Socha sv. Jana Nepomuckého
v tradičním kanovnickém
rouchu byla pořízena v r.1835
nákladem France a Rosalie
Koričánek. Nachází se před
základní školou vedle Památníku svobody. V roce 2013
byla socha opravena kamenosochařem Pavlem Hradilíkem ze Skrbeně.
Restaurátorský zásah byl
zaměřen na obnovu původního vzhledu památky
s přirozenou patinou stáří.
Kovaná konzola s lucernou,
které byly odstraněny při
částečné opravě sochy
v roce 2003, byly obnoveny a osazeny na původní
pozici. Na opravu přispěl
Olomoucký kraj.

Památník svobody (1938)
je zhotoven ze žuly s bronzovou plaketou a s bystou T.G.
Masaryka, kterého zastupitelstvo obce 6. března roku 1935
jmenovalo čestným občanem
Jezernice.
Tři lípy okolo památníku byly
vysazeny v r. 1931. V r. 2017
vytvořil student VUT Brno
Tomáš Pavlacký novou bystu
T.G.M. náhradou za bystu
z r.1938 ukradenou neznámým
pachatelem. Ve stejném roce
Ondřej Bělica dotvořil prostranství památníku instalací
betonové stupňovité lavice
na straně u potoka.

JEZERNICE
Kamenný kříž s reliéfem
Panny Marie Bolestné
Je umístěn naproti č.p. 274,
na parcele č. 2724/6 v k.ú.
Jezernice. Tento kříž postrádá
jakýkoliv nápis s věnováním
a letopočtem. Byl zhotoven
pravděpodobně v 1. polovině
19. století.
Podstavec a schody jsou
z hrubozrnného pískovce
okrové barvy, soklík a kříž
s korpusem jsou ze střednězrnného křemičitého pískovce hostýnského typu. Opravu
provedl kamenosochař Pavel
Hradilík ze Skrbně v roce 2014.

Kříž z roku 1914
se nachází v nejsevernější
části obce, před č.p. 225.
Je zhotoven z jemnozrnného světležlutého, místy až
oranžového pískovce, autorem je Harašta z Přerova.
Kříž byl pořízen nákladem
Antonína a Zuzany Suchánkových z Lipníka. V roce
2015 provedl jeho opravu
kamenosochař Lubomír
Tesák z Tučap. Do prvního
schodového stupně byl při
opravě vložen nerezový
tubus s dobovými dokumenty.

Kříž u kostela (1862)
byl pořízen nákladem obce
Jezernice. Ve spodní části
kříže je umístěn nápis SV.
MISIE 1920. Na stávající místo u kostela byl přemístěn
v r. 1941.

památky obce

Kamenný kříž (1899)
se nachází v areálu společnosti Agrochov na parc. č.
229/25 v k.ú. Jezernice. Kříž
byl zhotoven nákladem
manželů Josefa a Kateřiny
Foltasových. Jeho obnovu
provedl v roce 2016 kamenosochař Lubomír Tesák
z Tučap.

https://www.jezernice.cz/
Vydala Obec Jezernice, srpen 2020.
Graﬁcká úprava Nina Pořízková.

Kamenný kříž v poli (1898)
byl pořízen nákladem manželů Františka a Teresie
Stržinkových z Jezernice.
Autorem je J. Zapletal ml.
z Přerova. Kříž stál na křižovatce polních cest. Po jejich
rozorání zůstal uprostřed
pole mezi obcemi Jezernice
a Loučka, bez přístupové
cesty. Byl silně mechanicky
poškozený od střel a zemědělské techniky. V roce 2017
byl opraven a přemístěn na
pozemek parc. č. 3230 v k.ú.
Jezernice, k nově zrealizovanému protipovodňovému
průlehu. Opravu kříže provedl Lubomír Tesák z Tučap.
Na opravu přispěl Olomoucký kraj. V neděli 20. srpna
2017 pan farář Petr Utíkal
kříž požehnal.
Dřevěný kříž na Familiích (1874)
Stávající kříž zhotovili občané
v r. 1991 z podnětu p. Milady
Raškové. V místě kříže stávala
kaplička a kolem rostly lípy,
jak vše vyfotil pan učitel
Skotálek 5. června r. 1938.
Kapličku, která byla po válce
v havarijním stavu, zbourali
místní občané v roce 1945,
údajně s úmyslem postavit
kapličku novou. Na to již nedošlo. Ve stejném roce zde
postavili dřevěný kříž, který
byl v r. 1991 nahrazen současným křížem. V roce 2019
kříž opravil Lubomír Tesák
z Tučap společně s pracovníky
obce Jezernice, M. Zapletalem
a R. Voldánem. Původní plechový korpus Krista byl při opravě
nahrazen korpusem keramickým. V neděli 27.10. 2019 i tento
kříž požehnal pan farář Petr
Utíkal.

Kamenný kříž (1892)
se nachází naproti č.p. 172,
na parcele č. 226/4 v k.ú.
Jezernice. Byl zbudován na
náklady manželů Františka
a Františky Novákových
z Jezernice. Autorem kříže
je Zapletal z Přerova. Podle
pamětníků sem byl kříž
přemístěn z Padělků – hon
vlevo od silnice I/47 ve směru
do Lipníka. Pravděpodobně
ve stejné době byla nově
zhotovena horní část kříže.
V roce 2019 byl kříž opraven
kamenosochařem Lubomírem Tesákem z Tučap.
V neděli 27.10.2019 kříž slavnostně požehnal pan farář
Petr Utíkal za účasti našich
i přespolních návštěvníků.

Vodník s Jezerníčkem
(maskotem obce) je zhotovený z topolového dřeva
a je umístěný na břehu
potoka Jezernice na pařezu
zbylém po uschlé dominantní olši. V roce 2017 ho
instaloval řezbář Jan Vincker
z Te p l i c n a d B e č v o u n a
náklady obce Jezernice.

Kaplička svatého Huberta
byla postavena roku 2015 na
soukromém pozemku vedle
ovocného sadu rodinou
Dušana Pořízky. Slavnostně
vysvěcena byla za hojné
účasti myslivců, loveckých
trubačů, sokolníků a občanů
Jezernice v září r.2015 po
dohodě s místní farností,
knězem a myslivcem, panem
Janem Kornekem, farářem
z Dubu nad Moravou. Svatý
Hubert je nazýván patronem
myslivců.
Kříž na hřbitově (1871)
byl pořízen nákladem manželů
Antonína a Anny Horákových
z Jezernice. V r. 2002 byl kříž
poškozen pádem mohutné
větve. Při opravě v roce 2003
byla zbudována nová středová základní deska, opraveny
praskliny, odstraněny nečistoty a mech a ošetřen povrch
kamene.

Víla Jezernice Cecilka
jakoby vystupovala z potoka vedle cyklistické
odpočívky, naproti č.p. 31.
Řezbář Jan Vincker zhotovil vílu z topolového dřeva
a na místo u potoka ji
i n s t a l o v a l v d e n, k d y s e
děti vrátily do školy po
koronavirové karanténě
25. 5. 2020.

Památník k 10. výročí samostatné obce Jezernice
se nachází na pozemku
parc. č. 2724/30 v k.ú.
Jezernice, blízko školy.

