únor 2021 • ročník XXI • číslo 1 • cena 10 Kč • www.jezernice.cz

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 únorovém zpravodaji najdete informace o akcích plánovaných v r. 2021 a o událostech, k nimž došlo v době od
posledního čísla vydaného na začátku listopadu 2020.
Nouzový stav dále trvá a náš život je stále významně
omezený, mimo jiné i ve společenských aktivitách. Konec
roku u nás bývá bohatý na společenské akce. Vítání občánků, mikulášská besídka a jarmark, rozsvícení vánočního
stromu, vánoční muzeum a výstava v kulturním domě,
adventní koncert v kostele, výšlap za netopýry, silvestrovské vypouštění lampiónů štěstí, novoroční ohňostroj. Na
začátku roku pravidelně propuká v Jezernici společenská
sezóna. Konají se plesy, šibřinky, dětský karneval, vodění medvěda. Za posledních 20 let se obecní ples nekonal
pouze jednou, v r. 2011, kdy obec spravoval zástupce ministerstva vnitra, protože zde neproběhly řádné volby do
zastupitelstva. To byla mimořádná událost. Letos to bude
podruhé od existence samostatné obce. Vláda prodloužila
nouzový stav prozatím do 14. února a lze předpokládat,
že ho bude prodlužovat i dále, pokud neklesne počet ne-

mocných a hospitalizovaných pacientů s onemocněním
covid-19. Nezbývá, než se smířit s tím, co nemůžeme sami
ovlivnit. Letošní ples obce se neuskuteční, stejně tak ani
dětský karneval plánovaný na 13. února a pravděpodobně ani šibřinky 27. února. Další vývoj a trvání protiepidemických opatření je těžké předvídat. Můžeme jen doufat,
že s příchodem jara se situace zlepší.
Ze stejného důvodu je těžké předjímat příjmy obce v roce
2021 a v letech následujících. Ovlivňují je kromě snížené
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výkonnosti ekonomiky v době epidemie i změny daní. Naštěstí vláda, vědoma si významu obcí jako zadavatele zakázek, staveb a služeb, současně mírně navýšila podíl obcí
na rozpočtovém určení daní. Propad obecních financí tak
bude o něco menší, než původně hrozilo. Přesto zůstáváme
velmi obezřetní v plánování dalších investic. Letos dokončíme nákladnou stavbu 2. etapy kanalizace, která spotřebuje připravené přebytky hospodaření předchozích let.
Loňské projekty obce, zahrada mateřské školy a cyklostezka, jsou úspěšně dokončeny. První etapu prací na rozšíření
kanalizace ukončil zhotovitel, společnost Cobbler s.r.o.,
před Vánocemi. Jsou hotové části umístěné na obecních
cestách. Během zimy zhotovitel podle potřeby dosypává
propadliny nad provedenými výkopy. Pokračování stavby
kanalizace v hlavní krajské cestě bude zahájeno v dubnu,
po skončení období zimní údržby, stanoveném Správou
silnic Olomouckého kraje.
V letošním roce dále připravujeme stavbu vodovodu pro
rodinné domy za zahradami na horním konci. Cílem je
dokončit vodovod společně s kanalizací a pak opravit rozbitou komunikaci v celé šířce.
Nový územní plán je v návrhu hotový. Během roku bude
probíhat jeho projednávání. V současné době se projednává s dotčenými orgány, následuje veřejné projednání
s občany. To bychom rádi uskutečnili v kulturním domě,
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pokud to epidemická situace dovolí. Budeme Vás včas informovat.
V souvislosti s jednáním o územním plánu proběhla na
obecním úřadě schůzka zastupitelů se zástupci Správy železničních dopravních cest, kteří připravují stavbu vysokorychlostní trati. VRT povede jižně od obce, od západu na násypu,
přes údolí potoka na estakádě a nakonec v zářezu. Bylo nutné prověřit a zaktualizovat rozsah územní rezervy pro tuto
stavbu a prověřit dopad stavby na občany Jezernice. Trasa
VRT je umístěna mezi viadukty a zástavbou Jezernice. Parametry trati pro rychlost nad 250 km/hod. neumožňují její
umístění za viadukty. Podle sdělení zástupců SŽDC má být
stavba pilotního projektu Prosenice–Ostrava zahájena v roce
2025. V územním a stavebním řízení bude obec uplatňovat
požadavky, aby rušivý dopad na obyvatele byl co nejmenší.
V letošním roce pořizujeme nové projekty na úpravu veřejného prostranství v centru obce, na opravu komunikace v uličce U Konečků a projekt pro položení optické sítě.
Pokud budou vypsány příslušné dotační tituly, budeme
připraveni je využít.
Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce, přeji Vám všechno
dobré, hodně zdraví, kreativní nápady, jak se mít hezky
i v době epidemie, a těším se na všechna setkání, která
přijdou. Mějte se krásně.
Pavla Jochcová, starostka

Statistika

Na konci roku 2020 žilo v obci 670 obyvatel. Mateřskou školu navštěvovalo 27 dětí. V základní škole studovalo 18 žáků.

Blahopřání jubilantům
V letošním roce se dožívají významného životního
jubilea tito občané:
Kulhánková Miluše, Skřičková Vlasta, Suchánek Antonín,
Žáková Renáta, Grygarová Milada, Bočán Jan, Kálová Libuše, Švébiš Josef, Hradil Jaromír, Kulhánková Eva, Novák
Jaromír, Voldánová Marie, Kellnerová Zdeňka, Navrátilová
Blanka, Vítková Vladimíra, Raška Drahomír, Kubáčová Dáša,
Hradil Zdeněk, Loukotová Ludmila, Čerešník Július, Hrbáčková Dana, Suchánek Stanislav, Šelleová Jana, Hašová
Marta, Wunschová Ivana, Popp Miroslav, Chytková Zdenka,
Bořecká Blanka, Krmenčíková Jana, Lollek Pavel, Suchánek
Zdeněk, Králík Pavel, Popp Bronislav, Suchánek Martin,

Jakl Jaromír, Vilímcová Danuše, Bureš Radek, Lollková Miluše, Poppová Jana, Koryčánek Jaromír, Popp Milan, Navrátilová Jana, Navrátilová Svatava, Kellnerová Josefa.
Obzvlášť nás těší, že se 90 a více let dožívají:
Přibyl Josef, Navrátilová Jiřina, Chytilová Marie, Škrobala Alois, Plíva Jiří, Vilímec Miroslav, Záboj Karel, Ježková
Marie.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme pevné
zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
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Cyklostezka Jezernice–Slavíč, I. etapa
Stavba byla zahájena 20. srpna předáním staveniště zhotoviteli, společnosti Cobbler, s.r.o., Zašová, stavbyvedoucí
p. Zdeněk Hoffmann, a po nezbytné přípravě materiálu
a vytyčení sítí proběhla vlastní stavba od září konce listopadu. Technický dozor investora provedli Ing. Michal Horák
a p. Petr Němeček, Sdružení INp servis s.r.o. a STAVING engineering s.r.o.
Celkové náklady stavby dosáhly 2,4 mil. Kč. Výdaje na stavbu byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního
operačního programu pod registračním číslem projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012802.
Cílem první etapy stavby cyklostezky bylo především postavit chodník pro bezpečnost chodců pohybujících se po
krajské komunikaci v jižní části obce. Při stavbě sem naši
zastupitelé po dohodě se zhotovitelem uložili chráničky
pro optickou síť. Jsou tak hotové rozvody k jednotlivým
domům podél nového chodníku. V současné době připravujeme pokračování cyklostezky od okraje obce k via-

duktům. Povede podél cesty, za stromořadím ořešáků, na
zemědělských pozemcích soukromých vlastníků. Pokud se
nám podaří získat od všech vlastníků souhlas s umístěním
stavby, měl by být tento úsek stezky hotový příští rok.
Další úsek cyklostezky, vedoucí podél viaduktů až na hranici katastru Slavíč, umístěný na pozemku ve vlastnictví
Správy železnic (SŽDC), Správa železnic odsouhlasila, ale
realizaci odsunula až po rekonstrukci viaduktů, která je
plánovaná v letech 2025–2027. Protože se v dotčeném
území připravují dvě velké stavby SŽDC, které negativně ovlivní občany Jezernice (rekonstrukce stávající trati
a stavba vysokorychlostní železnice), požadujeme v probíhajících řízeních upravit na náklady SŽDC povrchy obslužných cest železnice tak, aby je bylo možné využít jako cyklostezky. Tak by došlo ke splnění cíle projektu, tj. propojení
cyklostezky od Lipníka do Hranic.
(Jo)
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Podzimní výsadby, sázení s mateřskou a základní školou
I letos na podzim, stejně jako každý rok, jsme vysadili nové
stromy a keře na veřejných prostranstvích v obci. Děti z mateřské školy nám pomohly zasadit dub letní na dětském
hřišti. Je umístěný tak, aby v horkých letních dnech vytvořil
na části hřiště chladivý stín. Děti byly velmi šikovné, pracovaly s vervou a na nějakou tu zasypanou botku nebo zablácené rukavice nehleděly. Druhý dub vysadili žáci naší školy
ve sportovním areálu, jako připomínku 20. výročí samostatné obce Jezernice. Současně zdatně pomohli nainstalovat kolem stromu okrasnou a ochrannou železnou mříž.
Protože nebylo možné v nouzovém stavu uskutečnit další
společné sázení, chopili jsme se výsadeb sami. Zaměstnan-

ci obce zasadili tři okrasné višně (Prunus x yedoensis), dvě
z toho u nového chodníku před bytovkou č. 205 a třetí u potoka na horním konci obce, jako náhradu za uschlou růžově
kvetoucí sakuru, kterou tu kdysi vysadila paní Otylka Zapletalová. Na veřejných prostranstvích v obci pak zasadili
třetí dub (před ČOV) a čtyři lípy velkolisté (u odpočívadla
před podchodem, u kříže vedle Gogelova mostu, u potoka
U Dohnalů a vedle parkoviště před kostelem), 15 ks hortenzií u kříže na dolním konci, po 5 kusech lísky a kaliny na
břehu potoka, 10 ks dřínů podél ČOV, po 10 kusech třešní
a švestek podél cesty vedoucí od obce k podchodu.
(Jo)
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Sázení s dětmi z MŠ

Sázení s žáky ZŠ k 20. výročí obce
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ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Léta s letáky končí! Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.
cz/sluzba a dostávejte informace o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS. Papírová oznámení už ve svém okolí
od 1. 1. 2021 nehledejte. Plníme tak přání našich zákazníků
a chráníme naši přírodu. Informace o plánovaných odstávkách
budou nadále zveřejňovány také na www.cezdistribuce.cz/odstavky a zasílány na dotčené obce k vyvěšení na úředních deskách a případně k další komunikaci podle místních zvyklostí.
Už žádné přehlédnuté letáky
Od nového roku už neuvidí zákazníci ČEZ Distribuce na
sloupech a domovních skříních nalepená papírová oznámení o odstávce elektrické energie. Energetici tak digitalizují své procesy a zároveň šetří přírodu. Jasným a žádaným
řešením jsou informace online.
„Na základě zpětné vazby od našich zákazníků je stávající
systém výlepu „papírových“ oznámení v místě plánovaných
odstávek nevyhovující. Mezi nejčastější připomínky patří, že
si vylepených plakátů nevšimnou a o plánované odstávce
se tak nedozvědí včas. V řadě obcí také narážíme na plošné
zákazy výlepu plakátů,“ říká Radim Černý, místopředseda
představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční
soustavy ČEZ Distribuce.
„Nabízíme proto zákazníkům přímo na míru bezplatnou
službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem a prostřednictvím SMS. Každý registrovaný zákazník se tak dozví
o přerušení dodávky elektřiny i v případě, že se na adrese
svého odběrného místa nevyskytuje pravidelně. Výhodou
je také možnost rychle informovat o nějaké změně, například o zrušení plánované odstávky či o předpokládané době
obnovení dodávek po poruše,“ popisuje novou službu Michaela Kociánová, členka představenstva a ředitelka úseku
Síťové služby ČEZ Distribuce.

Jednoduchý způsob registrace
Registraci služby lze provést jednoduchým způsobem na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Jediné, co musí zákazník zadat, je datum narození (u právnických osob IČO) a EAN kód.
Tento jedinečný 18místný číselný identifikátor odběrného
místa nalezne zákazník na vyúčtování za elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci dostávají pro svá odběrná místa informace o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny
e-mailem či SMS, a to nejpozději 15 dnů dopředu. Při zjištění
a vymezení rozsahu poruchy pak obdrží i SMS s předpokládaným časem obnovení dodávek (při rozsáhlých poruchách
a kalamitních stavech, kdy se situace každým okamžikem
mění, je automatické zasílání SMS pozastaveno).
Myslíme na pohodlí našich zákazníků a šetříme
přírodu
Digitální forma oznamování je mimo jiné benefitem především pro naši přírodu. Dosavadní systém znamená ročně
vytisknout až půl milionu letáků. Nově se každý rok uspoří
průměrně 4 000 kg papíru, což je přibližně 10 stromů, a za
pár let to tak může být celý les.
Informace o plánovaných odstávkách budou i nadále zasílány na odstávkou dotčená města a obce k vyvěšení na
úředních deskách a případně k jejich dalšímu šíření podle
místních zvyklostí, např. prostřednictvím obecního rozhlasu, webových stránek, sociálních sítí, SMS kanálem apod.
Běžného zákazníka z řad domácností se plánovaná odstávka elektřiny dotkne v průměru jednou ročně, a to zpravidla
v rozsahu několika hodin v pracovní den.
Soňa Holingerová,
mluvčí Skupiny ČEZ

Stanovení výše poplatků za odpad
Obec každoročně provádí výpočet skutečných nákladů
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, který je uveden v příslušné obecně závazné vyhlášce obce
Jezernice, pro rok 2021 v OZV č. 3/2020. V loňském roce
skutečné náklady za sběr a svoz netříděného komunální-

ho odpadu činily 333 305,74 Kč a na jednoho poplatníka
(celkem 734 poplatníků) představovaly náklad sazby
b/ poplatku ve výši 454 Kč. Zastupitelstvo na základě
doporučení finančního výboru a s ohledem na každoročně vzrůstající náklady za likvidaci odpadu, schválilo
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pro rok 2021 poplatek ve výši 600 Kč za poplatníka
(dorovnáním sazby a/ poplatku ve výši 146 Kč). Výpočet
v OZV ze zákona zahrnuje pouze náklady na směsný komunální odpad. Obec hradí další náklady na likvidaci odpadu
svých občanů (velkoobjemový, nebezpečný, biologicky
rozložitelný). Pro informovanost uvádíme, že skutečné
náklady obce za rok 2020 na likvidaci veškerého
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odpadu občanů v obci představují cca 700 Kč na
poplatníka.
Ostatní místní poplatky (psi, vstupné) a nájem popelnice
110 l zůstávají ve stejné výši jako v předešlých letech.
Veškeré informace k poplatkům jsou uveřejněny na
webových stránkách obce: https://www.jezernice.cz/
poplatky.

Stočné za vypouštění odpadních vod
Cena stočného za rok 2020 se zvyšuje podle finanční
analýzy na 17,64 Kč vč. DPH za 1 m3 spotřebované vody.
Skutečné náklady obce na 1 m3 stočného představují cca
30 Kč vč. DPH. Stočné je občanům účtováno podle sazby
na příslušný rok a spotřeby vody dle sestavy od firmy Vodovody a kanalizace Přerov. Sestava od VaK Přerov zahrnuje spotřebu dle fakturačního období, tzn. podle faktur
vystavených občanům firmou v příslušném roce, které se
neshoduje se skutečnou spotřebou vody v kalendářním

roce (fakturují se období zpětně, např. období 7–12/2020
je občanům fakturováno až v roce 2021, tudíž je tato
spotřeba uvedena v sestavě spotřebované vody až v roce
2021, nikoli v roce 2020).
Splatnost všech poplatků, které obec od občanů
inkasuje, je každoročně do 31. 5. kalendářního
roku.
Pavla Marková, účetní obce

Místní poplatky 2021

Upozorňujeme, že platbu v hotovosti lze z provozních důvodů provést nejdříve od 1. 3. 2021.

Odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice) – OZV 3/2020
• Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba hlášený pobyt, nebo zde vlastní stavbu sloužící k individuální
rekreaci, byt či rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
• Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
• Více viz OZV/2020, k nahlédnutí na OÚ Jezernice a na www.jezernice.cz.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. kalendářního roku.
• Občané, kteří mají od Obce Jezernice zapůjčené popelnice, hradí za tuto službu roční poplatek současně s poplatkem
za komunální odpad (cena vč. DPH).
Rok

Roční poplatek pro osoby
s trvalým pobytem v obci

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

Roční poplatek za
zapůjčení popelnice

2021

600 Kč/osoba

600 Kč/nemovitost

200 Kč/nádoba
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Psi

Místní poplatek ze psů – OZV 6/2019
•
•
•
•

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

Roční poplatek – první pes

Roční poplatek – druhý a každý další pes

2021

200 Kč/osoba

300 Kč/osoba

2021

100 Kč/osoba starší 65 let

200 Kč/osoba starší 65 let

Stočné

Sazba ceny za stočné (za 1 m3) – usnesení ZO 16/9/20 ze dne 23. 11. 2020
• Poplatek se stanovuje dle výkazu VaK Přerov z množství odebrané vody fakturované VaK Přerov za minulý rok, nebo na
základě směrných čísel roční spotřeby vody dle platné legislativy.
• Cena sazby stočného vč. DPH je každoročně schvalovaná Zastupitelstvem Obce Jezernice.
• Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Za rok 2020

Stočné

Platba v roce 2021

17,64 Kč/m3

Způsob úhrady místních poplatků
• Převodem na účet Obce Jezernice – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna, č. ú. 164392178/0300, celkovou
částku za všechny osoby hlášené k pobytu v nemovitosti, variabilní symbol = číslo popisné nemovitosti. Místní
poplatky lze sčítat (komunální odpad + nájem popelnice + psi), aby byla platba kompletní. Více na www.jezernice.cz/poplatky
Pokud nebude úhrada zahrnovat plný počet osob hlášených k TP na čísle popisném, ale bude půlena, nebo bude
zahrnovat jen určitý typ poplatků, je nutné informovat OÚ o identifikaci platby na e-mail: ekonomka@jezernice.
cz, případně telefonicky na čísle 581 771 750 (počet a jména osob, za které byla platba hrazena, případně typ
poplatků).
• V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Jezernice – od 1. 3. 2021.

V roce 2021 se bude provádět vývoz komunálního odpadu celoročně 1x za čtrnáct dnů,
každý sudý týden, vždy ve čtvrtek v ranních hodinách.

OBECNÍ ÚŘAD
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Veřejná zelená prostranství a psí výkaly
První stýskání starostky po deseti letech práce:
Téměř sisyfovskou práci (= zbytečné bezvýsledné úsilí,
těžká, ale marná práce) představuje komunikace s některými motoristy, kteří parkují nebo se otáčejí na zelených
veřejných prostranstvích, a s některými majiteli psů, kteří
nesbírají výkaly po svých psech.
Zatímco ti první klidně vjedou na trávník u cesty, bez ohledu na to, jak je promáčený, a zanechají za sebou vyryté
koleje a poškozený trávník, ti druzí se proběhnou po obci,
a že jejich pes za sebou nechá hromadu větší či menší, je
nezajímá.
Obojí je bezohledné! Ti první neberou ohled na poškozenou zeleň, která pak hyzdí obec a kterou po nich musí
někdo opravit, zatímco by mohl dělat smysluplnější práci.
Těm druhým je jedno, jestli do jejich lejna někdo šlápne,
nebo se v něm vyválí dítě. A děje se to i našim nejmenším
na vycházkách s mateřskou školou! O pocitech pracovníků
obce, kteří sbírají z chodníků a okrajů cest psí lejna, není
třeba se šířit. Vím, že většina pejskařů po svých psech uklízí, ale ostuda a hněv spoluobčanů padá na všechny, kvůli
několika bezohledným!

Co s tím? Pokuty? Zdražování poplatků za psy? Otrava pro
všechny!
Při rostoucím počtu aut v rodinách je nezbytné přemýšlet
o vytvoření parkovacích míst pro všechna pořízená auta
přednostně na vlastním pozemku – ve vjezdech, dvorech,
garážích, na části předzahrádky... Když není zbytí, parkovat na komunikaci. Všichni řidiči by měli být svéprávní. Tak
se tak chovejme!
Nebuďme lhostejní, nenechme si kazit vzhled obce a zasírat chodníky, okraje cest a trávníky. Všímejme si, kdo se
chová bezohledně a upozorňujme je, třeba donekonečna.
Možná i ti poslední neprobuzení a bezohlední otevřou oči
a pohnou se ve svém vývoji kousek dále a přestanou otravovat ostatním život.
Přidáváme teď do obce další tři odpadkové koše na psí exkrementy. Ale je to celkem jedno! Někteří klidně nechají
lejno ležet poblíž koše!
Tož tak. Věřím, že jednou bude líp. Neklesejme na mysli.
Sisyfos Pavla Jochcová,
starostka

Výběr ze zápisů Zastupitelstva Obce Jezernice,
16. zasedání konané dne 23. listopadu 2020
ZO schválilo:
• dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Cyklostezka Jezernice–Slavíč, I. etapa“, uzavřený mezi Obcí
Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou,
IČ: 70040915, a dodavatelem Cobbler s.r.o., Zašová 633,
756 51 Zašová, IČ: 46578463,
• odkoupení části pozemku parc. č. 1468/64 a pozemku parc. č. 1468/65, k. ú. Jezernice, o výměře celkem
cca 6 m2, z vlastnictví pana P. V., nar. …, bytem
Jezernice …, do vlastnictví Obce Jezernice, za cenu
35 Kč/m2,
• odkoupení pozemku parc. č. 2689/3, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem 17 m2, z vlastnictví Wieneberger
s.r.o., se sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, IČO 00015253, do vlastnictví Obce Jezernice, za
cenu 35 Kč/m2,

• odkoupení části pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Jezernice, o výměře celkem cca 7 m2, z vlastnictví paní
H. A., nar. …, bytem: Františka Hajdy …, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, do vlastnictví Obce Jezernice, za cenu
35 Kč/m2,
• odkoupení části pozemku parc. č. 1492, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem cca 21 m2, z vlastnictví Mgr. D. Ch., nar.
…, bytem: Za Lokálkou …, 753 01 Hranice, do vlastnictví Obce Jezernice, za cenu 35 Kč/m2,
• odkoupení části pozemku parc. č. 1510/1, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem cca 12 m2, z vlastnictví pana K. F., nar.
…, bytem Dvořákova …, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, a paní K. H., nar. …, bytem Dvořákova …, 750 02
Přerov, do vlastnictví Obce Jezernice, za cenu 35 Kč/m2,
• odkoupení části pozemku parc. č. 1503, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem cca 12 m2, z vlastnictví pana K. F.,
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nar. …, bytem Dvořákova …, Přerov I-Město, 750 02
Přerov, do vlastnictví Obce Jezernice, za cenu 35 Kč/m2,
odkoupení pozemku parc. č. 2689/4, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem 2 m2, z vlastnictví paní M. D., nar. …,
bytem Jezernice …, a pana S. J., nar. …, bytem Za Parkem …, 751 31 Lipník nad Bečvou, do vlastnictví Obce
Jezernice, za cenu 35 Kč/m2,
odkoupení části pozemku parc. č. st. 260, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem cca 15 m2, z vlastnictví paní M. D., nar.
…, bytem Jezernice …, a pana S. J., nar. …, bytem Za
Parkem …, 751 31 Lipník nad Bečvou, do vlastnictví
Obce Jezernice, za cenu 35 Kč/m2,
odkoupení části pozemku parc. č. st. 274, k. ú. Jezernice,
o výměře celkem cca 7 m2, z vlastnictví pana V. J., nar.
…, bytem Jezernice č. p. …, do vlastnictví Obce Jezernice, za cenu 35 Kč/m2,
přijetí dotace na částečnou úhradu výdajů na Obecní
slavnosti 2020 ve výši 35 tis. Kč z Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 a smlouvu uzavřenou mezi

OBECNÍ ÚŘAD

Olomouckým krajem a Obcí Jezernice o poskytnutí této
dotace,
• prodej části obecního pozemku parc. č. 225/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude stanovena GP), v k. ú. Jezernice, za
cenu 300 Kč/m2, do vlastnictví pana V. R., bytem Jezernice …, 751 31,
• cenu stočného za rok 2020 ve výši 17,64 Kč vč. DPH
(10 %) za 1 m3,
• obecně závaznou vyhlášku obce Jezernice č. 3/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
č. 10 a 11, kterými se upravuje rozpočet obce schválený
na rok 2020,
• informace obsažené v bodě č. 12 Diskuze a závěr.

17. zasedání konané dne 14. prosince 2020
ZO schválilo:
• střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
na období 2022–2023 a rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021,
• rozpočet sociálního fondu obce na rok 2021,
• střednědobý výhled rozpočtu obce na období
2022–2023,
• rozpočet obce na rok 2021,
• odměnu starostce obce ve výši 20 000 Kč za její roční
aktivní práci nad zákonné povinnosti starosty obce
v oblasti kulturní a společenské,
• odměnu místostarostovi obce ve výši 10 000 Kč za
aktivní práci v oblasti sportovní, kulturní a společenské,
• odměnu členu zastupitelstva obce, Vladimíru Pacákovi,
ve výši 2 000 Kč za aktivní práci v oblasti sportovní, kulturní a společenské.

ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 12, kterým se upravuje rozpočet obce schválený na
rok 2020,
• termíny dalších jednání zastupitelstva v 1. polovině
roku 2021: 25. 1., 29. 3., 24. 5., 28. 6. od 17:00 hod
v budově obecního úřadu Jezernice 206,
• informace obsažené v bodě 10. Různé: 10.1, 10.3–10.7.,
• informace o činnosti finančního a kontrolního výboru
v roce 2020.
ZO uložilo starostce obce:
• postupovat při řešení reklamace č. 1 s dodavatelem
STAVO – Karel Černoch s.r.o. dle bodu 9.5, 13.8 a 13.9
Smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019.

ŠKOLA

Jezeráček 1/2021

11

Pestrý podzim ve školce
Letošní podzim nám nabídl spoustu námětů pro hry a tvoření s dětmi. Hezké dny jsme trávili venku na procházkách
po okolí, kde jsme pozorovali změny v přírodě a sbírali
jsme její dary pro pozdější tvoření. Na školní zahradě jsme
otrhali vypěstované okrasné i jedlé dýně. Také jsme chodili
sbírat oříšky.
Děti do školky nosily kaštany a žaludy, které jsme využili
při hrách, a v zimě je darujeme zvířátkům v lese.
Ve voňavém „jablíčkovém“ týdnu jsme otiskovali jablka na
papír, ochutnávali jsme různě zpracovaná jablka, udělali
z jablíček křížaly a společně jsme si upekli jablečné štrůdly.
Děti byly velmi šikovné, samy si jablka oloupaly, nastrouhaly, ochutily, těsto vyválely, naplnily… A po upečení
jsme si všichni pochutnali.
Dne 30. 10. 2020 se ve školce konal „Halloweenský den“.
Děti plné očekávání přicházely do školky ve strašidelných
převlecích a maskách. Hned ráno se ještě některé nechaly
„přimalovat“ a každý si nakreslil a vystřihl svého bubáka.

Po svačince čekalo děti hravé dopoledne. Plnily sportovní a vědomostní úkoly, při kterých si procvičily obratnost,
soustředění, spolupráci s kamarády, „férovost“ aj. Závěrem
jsme si všichni zatancovali. A protože byly všechny děti velmi šikovné, dostaly sladkou odměnu.
Podzim se nám vydařil.
Diana Schröderová a Lenka Hradilová

Jezeráček 1/2021
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Pan Taraba – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
V MŠ jsme přivítali další divadelní loutkové představení
pohádky „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, tentokrát pod vedením herce a zpěváka v jednom – Dana Taraby. Pohádku
od Karla Jaromíra Erbena mnohé děti neznaly. Zpěvem,
hrou na kytaru, moderním pojetím a poutavým vyprávě-

Planetárium
Ve čtvrtek 14. 12. 2020 se žáci ZŠ
a děti MŠ mohli pohodlně položit
v zážitkovém stanu a nahlédnout
do vesmíru. Tam se děti podívaly
na pohádku a prohlédly si různé planety a hvězdy. Dětem se
program o hvězdách a planetách
velmi líbil.
KRPŠ děkujeme za uhrazení
vstupného.
Diana Schröderová

ním si pan Taraba děti ihned získal. A jak to v pohádkách
bývá, dobro zvítězilo nad zlem a tak to má být. Těšíme se
na další divadlo plné humoru, zpěvu a napětí.
Diana Schröderová

ŠKOLA
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Ohlédnutí za Vánocemi v MŠ

Na Vánoce – nejhezčí svátky v roce – jsme se těšili a připravovali už od příchodu Mikuláše. Mikuláš s andělem
a čertem nás tento rok přišel navštívit do naší školky dne
4. 12. 2020. Děti jim zarecitovaly básně, zazpívaly písničky
a zatančily taneček. Všechny pak dostaly balíček, který si
zasloužily. KRPŠ děkujeme za připravené balíčky.
Jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi šli popřát na obecní
úřad a zazpívat pár koled. Za odměnu si děti mohly rozbalit
dárečky, které tam pro ně nechal Ježíšek.
Ve školce jsme si společně připravili adventní věnec i svícen a ozdobili vánoční stromeček. Povedly se nám upéct
voňavé perníčky a linecké cukroví, podařila se i papírová
vánoční přání. U betlému pod stromečkem jsme si zpívali
a povídali. Největší radost měly děti z dárečků od Ježíška.
Poslední den jsme společně poseděli u nazdobených stolečků, krájeli jsme jablka, louskali oříšky, pouštěli ořechové
lodičky a pojídali výborné cukroví. Adventní týdny se nám
velmi líbily. Děkujeme OÚ a KRPŠ za dárky pro děti.
Všem čtenářům přejeme hodně pevného zdraví a lásky
v novém roce.
Diana Schröderová a Lenka Hradilová
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Školka v novém roce 2021
V pondělí 6. ledna 2021 na „Tři krále“ si děti oblékly pláště,
nasadily koruny a šly koledovat na OÚ. „Jako králové“ jsme
si všichni zazpívali písničku “My tři králové“ a děti dostaly
od paní starostky dobrotu.
V pátek 8. ledna nás pozval pan farář Utíkal do místního kostela. Pan farář nám poutavě povyprávěl „Vánoční
příběh“ a přiblížil legendu o „Třech králích“. Děti dostaly
obrázek.

Ani letos v zimě jsme nezapomněli na ptáčky. Děti jim vyrobily „šiškové zobání“ a pověsily je na zahradě na odstrojený vánoční stromeček.
A protože nám letos napadl sníh, každý den jsme chodili
na zahradu na kopec. Tam se děti vyřádily, stavěly sněhuláky, do sněhu svým tělem otiskovaly andělíčky, bobovaly
a hrály si se sněhem.
Lenka Hradilová

16

Jezeráček 1/2021

ŠKOLA

Vánoční pečení ve školní družině
K vánočním tradicím neodmyslitelně patří vánoční cukroví.
A protože ho děti mají rády, samy se již ozývaly, zda budeme
opět péct perníčky. I přes nepříznivou situaci, kterou nám
ztěžuje současná pandemie, jsme nakonec za dodržování
hygienických podmínek pekli. A to nejen jednou. První byly
na řadě již zmíněné perníčky. Děti se s patřičnou vervou vrhly
na rozvalování těsta i vykrajování jednotlivých tvarů. Především se však nemohly dočkat, až je budou moci sníst. Perníčky nestihly ani vychladnout a už byly prázdné talíře. Několik
kousků přece zbylo a děti je mohly vzít domů ochutnat rodičům a sourozencům. Rodiče se mi následně prostřednictvím
svých dětí ozývali s prosbou o recept. Velice mě těší, že měl
recept takový úspěch, a určitě jej všem zájemcům pošlu. Dále
jsme se pustili do vanilkových rohlíčků a lineckého cukroví.
Při pečení bylo vidět, že děti doma pomáhají a mají z této
činnosti radost. Je to každoroční zpestření programu ve školní družině. Už se všichni těšíme, co si upečeme příští rok.
Miroslava Vilímcová

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Petra Braunová je spisovatelka knih pro děti. I u nás
ve škole několik jejích knížek máme a společně jsme
je četli. Třeba Kuba nechce spát nebo Ztraceni v čase.
Proto jsme byli rádi, že se děti mohly přímo s autorkou setkat a zjistit více o tom, jak se knížka píše,
kde se berou nápady na příběhy a kde paní Braunová třeba hledá své hrdiny. Dozvěděly se, jak se
knížka tvoří a vyrábí, kdo je ilustrátor a jak vlastně

vznikají ilustrace do knih. Jak dlouho vše trvá, než se
kniha objeví na pultech knihkupectví.
Při besedě zaznělo také několik ukázek z knížek. Už se
těšíme, až se do nějaké další začteme. Díky projektu
MAP od místní akční skupiny Moravská brána už máme
40 ks objednáno.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Detektivní pátrání po "zlatém lanu"
Žáci absolvovali pěkný projektový den, který spojoval chytrost, sport, schopnost spolupráce, správnou komunikaci
a dedukci. To vše zabalené v detektivním příběhu hledání
ukradeného zlatého lana.
Do naší školy totiž vedla horká stopa detektivů z Olomouce
hledajících zlaté lano, které zmizelo ze sbírky v lanovém
centru. Přijela k nám trojice vyšetřovatelů, kteří požádali
naše žáky o součinnost. Na začátku musely děti prokázat,
že mají schopnosti pravých detektivů a mohou pomoci při
pátrání. Poté už se mohly pustit do hledání.

Nejdříve zkoumaly stopy. Na dvou místech činu se našly
stopy lidí a zvířat. Cílem dětí bylo zjistit, kdo se na místě
činu pohyboval a zda některé stopy nepomohou určit podezřelého. Nejprve děti stopy správně seřadily a dále porovnaly, jestli se některé shodují z obou míst činu.
Skvělou aktivitou bylo ohledávání místa činu, kdy pomocí
zrcátek pátraly po tajných předmětech, a dokonce došlo
i na snímání otisků. Závěrečná detektivní práce spočívala
v zjišťování podoby zloděje. To byla spíše pohybová aktivita, kde si žáci mohli trochu zaběhat a využít prostor
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k pohybu, ale byla také náročná na rozdělení práce v jednotlivých žákovských vyšetřovacích skupinách. Naštěstí šlo
všechno rychle a organizovaně.
Všechno dobře dopadlo a lano se nakonec našlo. Sláva! Žáci
si den velmi užili, mimo jiné proto, že program byl složený
z atraktivních činností a výborně spojoval aktivity venku
a uvnitř, pohybové a klidové.
Ing. Jaroslav Mihal,
ředitel
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Planetárium v tělocvičně
Jakmile se žáci vrátili do školy z distančního vzdělávání,
najeli jsme na opakování, procvičování a běžné učení. Ale
protože často žákům chceme učení spojit také se zážitkem,
opět jsme pozvali do školy zábavný stan – planetárium.
Ve stanu, který tvoří veliká kupole, se leží a filmy se pro-

Sv. Mikuláš ve škole
Situace s epidemií koronaviru byla v prosinci složitá
a vládní opatření omezila shromažďování osob. Přišli
jsme tak o tradiční mikulášskou besídku v kulturním
domě. Malé besídky si tak děti připravily alespoň pro sebe
v mateřské škole a v základní škole. Naštěstí se o besídkách také dozvěděl svatý Mikuláš a jeho družina a školu
i školku navštívil. Mikuláš a jeho pomocníci připravili dětem pěkné odměny. Ano, také čertům děkujeme, že nám
připomněli slušné chování. Děkujeme KRPŠ za velkou
podporu!
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

mítají na půlkulaté plátno, jako ve skutečném planetáriu.
Děti z MŠ a ZŠ zhlédly několik astronomických filmů. Dozvěděly se tak něco o naší Zemi, Měsíci, dalších planetách
a hvězdách.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Povídání o adventu v kostele
V prosinci každoročně navštěvujeme jezernický kostel,
abychom si s panem farářem popovídali více o adventu
a o vánočním příběhu. Jako obvykle se děti docela dobře
bavily a aktivně zapojily. Pan farář dětem osvěžil v paměti
jména nejdůležitějších postav adventního příběhu. Názorně jsme si představili putování Josefa a těhotné Marie do
Betléma. Povídali jsme si, proč přišli tři králové mudrcové
a přímo jsme si ukázali, co Ježíškovi přinesli.
Došlo také na zábavný závěrečný kvíz, do kterého se žáci
nadšeně a úspěšně zapojili.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Program „Tolerance“
Prevenci rizikového chování se věnujeme poměrně poctivě
a pravidelně. Jak vlastními silami v třídnických hodinách,
tak do školy občas zveme odborníky zvenčí. Největší výzvou jsou právě vztahy mezi žáky navzájem. Je nutné

stále připomínat některá pravidla vzájemného respektu,
kultivovat vztahy a snažit se budovat dobrou atmosféru
ve škole.
Proto jsme v rámci prevence rizikového chování uvítali
ve škole program o toleranci, který pro naše žáky připravily psycholožky z Pedagogicko-psychologické poradny
v Přerově. Program proběhl ve dvou skupinách pro mladší
a starší žáky.
Žáci si postupně uvědomovali, co to tolerance je, jak se
projevuje, a co znamená vzájemný respekt. V další části
programu se snažili pojmenovat, co je ve vztazích mezi
žáky trápí. Skvělou a velmi důležitou částí programu bylo
hledání společných řešení, jak v různých situacích reagovat a jak se zachovat.
Ing. Jaroslav Mihal,
ředitel
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Zdobení stromečků pro zvěř
Poslední den školy před Vánocemi tradičně chodíme zdobit
stromečky pro zvířata. Děti tentokrát přinesly spoustu jablek, mrkve, kaštanů, zrní, seno a další potravu pro zvířátka.
V lesíku strávíme necelé dvě hodiny a děti se úžasně baví,
když vymýšlejí a realizují krásné ozdobené stromečky.
Po návratu do školy jsme si udělali pěkné posezení s povídáním, co dobrého nebo špatného rok 2020 přinesl a na
co se těšíme v roce nadcházejícím. My dospělí jsme možná
někdy náchylní vnímat spíše negativní zprávy, vidět věci
spíš černě, být naštvaní na situaci okolo epidemie. Samozřejmě že není vše růžové, mnoho lidí má problémy v práci, mnoho lidí onemocnělo, děti byly a jsou dlouho doma,
únava všech roste. Není ale na škodu občas se podívat na
svět dětskýma očima, protože ony ten rok zase nevnímaly
nijak strašně. Byli jsme překvapeni, kolik pěkných věcí děti
jmenovaly, že bylo fajn. Je skvělé, že rodiče umějí vytvořit
takové prostředí, kde dětské prožívání je veskrze kladné.
A světe, div se, byly i rády, že zase mohou chodit do školy!
Při posezení jsme ochutnali dobroty, které děti přinesly.
Děkujeme všem maminkám a dětem, které poslaly vzorky
svého vánočního cukroví na ochutnávku.
Na závěr dopoledne jsme si vybalili vánoční dárky, které
si děti připravily navzájem, a společné dárky, které přinesl

Ježíšek do školní družiny a do školy – hlavně nové hry, ale
také třeba 10 notebooků a kamery k mikroskopování.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Zpívání koled v covidovém roce 9. 12. 2020
Podmínky nouzového stavu na konci roku 2020 umožnily
společná setkání do 50 osob, a tak jsme pozvali zájemce na
koledy u pošty, tentokrát bez voňavého svařáku. Jako zázemí nám Jemelkovi otevřeli muzeum s čertovskou a vánoční
atmosférou, aby se tu účastníci setkání mohli ohřát a prohlídnout si exponáty. Naladili jsme a na plátno promítli
on-line koledování Čechomoru a spolu s muzikanty jsme si
zazpívali koledy, každý rok tradičně se opakující. A protože
to nějak moc rychle uteklo, zazpívali jsme si koledy ještě
jednou dokola.
Slavnostní rozsvícení stromu, které bývá součástí těchto
setkání, se nekonalo. S vědomím, že situace není dobrá,
jsme rozsvítili vánoční strom, vločky na veřejném osvět-

lení a betlém bez účastníků už první adventní neděli
29. listopadu.
I přes všechny nepříznivé momenty, které covidová situace
přináší, jsme byli rádi, že jsme se u koled mohli sejít, potkat se, popřát si klidné Vánoce a všechno dobré v novém
roce. Účastníci byli velmi ohleduplní, v počtu do 50 lidí,
většinou s rouškami, ve více než dvoumetrových odstupech, s trochou nostalgie, ale s úsměvem na rtech. I když
to přes roušku nebylo vždycky vidět. Děti rozsvítily baterky
a vytvořily radostný světluškovský efekt. S důvěrou, že už
bude možné i setkání u voňavého svařáku, se těšíme na
příští koledování.
(Jo)
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Nadělování na úřadě
Pěknou tradicí před Vánocemi, na kterou se všichni na
úřadě moc těšíme, je koledování dětí z mateřské školy na
obecním úřadě. Ve středu 16. 12. 2020 nám děti zazpívaly
koledy a pak si pod stromečkem rozbalily dárek od Ježíška.

Tentokrát to byla zahradní kolečka a konve na zalévání,
aby se děti na jaře mohly postarat o svou novou přírodní
zahradu.
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Tříkrálové koledování
Ve středu 6. ledna, po prodloužených vánočních prázdninách, nás na obecním úřadě navštívily děti z mateřské školy, aby
nám zazpívaly tříkrálovou koledu. Bylo to radostné koledování malých šikovných zpěváčků. Děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2021
Děkujeme všem našim dárcům, kteří přispěli na celostátní sbírku Tří králů. Děkujeme paní Bočanové, že jsme
mohli kasičky nechat u pokladny v obchodě. Celková
částka v letošním roce činila 14 458 Kč. Ukázalo se, že
naši občané myslí i na potřebné, kteří se někdy vlastní
nebo cizí vinou dostali do hmotné nouze. Charita patří

k několika organizacím, které se i díky vám snaží pomáhat lidem na pokraji chudoby.
Za koledníky přeji všem v tomto roce hojně štědrosti,
lásky, pohody a radosti, kterou si nezapomínejte pěstovat ve svém srdci!
Marie Zemánková

Rok 2020 v knihovně
Jako vše ostatní, i knihovnu postihla nepříjemná omezení
z důvodu pandemie covidu-19. Byla zrušena spousta celostátních knihovnických akcí, např. Noc s Andersenem.
I provoz v naší knihovně byl omezen podle protiepidemického systému, v době jarního nouzového stavu dokonce
úplně uzavřen. Nicméně jsme do naší knihovny pořídili
nové knihy pro dospělé i děti. Díky každoročnímu finanč-

nímu balíčku od obce do naší knihovny přibylo celkem
30 knih. Cirkulace souborů proběhly naštěstí v termínu
a čtenáři o své knihy nepřišli. Doufám, že se letos sejdeme
za normálních podmínek a těším se na vás.
Marcela Zubíková,
knihovnice
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Významné osobnosti obce

V roce 2015 (70. výročí ukončení druhé světové války) jsme
se podíleli na sepsání malé publikace „Významní rodáci
z Jezernice“. V této publikaci jsme chtěli stručně představit
několik rodáků z naší obce, kteří v určitém oboru vynikli –
hudebníci, sportovci i odbojáři z celkem krátkého úseku dějin
Jezernice – 1. poloviny 20. století. U některých se nám podařilo zjistit více podrobností z jejich života, o jiných doposud
víme méně. A zcela nepochybně u nás žila celá řada dalších
pozoruhodných lidí, kteří by si také zasloužili zmínku. Proto
jsme ve své „badatelské“ činnosti pokračovali a skutečně
jsme našli další osobnosti (např. generál Rajmund Orel, zemědělec doc. Ing. Bohuslav Suchánek CSc., z průmyslu to byl
doc. Ing. Václav Suchánek CSc., veterinář MVDr. Josef Brázda),
jejichž příběhy jsme postupně zveřejňovali v Jezeráčku.
V roce 2018 jsme si připomínali 100. výročí vzniku republiky.
Při té příležitosti jsme udělali v muzeu obce malou výstavu
s názvem „Starostové obce a předsedové MNV v letech 1918
až 2018“. A když jsme připravovali tuto výstavu, tak nám vyvstala na mysl otázka – od kdy stojí v čele obce starosta, když
jsme se ve škole učili, že představeným obce byl rychtář?
Opět jsme začali pátrat v archivech. Zjistili jsme, že rychta byla
od roku 1772 dědičná, zvláštní listinou povýšil Karel z Ditrichštejna na takovou rychtu statek Františka Jemelky z č. 8. Pokračovali jsme ve svém pátrání po potomcích a podařilo se nám
najít na hřbitově v Lipníku nad Bečvou hrobku Františka Jemelky (proč je pochován v Lipníku n/B se můžeme jen domnívat.
Pravděpodobně proto, že jeho manželka byla dcerou významného lipenského stavitele Žiaka). Dodnes je tato hrobka ve
velmi zachovalém stavu a na náhrobní desce je nápis František
Jemelka. Rychtář z Jezernice. Zemřel v roce 1853 ve věku 80 let.
Revoluční rok 1848 zúčtoval i v Jezernici s feudální minulostí obce. Obec si mohla volit podle nového obecního
řádu z roku 1849 místo rychtáře obecní samosprávu v čele
se starostou (představeným). Tím se stal Antonín Bagar
z č. 50. Od roku 1849 až do roku 1905 (od roku 1905 následně po celou dobu války až do roku 1922 byl starostou
František Suchánek č. 36) se vystřídalo celkem sedm starostů. Někteří byli zvoleni v tomto období několikrát.
Další významnou osobností, veřejností však téměř neznámou, je znamenitý rodák ThDr. Antonín Josef Zháněl, narozen roku 1705, děkan asesor, examinátor na bohoslovecké
fakultě a farář v Dubu nad Moravou. Zemřel v roce 1759.
Založil v Dubu šest kaplanských míst a sepsal monografii
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o Dubu. Veškeré své finanční prostředky věnoval na výstavbu kostela v Dubu. Dokončení stavby se dožil, ale vysvěcení
se nedočkal. Vznik poutního místa v Dubu nad Moravou je
spojen s pověstí o zázračné moci mariánského obrazu, který
je chován jako cenná památka na hlavním oltáři v chrámu.
V rámci svého bádání jsme navštívili farnost v Dubu nad
Moravou, byli jsme přijati duchovním správcem PhDr. Janem
Kornekem, který nás celým objektem provedl. Připomněl nám
také osobnost P. Antonína Zháněla. Nebyl si však dle publikace jist místem jeho narození. Někteří autoři uváděli místo jeho
narození Jezernice u Pouzdřan na Jižní Moravě. Podle našeho
zjištění (zjištěno u pana starosty) tam obec s takovým názvem
nikdy nebyla. Požádali jsme proto PhDr. Jiřího Lapáčka – ředitele Státního okresního archivu v Přerově – o spolupráci. Naší
žádosti vyhověl a zaslal nám kopii zápisu z matriky drahotušské farnosti, kde je 2. 3. 1705 záznam o křtu Antonína Josefa
Zháněla, otec Ondřej Zháněl, matka Kateřina. Kmotři P. Tomáš
Kainar, drahotušský farář, a Anna Kořistková z Jezernice. Číslo
popisné z té doby neexistuje, takže se nedá zjistit, ve kterém
domě v Jezernici rodina Zhánělů bydlela. P. Kornek nám také
ukázal latinskou publikaci od P. Antonína Zháněla. Považují ji
za jednu z nejcennějších knih dubské farnosti.
„Milosti, které nábožně věřící na přímluvu Panny Marie na
Dobrotivém Bohu v Dubském Chrámu Páně si vyprosili:
roku 1728 Marie Lukášová, padesát roků stará, v Jezernici
zrozená, trápená po několik roků očním neduhem. Poslední
čas jsouc z většího dílu slepá, nikam bez vůdce jít nemohla.
Příležitostně se dozvěděla, že Panna Marie u Dubu zjevila se
na lípě a její obraz do kostela byl přenesen, dělaje zázraky.
Příští den dala se pěšky vést do Dubu. V kostele před oltářem
klekla a vroucně vzývala Nejsvětější Matku a modlila se k ní.
Tímže dnem bolesti hlavy ulevily a oči obestřeny chorobným
závojem počaly se čistiti. Za krátko viděla vše kolem sebe ve
světle denním jasně a zřetelně.“ Dobrozdání lékařů znělo:
„Co se týká zmizení zastaralého a zdlouhavého neduhu očního, jest ta okolnost, která porovnána ze stanoviska vědy,
daleko převyšuje obor možnosti přirozené“. Tak píše Arnošt
Šmehlík, farář v Jestřábí, v publikaci Poutnické místo Blahoslavené Panny Marie v Dubě na Moravě (na straně 28),
vydané 28. 2. 1903. Publikaci nám zapůjčil PhDr. Gustav
Vožda – emeritní ředitel Vlastivědného muzea v Přerově.
Tyto dvě uvedené publikace a kopii zápisu z matriky drahotušské farnosti si můžete prohlédnout v našem muzeu.
Antonín Jemelka, kronikář
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Cihly se v Jezernici vyrábějí již 15 roků
O výstavbě cihelny se uvažovalo již od roku 1996. Největší
výrobce cihel na světě, společnost Wienerberger, se rozhodl v roce 1996 postavit na severní Moravě cihelnu, aby
snížil náklady na dopravu a využil ložiska surovin v lokalitě Lipník nad Bečvou. Tomu předcházel velký geologický
průzkum na několika místech. Po vyhodnocení surovin
a zjištění infrastruktury bylo rozhodnuto o lokalitě Jezernice (Prašnice). A tak již v roce 1997 začala příprava projektu,
který zajišťoval tým českých a rakouských techniků.
Aby se občané přesvědčili o tom, že nová cihelna nebude
mít vliv na životní prostředí a na život občanů, ale naopak
bude přínosem pro oživení ekonomiky regionu a vytvoření
nových pracovních míst, byl zorganizován zájezd občanů
Jezernice do výrobního závodu Novosedly v okrese Břeclav.
Zde si mohli účastníci prohlédnout závod včetně hliniště,
seznámit se s tím, jak probíhá rekultivace vytěžených prostor, besedovat s představiteli samosprávy atd. To vše jistě
přispělo k tomu, že individuální výkup pozemků pro potřeby nového závodu probíhal bez velkých problémů.
Po získání úředních povolení a nezbytných výkupů pozemků (rok 1998) se mělo začít stavět. Ale nová odbytová
situace na českém trhu celou stavbu pozastavila a nová investiční akce započala až v roce 2004, kdy se na trhu zvýšila
poptávka po zdicím materiálu, a tak byla znovu otevřena
otázka výstavby nové cihelny.
Proběhlo oživení technologického projektu včetně změn.
Po archeologickém průzkumu začala v zimě 2003 otevírka hliniště a na jaře 2004 se mohlo začít stavět. Zkušební
provoz byl zahájen v lednu 2005, kdy byly vyrobeny první
cihly, a to PTH 24 P+D. K slavnostnímu zahájení provozu
cihelny došlo 10. července 2005.
Závod se velmi rychle rozvíjel a rozšiřoval sortiment výrobků.
Vedle klasické pérodrážkové cihly začal jako první ze všech
závodů vyrábět cihlu broušenou. V roce 2008 byla největší
poptávka po zdicím materiálu a cihelna v Jezernici vždy obstála. Od roku 2009 však dochází k poklesu poptávky.
Klasická pálená cihla je pevná, nehořlavá, stabilní. Výrobci stále vylepšují i její tepelněizolační vlastnosti, takže se
hodí i pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Ale bylo potřeba vyvíjet nové výrobky.
Horkou novinkou byla porothermová cihla plněná minerální vatou POROTHERM 42,5 PROFI, která dodává zdivu

skvělé tepelněizolační vlastnosti bez nutnosti dodatečného zateplení fasády. Spolu s touto cihlou se zavedla také
unikátní fólie POROTHERM ZIP s integrovanou geotextilií,
která je určena na hydroizolaci zdi na základové desce i na
okenních parapetech.
Stále pokračující a prohlubující se krize (zvlášť ve stavebnictví) nutí cihelnu zlepšovat kvalitu výrobků a zavádět do
svého výrobního programu nové výrobky.
Od roku 2012 byly postupně zavedeny tyto výrobky:
PTH 50 EKO + PROFI
PTH 44 EKO + PROFI
PTH 38 EKO + PROFI
Tyto výrobky se vyznačují proti standardním výrobkům
větším počtem řad dutin a poréznějším „střepem“. Oboje
slouží k lepší tepelné izolaci stěn domů z nich zkonstruovaných. Rovněž se rozšířil celý sortiment standardních formátů cihel s vyšší pevností P15.
Na přelomu let 2014–2015 byly technologie mezi lisem
a sušárnou (tzv. mokrá strana) a mezi sušárnou a místem
nakládky pecních vozů (tzv. suchá strana) nahrazeny novou technologií s roboty. Hlavním dodavatelem byla řecká
firma SABO.
V roce 2013 uvedl závod do provozu stanici na stlačování
zemního plynu (CNG) a nakoupil komplet vozový park vysokozdvižných vozíků na toto palivo.
HLINIŠTĚ
Otevřená plocha hliniště k 31. 12. 2020 je cca 16,2 ha.
Hloubka hliniště je cca 24,3 m s nejnižším bodem pod vodní hladinou.
Na severu dosáhlo hliniště hranice dobývacího prostoru,
a proto další rozšiřování bude na východ.
Zatím však nebylo přistoupeno k rekultivaci vytěženého
prostoru a není rozhodnuto, jak s tímto prostorem bude
naloženo (jak bude v budoucnu využitý).
Cihelně se daří úspěšně zlepšovat kvalitu svých výrobků (procento reklamací je stále pod stanovenou hranicí)
a také zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.
Jen tak je reálný předpoklad, že si cihelna v Jezernici uchová své významné postavení na trhu se zdicím materiálem.
Antonín Jemelka
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Jak učinit dnešní dobu zajímavou – třeba výletem
Postihla nás taková zvláštní doba, kdy je spousta zákazů
a pro normální život je třeba měnit zvyklosti a upravit ho.
Protože bychom se neměli scházet ve větších skupinách, je
tady možnost vyjít si s rodinou na výlet do přírody a objevovat její krásy v okolí. Takových možností je tady hodně.
Ať pěšky, na běžkách nebo za příznivých podmínek na
kole. Jedním z cílů mohou být prameny Odry, která pramení blízko osady Kozlov. Protože objekt leží ve vojenském
prostoru, je sem povolen vstup v sobotu, neděli a ve svátky,
je dobře si to tak naplánovat. Výlet je vhodný i pro děti a dá
se absolvovat s kočárkem. Trasa pro rodiče s dětmi začíná

na parkovišti na Kozlově a po červené značce se dojde k odbočce k pramenu Odry. Naskýtají se rozhledy na Oderské
vrchy, kde nyní chybí les. Odbočka k prameni je upravená
jako chodník po hatích k přístřešku dolního pramene, kde
je studánka. Po cestě jsou informační tabule s různými
zprávami. Nyní je nově upraven chodník k hornímu pramení, od něhož se dá navázat na cestu zpět. Trasu lze prodloužit cestou z Kozlova na Ranošov a pokračovat k památníku
upálených občanů Zákřova a dále k motorestu Moravanka
do Staměřic.
Václav Pacák

Okolní příroda v zimních měsících
Letošní zima nám představuje spoustu krásných scenérií. Nabízíme vám k pokochání se některé z nich.
Laďa Pacák

Gabrielka v závěru roku 2020

Vyústění Pekla na silnici Olomouc–Potštát
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Zapadající sluníčko od Slavíče

Slunce těsně po západu od Rybářů

Cyklostezka Bečva mezi Rybáři a Dříní

Cyklostezka Bečva – běžkostezka

Gabrielka I – Lipová skalka a její altán
Kdo z nás by neznal Gabrielku, nádhernou lesní cestu spojující Hranice s Týnem nad Bečvou. Bohužel již před mnoha lety
nás opustila přirozená dominanta stezky – altánek na Lipové skalce. Nezkusíme s tím něco udělat?
Laďa Pacák

Takto altánek vypadal v závěru své
existence.

Dnes je na vrcholku (mírně vpravo
od středu fotografie) jenom
původní podlaha.

Altánek nabízel možnost posezení nad
Gabrielkou a zajímavé rozhledy do
okolí. Bohužel, postupem doby se kvůli
nulové údržbě altánku a jeho okolí
odebral do výslužby.
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Lehce novoroční zpráva o činnosti malých fotbalistů a „Naší Jezernice“
Nějak se nám letos ten závěr roku přispěním zmatečných
opatření naší vlády nevyvedl. Stihli jsme sice v době uvolnění před a mezi svátky několik fotbálků, ale nebylo to ono.
Jako náhradu za celoročně plánovanou silvestrovskou akci
jsme si po posledním fotbálku, který se ještě mohl uskutečnit, opekli aspoň buřty. Nesložili jsme ale ruce do klína
a s prvním sněhem nahoře na Uhřínově jsme individuálně

vyrazili do přírody. Jsem rád, že v naší skupině „Naše Jezernice“ probíhá informační linka, na které informujeme
ostatní o sněhových podmínkách, sjízdnosti lyžařských
tras a o našich výletech.
Doufáme, že se nám podaří obnovit naši činnost v plném
rozsahu, a ještě ji případně rozšířit.
Laďa Pacák

Na hřebeni mezi Peklem a Boškovem

Skalka pod Křivým – Gabrielka

Martin Švebiš na Radhošti

Katka Ludíková – Uhřínov
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