven doprovodný program
a hrála reprodukovaná muzika.
Zlatým hřebem programu se stalo vystoupení naší kamarádky, báječné kytaristky Zdeňky Mannové, které skvěle
sekundovali Milan Šelle a Mejla Frydrýšek.

Přesně o měsíc později fotbalisté udělali radost sami
sobě a dali si fotbálek, pivečko a topinky s tatarákem.
Laďa Pacák

Nohejbalový turnaj
Dne 12. 9. 2020 se uskutečnil nohejbalový turnaj trojic
O pohár starostky obce. Zúčastnilo se 15 týmů a vzhledem
k tomu, a přestože to byl turnaj amatérů, hrál se kvalitní
nohejbal. Vydařené a velmi slunečné počasí nahrávalo
dobré náladě a atmosféře turnaje. Po dlouhém dni plném
sportu a dobrého jídla všichni spokojeně odjeli domů, až
na jedno zranění, u kterého asistovala záchranná služba.
Turnaj vyhráli Nazdárci z Přerova, druhé místo obsadily
Skoky a třetí místo obsadil Milenov. Z Jezernice se zúčastnily 3 týmy, které se tentokrát na stupně vítězů nedostaly.
Tímto nohejbalová sezóna skončila a těšíme se na příští.
Lollek Viktor

Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanynky a fandy našeho oddílu.
Podzimní část sezony 2020/2021 nám začala i s rizikem, že
soutěž může být jako na jaře pozastavena vývojem pandemie covid-19. Jak hráči, tak hlavně fanoušci byli hladoví po
fotbale kvůli jarnímu ukončení ročníku 2019/2020. Stejně
jako na jaře se náš tým potýká s nedostatkem hráčů. Tato situace nám velmi komplikuje hrát klidný střed tabulky, který máme vytyčený jako cíl. Ať už je to pracovním vytížením,
nemocemi nebo taky nechutí některých hráčů, věřte, že ti,
kteří chodí a pro fotbal dělají, se snaží ze všech sil. Nechci se

pořád opakovat, ale v dnešní době sehnat fotbalistu je věc
skoro nadlidská. Samozřejmě vše se odvíjí od toho, že u nás
v obci nemáme mládež ani dorost, takže musíme shánět
lidi po okolních mančaftech a ti sami mají málo.
V nové sezoně nám přibyly do týmu dvě posily. Pavel Kubeša, konečně taky nějaký jezerák, který po zdravotních
komplikacích přišel, že by chtěl u nás hrát. Dalším je Michal Mader (hostování ze Sokola Čekyně). Oběma přeji
hlavně hodně úspěchů a vstřelených gólů. Průběhy zápasů
a hodnocení můžete všichni sledovat tradičně na našich
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webových stránkách: https://jezernice-fotbal.estranky.cz.
Velmi skvělé je pro nás taky, že máme naši videonahrávačku Nikolu Pavliskovou, díky které můžeme sestřihy ze
všech zápasů zhlédnout na youtube. Děkujeme.
K zápasům se vyjadřovat nebudu. Kdo chodí na fotbal, je viděl. Za zmínku stojí jen velká penaltová bitva proti Mostkovicím, která skončila 12 : 11. Dá se to říct asi takto: máme velice produktivní dvojici útočníků, ale bohužel obrana nestačí
odrážet útoky soupeře, protože nemá podporu zálohy. Když
jsem doma a poslouchám názory fanoušků, bohužel jim musím dát za pravdu. Z naší hry se vytratila záloha, nemáme
mezihru, hrajeme na nákopy za obranu soupeře. Tato hra je
sice produktivní na góly, ale nehezká pro oči fanoušků. Oni
samozřejmě nevědí, že nás vždy není tolik, kolik je potřeba,
a hrajeme v provizorních sestavách. Fanoušci se na to dívají
svýma očima, proto říkají, že z naší hry se vytratila radost.
Připadá jim, že chlapi chodí na hřiště z donucení, ne pro radost si zahrát. Protože nemáme potřebný počet lidí, tak se
hra podřizuje momentální situaci a nakopávané balóny nám
přinášejí ovoce v podobě gólů. Je to nepěkné, ale účelné.
Přesto věřím, že všichni kluci, kteří hrají, dávají do zápasů
vše. Škoda je, že hodně zápasů se prohraje, protože dostaneme gól v posledních minutách a pak zkolabujeme na penaltách.
Jak všichni víme,
od 11. 10. 2020
se soutěže na 14
dní nařízením vlády zastavily a poté
se uvidí, jestli se
soutěž dohraje,
nebo ne.
I přesto všem fanouškům děkuji.
Pořád si tu cestu na
náš fotbal najdou.
Tímto děkuji všem,
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kteří se o náš fotbal chtějí starat a starají. Každý ví, o koho
se jedná.
Ještě jedno poděkování. Chtěl bych poděkovat firmě Stavby a stroje Jaroslav Tvrdoň za zapůjčení techniky k úpravě
hřiště, tímto i panu Jakubu Gazdovi, který mi vždy, když
něco potřebuji, ochotně vyjde vstříc.
FC Želatovice – TJ Sokol Jezernice

4 : 3 np (0 : 2)

TJ Sokol Jezernice – Sokol Klenovice

2 : 0 (0 : 0)

Sokol Pivín – TJ Sokol Jezernice

3 : 2 (2 : 1)

TJ Sokol Jezernice – Sokol Vrchoslavice

2 : 1 (1 : 0)

Sokol Otaslavice – TJ Sokol Jezernice

3 : 2 np (1 : 1)

TJ Sokol Jezernice – Sokol Mostkovice

3 : 2 np (2 : 1)

Sokol Troubky – TJ Sokol Jezernice

3 : 4 np (1 : 2)

Sokol Radslavice – TJ Sokol Jezernice

4 : 3 np (2 : 2)

Sokol H.Moštěnice – TJ Sokol Jezernice

2 : 4 (0 : 1)

TJ Sokol Jezernice – Sokol Tovačov

1 : 4 (1 : 3)
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