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Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
konečně jsme se vyloupli z většiny covidových omezení
a život se může vracet do normálního stavu. Ve čtvrtek
10. června od 15 hodin Vás srdečně zveme na slavnostní
otevření nové obnovené zahrady mateřské školy. V sobotu 19. června od 15 hodin připravují rodiče pro své děti
Kouzelný les ve sportovním areálu a v okolí. V srpnu, po
dvouleté přestávce, pozve obec seniory na jejich tradiční
setkání v kulturním domě a v září přivítáme nové občánky Jezernice, některé už mírně odrostlé. Poslední vítání se
uskutečnilo 6. října 2019 a setkání seniorů v dubnu 2019.
Trochu spěcháme, akce plánujeme na léto, aby nás opět
nezastavila případná podzimní vlna epidemie.
Věříme, že ke společenskému životu přispěje i pronájem
hospůdky na hřišti novému nájemci, Ing. Hanzlíčkovi
z Hranic. Zahájení provozu se plánuje na sobotu 12. června. Děkujeme za dobrou a dlouhodobou spolupráci sokolům, kteří zajišťovali provoz hospůdky od r. 2013, kdy obec
koupila hřiště od Agrochovu, a.s.

Z mandloňových sadů, Hustopeče u Brna
V rámci obecních investic pokračuje stavba splaškové kanalizace. Přes drobné průběžně řešené zádrhele je tempo
stavby dobré. Její ukončení předpokládáme do 31. srpna 2021, o měsíc dříve, než stanovuje smlouva o dílo.
Teprve po kolaudaci stavby bude možné připojit domovní
přípojky. Děkuji všem za obrovskou trpělivost. Uzavření komunikací, změna provozu autobusů, všudypřítomný prach,
hluk ze stavební činnosti, to vše významně snižuje pohodu
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bydlení. Stavba kanalizace je nevděčná, ale nezbytná.
Zajistí odkanalizování domácností a provozoven v souladu
s platnými předpisy. Obec řeší tuto záležitost za majitele
nemovitostí, které by jinak musely mít svoji čistírnu odpadních vod, nebo prokazatelně vyvážet obsah bezodtokové jímky odpadních vod oprávněným dopravcem do ČOV
v Lipníku nebo v Hranicích.
V červnu zahájí společnost Cobbler s.r.o. stavbu 350 metrů
dlouhého vodovodu za zahradami na horním konci. Stavba
bude dokončena, současně se stavbou kanalizace, opravou
povrchů všech dotčených komunikací.
V pondělí 14. června zahájíme předávání popelnic 240 l
na plast a papír do domácností, zájemcům, kteří se o ně
přihlásili. Průběžně je možné, aby se přidali i ti, kteří dosud
váhali. Cílem nového systému je zefektivnit třídění odpadu, zvýšit objem vytříděných plastů a papíru. Odměny
za třídění pokrývají obci náklady na třídění. V konečném
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důsledku je sběr vytříděného odpadu pro obec zdarma.
Finální využití vytříděných komodit nemá na tento fakt
vliv! Výsledkem nového systému musí být nižší objem
nevytříděného zbytkového komunálního odpadu, jehož
svoz a likvidace se neustále zdražuje a v souladu s novými
předpisy na úseku odpadového hospodářství jeho cena
dále poroste.
Na příští rok připravujeme II. etapu stavby cyklostezky, od
konce obce po viadukty. Realizaci předpokládáme v příštím roce, v současné době probíhá řízení o povolení stavby. Další etapu, podél viaduktů k hranici Slavíče, bohužel
odsunula rekonstrukce železnice plánovaná do roku 2026.
Přeji Vám krásné léto, prázdniny, dovolené, hodně štěstí
a zdraví, a ať se Vám všechno daří.
Pavla Jochcová, starostka

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění, na obsazení pracovního místa
Účetní – správce rozpočtu –
referent obecního úřadu
Místo výkonu práce: Obecní úřad Jezernice, Jezernice
č. p. 206, 751 31.
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a na základě dosaženého vzdělání a praxe (platová třída 9 nebo 10).
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nebo
1. 7. 2021.
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, zkušební doba v délce 3 měsíců, úvazek 1,0.
Předpoklady pro zájemce: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Náplň práce:
• Vedení kompletního účetnictví účetní jednotky podle
zák. o účetnictví, v platném znění, provádění a koordinace účtování stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, výdajů a příjmů a výsledku hospodaření včetně
sestavování účetních výkazů, účetní závěrky a vedení
účetních knih.
• Vedení mzdové a personální agendy obce, výpočet
a účtování mezd, komunikace s příslušnými orgány
(OSSZ, ZP, FÚ).
• Příprava podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce, zpracování a odesílání výkazů.
• Zajišťování agendy správy dotací obce nebo jiných účelově vázaných prostředků.
• Obstarání platebního a zúčtovacího styku a převodu
finančních prostředků, vedení pokladny, práce s hotovostí, fakturace.
• Vedení evidence majetku obce, vyhotovování inventurních seznamů, organizace inventur.
• Vedení pohledávek obce z místních poplatků a ostatních zdrojů placených obyvatelstvem i organizacemi
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a sledování včasných úhrad, včetně jejich případného
vymáhání.
Výpočet a kalkulace ceny stočného, zpracování ročního
výkazu Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)
cen pro vodné a stočné za kalendářní rok a dosažené
skutečnosti v témže roce, statistické výkazy.
Zpracování ročních daňových přiznání a měsíčních kontrolních hlášení a daňových přiznání k DPH.
Obsluha pracoviště Czech Point, vidimace a legalizace.
Vedení agendy na úseku evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení, evidence změn).
Spolupráce při tvorbě právních předpisů obce (směrnice, obecně závazné vyhlášky, vnitřní předpisy).
Pořizování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva
obce.
Organizační zajištění související s přípravou a konáním
voleb dle potřeby.
Další související administrativní činnosti.

Odborné a osobnostní požadavky uchazeče:
• SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, znalost podvojného účetnictví a praxe na pozici účetní min. 3 roky.
• Znalost a orientace v účetní legislativě v oblasti účetnictví, mezd a daní.
• Praxe na veřejné správě na obdobné pracovní pozici
(kompletní zpracování účetnictví obce) a znalost účetního programu Gordic velkou výhodou.
• Znalost zákona o místních poplatcích, daňového řádu.
• Znalost zákona o evidenci obyvatel.

Čápi 2021
Letos přiletěl do Jezernice první čáp 1. dubna. O tři dny později jsme už na komíně
mohli pozorovat dva čápy a 23. května bylo
pozorováno chování čápů nasvědčující líhnutí mláďat. Zatím nevíme, kolik jich je.
Zdroj: birdlife.cz
Ilustrační foto
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• Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC, zkušenosti
s obsluhou datové schránky a základních registrů výhodou.
• Odolnost vůči stresovým situacím.
• Pečlivost, důkladnost, systematičnost, odpovědnost
a schopnost spolupráce, aktivní účast při aktivitách pořádaných zaměstnavatelem.
• Organizační a komunikační schopnosti, velmi dobrá
znalost českého jazyka včetně vyjadřovacích schopností, bezvadný písemný projev.
• Oprávnění k řízení motorových vozidel sk. B.
Doklady k přihlášce uchazeče:
• Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, vzdělání a odborných znalostí uchazeče.
• Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců), u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. doložený čestným prohlášením.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: do 16. 6. 2021 do 12.00 hod.
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Obec Jezernice, 751 31 Jezernice č. p. 206 nebo osobně na Obecní
úřad Jezernice, Jezernice č. p. 206 v úředních hodinách.
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být
viditelně označena nápisem: „Výběrové řízení – účetní – správce rozpočtu – referent obecního úřadu“.
V Jezernici dne 1. 6. 2021
Pavla Jochcová, starostka
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Jezernice může v roce 2020
pochlubit sběrem 0,62 t starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci. Na každého obyvatele tak připadá 0,93 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla
i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 7,40 tun. Víte, kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? Tři stromy.

Nebylo nutné vytěžit 363,48 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to
14krát.
Došlo také k úspoře 3 741,78 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
3 742krát.
Podařilo se recyklovat 356,63 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 15 ks
nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
12,59 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 2 238 1€ mincí,
nebo 15,55 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1 037 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin

Novinky v třídění odpadů
Sběr plastů a papíru „ode dveří ke dveřím“ („door to door“)
Obec Jezernice nabízí nově do všech domácností 240litrové odpadové nádoby na plast a papír. Nádoby umístíte na
svém pozemku a v den svozu je přesunete na komunikaci
před domem, aby mohly být vyvezeny.
Výhody pro vás:
• umístění nádob přímo u dveří vašeho domu je pro vás
pohodlnější,
• nádoby jsou vám poskytovány zdarma,
• s nejčastěji tříděnými komoditami nemusíte chodit ke
kontejnerovému hnízdu,
• neplatíte za odvoz, je už zahrnutý v poplatku za komunální odpad,
• sníží se množství směsného komunálního odpadu, jehož likvidace stojí nemalé, stále se zvyšující prostředky
obce.
Jak se může zapojit ten, kdo se dosud nepřihlásil:
• e-mailem na podatelna@jezernice.cz,
• telefonicky 581 771 750,
• osobně na Obecním úřadě Jezernice.

Popelnice si převezmete na obecním úřadě od pracovnic obecního úřadu, na základě předávacího protokolu, od 14. června 2021, vždy v pondělí a ve středu
8.00–12.00 a 13.00–17.00.
Vytříděný plast bude svážen 1x za 14 dní, papír 1x za měsíc. O termínech vás budeme dopředu informovat.
Svoz zbytkového směsného komunálního odpadu bude prozatím zachován jako dnes, tj. 1x/14 dní. Nový systém budeme průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby dolaďovat.
SBĚR KOVŮ na kontejnerových stáních v obci už není
novinkou, probíhá od loňského roku. Letos byl dodatečně
doplněn na kontejnerovém místě na Familiích. Přidáním
těchto sběrných nádob se zvyšuje komfort třídění odpadu.
Do nádob patří drobnější kovový odpad: plechovky od
nápojů a konzerv, kovové tuby, zátky, alobal, víčka, krabičky, hřebíky, dráty, šroubky, kancelářské sponky atd.
Co do nádob nepatří: plechovky od barev, tlakové nádobky
se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jiná vysloužilá technika složená z více materiálů. Větší kovové odpady
můžete prodat ve sběrných surovinách nebo bezplatně uložit
na sběrném dvoře v Lipníku (náklady hradí obec).
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Přístřešky OÚ
Nový přístřešek nad vstupem do sklepa obecního
úřadu a druhý, pro parkování kol, opravený, s vyměněnou střechou, máme od letošního února.
Práce provedl p. Michal Ludík se svými spolupracovníky. Jako obvykle kvalitně a spolehlivě.
Děkujeme.
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Obnova Lísku u polní cesty na Milenov
Lísek je lesík, či spíše remíz, který se nachází na hranici
s katastrálním územím Podhoří, u polní cesty na Milenov.
Jeho severní polovina je v katastru Podhoří, jižní jezerská
půlka je z větší části vlastnictvím obce (parc. č. 3391, lesní
pozemek) a menší část mezi tímto pozemkem a obecní
polní cestou je majetek České republiky (parc. č. 3392,
ostatní plocha), spravovaný Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Porost se suchými stromy a vývraty bylo nutné ošetřit. Po
dohodě se zástupci ÚZSVM v Přerově jsme v březnu letošního roku zahájili práce. Pan Luděk Kellner provedl v Lísku
probírku přestárlých stromů a vícečetných kmenů a do
oplocenky vysadil lesní sazenice. Dřevo obec věnovala zájemcům z obce za úklid. Tři vzrostlé břízy na okraji porostu
podél cesty vysadili pracovníci obce.
Ve stejném čase bagrista firmy Delustav s. r. o. vyčistil
jezírko a upravil okolní terén. Podle vyprávění pamětníků vzniklo jezírko těžbou jílovité zeminy, kterou ještě
v 50. letech 20. století používali sedláci před žněmi na
úpravu mlatu ve stodolách. Větší množství jílovice použili stavitelé v 60. letech na hráz rybníka. V poslední době
sloužilo jezírko hlupákům k umístění černých skládek.
Díky provedené práci je teď porost přístupnější a bezpečnější. Na stromech umístil L. Kellner devět ptačích budek,

u jezírka osadil lavičky z kmenů a pod stromy vytvořil ohniště se špalky na sezení. Přístřešek pro turisty postavil na
zakázku obce pan Michal Ludík se spolupracovníkem. Přes
nepříjemný hluk z dálnice, který se ozývá zvlášť silně při
severním větru, tu vzniklo příjemné místo k odpočinku,
kde najdete bonbóny, když vám při putování bude docházet cukr, nebo si tu můžete přečíst časopis.
Škoda, že někteří nepodaření motoristé tu jezdí příliš
rychle. Neberou ohled na skutečnost, že jde o polní cestu
konstruovanou pro rychlost 30 km/hod a určenou k přístupu na zemědělské a lesní pozemky, nikoliv k běžnému
silničnímu provozu. Po celý rok, za každého počasí cestu
využívají obyvatelé Jezernice i okolních obcí k vycházkám
či kondičnímu běhu. Cesta je začleněna do regionálního
systému cyklotras a cyklisté ji hojně využívají. A tak bezohlední řidiči ohrožují chodce a cyklisty rychlou jízdou. Snad
pomůže obcí nově instalovaná dopravní značka omezující
rychlost na 30 km/hod, s informací o zvýšeném výskytu
chodců.
Přes uvedené riziko stojí za to se po cestě projít, zastavit se
v Lísku, dojít třeba do Boří nebo k Milenovu a zase zpátky.
Při ranních mlhách a inverzích bývá už od Lísku slunečno,
přestože dole v dědině ještě leží mlha.
Jo

OBECNÍ ÚŘAD

Jezeráček 2/2021

7

8

Jezeráček 2/2021

OBECNÍ ÚŘAD

Jezeráček 2/2021

OBECNÍ ÚŘAD
Zázemí hřiště

Na dětském hřišti vzniklo letos na jaře dřevěné WC pro
malé i velké návštěvníky areálu a nahradilo každoročně
přistavovanou „toiku“. Jako základ posloužil dřevěný domek z OBI. Vyrobili jsme v něm otvory nahoře i dole, aby se
dobře odvětrával a po větším úklidu rychle vysychal. Základy včetně přípojek na vodovod, kanalizaci a elektřinu provedli pracovníci společnosti Delustav, s. r. o. Rozvody vody
a kanalizace uvnitř domku zhotovil Martin Lollek a elektřinu nainstaloval David Šimeček, oba pravidelní účastníci
sportovních a společenských klání na hřišti. Oba pracovali
bez nároku na odměnu. Klára Koryčánková darovala zrcadlo. Super. Všem velký DÍK. Vzniklo pěkné praktické zázemí
pro sportovce a pro malé i velké účastníky aktivit na dolním
hřišti. Údržbu a úklid zajišťují zaměstnanci obce. Pomozte
nám udržovat toto nové zařízení ve slušném stavu!
Jo
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Stavba kanalizace 2021
Letošní etapu stavby kanalizace zahájila 18. března společnost Cobbler s. r. o. výkopem u obytného souboru na
dolním konci. Hlavní stoka A měří 1 076 m a je uložena
v hloubce 1,9 až 3,8 m. Současně se realizují přípojky
k domům. Přípojky jsou ukončeny kontrolními šachtami
pro napojení jednotlivých domů. V úseku, kde je kanalizace uložena do chodníku, bylo nutné demontovat veřejné
osvětlení.
Tempo stavby je lepší, než jsme doufali. Pokud nedojde
ke komplikacím, předpokládáme ukončení prací, včetně
oprav povrchů komunikací, do konce letních prázdnin. Po
kolaudaci vybudované kanalizace, předpoklad v září 2021,

budeme informovat dotčené domácnosti o možnosti zahájení připojování domů na kanalizaci. Do jednoho roku,
tzn. do zimy 2022, by měly být všechny domácnosti připojeny na splaškovou kanalizaci.
Stavba a uzavírky s ní spojené omezily i provoz autobusů.
Omezení potrvá do konce stavby. Po dokončení závěrečných
oprav povrchů cest bude provoz autobusů obnoven v původní podobě. Více informací naleznete v Aktualitách na
www.jezernice.cz nebo přímo na stránkách Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje www.idsok.cz.
Děkuji za pochopení a trpělivost.
Pavla Jochcová, starostka

OBECNÍ ÚŘAD
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Putovní knihovny
Na počest svátku učitelů, 28. března, ve dvou zastávkách
autobusu, na horním a dolním konci obce, vedle výkresů našich dětí jsme umístili malé putovní knihovny.
Knihovny jsou volně přístupné. Kdokoliv tu může nechat
pro další čtenáře knížky a časopisy, které už nepotřebuje,

a půjčit si kus, který ho zaujal. Přejeme pěkné počtení.
Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České
republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si
připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského,
28. března 1592.
Jo

Brána a dlažba OÚ
Dlouhodobý nekomfortní stav končí. Po realizaci inženýrských sítí pro dva rodinné domy vedle obecního
úřadu probíhá v současné době konečná úprava povrchu přístupové a parkovací plochy. Pro potřeby obecního úřadu přibudou v zadní části parkovací místa a pro
sousedy zde bude nová přístupová komunikace o šířce

tři metry. Na rozdíl od hlavní plochy s původní žlutou
dlažbou bude komunikace provedena v šedé barvě, aby
návštěvníka upozornila na jiný režim vyžadující průjezd
vozidel.
Současně s dlažbou instalujeme na konci budovy kovovou
bránu k uzavření zahrady mateřské školy.
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Úprava břehů u víly
Při pohledu na vílu vám dříve padl zrak na neutěšený stav
protějšího břehu potoka. Kusy betonu, plasty, železa různých tvarů, dřevěné desky. Jak šel čas, tak sousedi „zpevňovali“ břeh. Dívat se na to nedalo. Stavební firma pana

Urbana odvezla náklaďák odpadu a desítky kil starého
železa. Pánové vyskládali lomový kámen a uklidili okolní
prostranství. Už teď vypadá dobře. Až proroste rostlinami,
bude to super!

18. zasedání konané dne 15. března 2021
ZO schválilo:
• zapojení přebytku hospodaření z roku 2020 do rozpočtu
roku 2021;
• finanční dar ve výši 10 000 Kč pro MS Mezihoří na zakoupení chladicího boxu na zvěřinu;
• zadání veřejné zakázky „Jezernice – prodloužení vodovodního řadu“ dodavateli Cobbler s. r. o., Zašová 633,
756 51 Zašová, IČ: 46578463;
• uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Jezernice – prodloužení vodovodního řadu“ mezi obcí Jezernice, Jezernice 206, 751 31, IČ: 70040915, a obchodní
společností Cobbler s. r. o., Zašová 633, 756 51 Zašová,
IČ: 46578463;

• realizaci akce „Rozšíření splaškové kanalizace Jezernice“,
podání žádosti o dotaci na tuto akci z „Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, Dotační titul
04_01_1 – Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren
odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních
vod a kanalizací;
• realizaci akce „Jezernice – prodloužení vodovodního
řadu“, podání žádosti o dotaci na tuto akci z „Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, Dotační
titul 04_01_2 – Výstavba a dostavba vodovodů pro
veřejnou potřebu a úpraven vody;

OBECNÍ ÚŘAD
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• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 8800088845_2/VB ke stavbě „ROZ Jezernice, Plynovod a přípojka, číslo stavby: 8800088845“ se společností GasNet, s. r. o.;
• koupi 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, za cenu 2 000 Kč;
• koupi pozemku parc. č. 209, zahrada, o výměře 352 m2,
v k. ú. Jezernice, za cenu 25 000 Kč;
• koupi pozemku parc. č. 1619/17, orná půda, o výměře
1 241 m2, v k. ú. Jezernice, za cenu 37 230 Kč.
ZO se zavázalo:
• ponechat infrastrukturu (splaškovou kanalizaci) pořízenou z finanční podpory Olomouckého kraje z dotačního titulu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren
odpadních vod včetně kořenových odpadních vod
a kanalizací“ v majetku obce minimálně po dobu 10 let;
• ponechat infrastrukturu (vodovod) pořízenou z finanční podpory Olomouckého kraje z dotačního titulu

13

„Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu
a úpraven vody“ v majetku obce minimálně po dobu
10 let.
ZO nesouhlasilo:
• se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2566/29, ost. plocha, a s koupí pozemku parc. č. 2507/2, lesní pozemek,
oba v k. ú. Jezernice, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání ZO;
• změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
č. 1 a 2, kterými se upravuje rozpočet obce schválený na
rok 2021 za období leden a únor;
• informaci o využití parc. č. 229/24 v k. ú. Jezernice
a o řešení přístupu na pozemek parc. č. 224/19 v k. ú.
Jezernice;
• informace o majetkoprávním vypořádání s vlastníky
pozemků dotčených stavbou Cyklostezka Jezernice –
Slavíč, II. etapa.

19. zasedání konané dne 28. dubna 2021
ZO schválilo:
• Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemky pod
stavbou Cyklostezka Jezernice – Slavíč, II. etapa, která
bude uzavřena s vlastníky pozemků dotčených stavbou,
za cenu 42 Kč/1 m2.

ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZO;
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 3, kterým se upravuje rozpočet obce schválený na rok
2021 za období březen.

20. zasedání konané dne 24. května 2021
ZO schválilo:
• účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2020;
• rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2020 v celkové výši 4 542,26 Kč následovně:
• a) ve výši 3 400 Kč do fondu odměn PO (75 % z HV)
• b) ve výši 1 142,26 Kč do rezervního fondu PO (25 %);
• závěrečný účet obce za rok 2020 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce bez výhrad;

• účetní závěrku obce za rok 2020;
• Smlouvu o výpůjčce movité věci – popelnice 240 l
plastové na papír (130 ks) a na plast (180 ks) mezi DSO
Moravská brána Pavlovice u Přerova 102, PSČ 751 11,
Pavlovice u Přerova, IČ: 04879864, a Obcí Jezernice;
• Smlouvu o finanční spolupráci mezi DSO Moravská brána Pavlovice u Přerova 102, PSČ 751 11, Pavlovice u Přerova, IČ: 04879864, a Obcí Jezernice na realizaci projektu
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•
•
•
•

reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012081 „Nakládání
s tříděnými odpady v obcích DSO Moravská brána III“;
odkup nové splaškové kanalizace včetně příslušenství,
uložené na pozemku parc. č. 3479 ve vlastnictví Obce
Jezernice, od vlastníka J. Z., Jezernice;
kupní smlouvu o převodu kanalizace včetně příslušenství mezi J. Z., Jezernice, a Obcí Jezernice;
příspěvek ve výši 7 000 Kč na nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Lipník n. B., Charita Hranice;
smlouvu o nájmu obecní budovy č. p. 249, jiná stavba,
na pozemku parc. č. st. 401, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 227 m2, včetně přiléhající zastřešené venkovní

OBECNÍ ÚŘAD

terasy s dětským hracím koutkem umístěné na části
pozemku parc. č. 3285/1, ostatní plocha – jiná plocha,
o výměře cca 240 m2, vše v k. ú. Jezernice, k provozování
hostinské činnosti, s nájemcem Ing. Davidem Hanzlíčkem, Hromůvka 1889, 753 01, Hranice, IČO: 07787715,
DIČ: CZ9203286114.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZO;
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením
č. 4, kterým se upravuje rozpočet obce schválený na rok
2021 za období duben.

Sčítání lidu, domů a bytů
Po deseti letech proběhlo na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z pátku 26. března na sobotu
27. března 2021.
Souhrnná data o obyvatelstvu potřebovali panovníci už
ve středověku. Marie Terezie za tím účelem v polovině
osmnáctého století dokonce vydala speciální patent.
Monarchie tehdy i později chtěla vědět, s kolika rekruty
a také daňovými poplatníky může počítat.

První československé sčítání lidu se konalo 15. února 1921. V celém Československu včetně Podkarpatské Rusi žilo podle výsledků sčítání 13 003 446
obyvatel. Obzvláště důležité bylo zjištění, ke které
národnosti se kdo hlásí. Československou zvolilo
8,7 milionů, německou 3,1 milionů lidí. Do dotazníku
se dále uvádělo také povolání, náboženství či gramotnost. Po roce 1989 se sčítání obyvatelstva konalo
třikrát.

Jak se pohyboval počet obyvatel v průběhu let 1850–2000 v Jezernici?
ROK

1854

1880

1900

1910

1921

1930

1950

2000

POČET DOMŮ

89

143

158

160

165

157

178

238

POČET OBYVATEL

813

904

929

1031

941

853

748

682

Z tabulky je patrné, že nejvyššího počtu obyvatel dosáhla Jezernice v roce 1910.
Počet obyvatel tehdy přesáhl 1 000.
V roce 1919 k obci patřily kolonie: Přední Familie (Kristiánka),
kde bylo 27 domů se 154 obyvateli, a Zadní Familie s 13 domy a 74 obyvateli.
Na výsledky letošního sčítání si budeme muset ještě chvíli počkat.
Antonín Jemelka, kronikář

ŠKOLA
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Uzavření a znovuotevření MŠ
Od 1. března do 11. dubna 2021 byla z nařízení vlády uzavřena MŠ z důvodu pandemie covidu-19. Pro děti, které
navštěvují školku poslední rok, je předškolní vzdělávání
povinné, proto pracovaly i po dobu uzavření MŠ. I mladším
dětem paní učitelky posílaly e-mailem úkoly, které děti plnily doma spolu s rodiči a poté je posílaly zpět ke slovnímu
hodnocení. Děti se velmi snažily zadané úkoly zvládnout
co nejpečlivěji. Rodičům také děkujeme za snahu.
Po otevření školky zůstala hygienická opatření stejná jako
minulý rok. Navíc probíhalo testování dětí i zaměstnanců
2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
V prvním týdnu po otevření školky nás přivítali čápi na komíně. Proto jsme zvolili čapí téma.
V dalších týdnech jsme se věnovali domácím zvířatům,
zvířatům z lesa, broukům a hmyzu. K venkovním hrám využíváme naši nově upravenou zahradu, na které jsme si po
zimě udělali pořádek.
Od 3. 5. 2021 se testovalo jen 1x týdně – v pondělí.
Do 10. května MŠ navštěvovaly jen nejstarší děti a děti,
jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci posky-

tovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří
zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání
Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů
ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115
odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení
a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci
Finanční správy České republiky.
Momentálně už děti roušku ani respirátor nosit nemusejí,
zaměstnanci nosí respirátor s označením FFP2.
Od pondělí 10. 5. 2021 se do školky vrátily i mladší děti
a testují se pouze zaměstnanci.
Diana Schröderová a Lenka Hradilová
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Lockdowny, „distančka“ a návraty
Posledních 13 měsíců byla škola opravdu jiná než kterýkoliv předešlý rok. Epidemické vlny se přelévaly celou populací a škol se to bohužel dotklo velmi výrazně. Uzávěry školy se střídaly s rozvolňováním a učitelé a rodiče startovali
své technické vybavení na distanční výuku. Naštěstí děti
z 1. stupně byly puštěny zpět do klasické výuky nejdříve,
ale i tak to vše trvalo příliš dlouho. Naše škola reagovala
velmi pružně na potřeby distanční výuky už vloni na jaře.
V tomto školním roce už jsme mohli snáze přepínat mezi
módem školní nebo domácí distanční výuky. Myslíme si, že
z pohledu on-line hodin a spolupráce s rodiči jsme ukázkou
dobré praxe. Obrovský dík patří proto rodičům a žákům,
zapojovali se totiž všichni a úkoly plnili bezvadně.
Celý tento školní rok byl jako na houpačce. Chvíli ve škole,
chvíli před monitory, nakonec ve škole s povinnými rouškami a testováním. Naštěstí vždy negativním. Po každém
přerušení docházky do školy bylo cítit, že děti do školy
chtějí, že se těší nejen na kamarády, ale také na školní práci
(aspoň trochu). Což je skvělé! Moc si motivace dětí vážíme
a jsme rádi, že je ve škole zase máme. Proto se snažíme

jim školu a učení neznechutit, ale udělat učení poutavé
a školu zajímavou. To ale neznamená, že výuka musí být
nutně jen zábavná nebo snadná, samozřejmě do procesu
učení patří i osobní výzvy, překonávání počátečních nesnází, práce s chybou, trpělivost a píle. O to krásnější je pak
pocit úspěchu.
Hodně opakujeme učivo za celý rok, využíváme pestrou
škálu pomůcek a aplikací. Snažíme se často chodit ven,
třeba se i učit na školní zahradě. Jak výuka dětem jde a co
se ve škole děje, můžete pravidelně sledovat na webu školy
www.skolajezernice.cz, každý týden přidáváme momentky z vyučování.
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Mikroskopování v přírodovědě
Díky štědrosti pana Jochce mladšího se do školy formou
daru dostaly mikroskopy a zvětšovací kamery. Vloni na
podzim jsme pořídili další notebooky pro práci žáků, a tak
jsme s rozpukem jara využili tuto techniku k pozorování
a mikroskopování přírodnin.
Mikroskopování je vždy velmi populární. Žáci pozorovali pylová zrnka a struktury květů, divili se, jak chlupaté nebo ostnaté
jsou povrchy některých rostlin. Nechyběl ani 200krát zvětšený mravenec. Žáky však fascinovalo zejména pozorování
vlastních vlasů, nehtů, kůže a oděrek. Lákalo je také zkoumat
strukturu látek oblečení a samozřejmě došlo také na roušky.
Software u zvětšovací kamery nabízí možnost záznamu
fotek, proto se k pozorování můžeme v budoucnu vracet.

Zápis do 1. třídy
Myslíme si, že zápis do školy představuje určitý předěl v životě malého předškoláka, a proto jsme nechtěli mít zápis
už podruhé jen korespondenční, ale chtěli jsme opravdový
a naživo. Zápis do 1. třídy jsme se proto rozhodli provést
téměř normálně. Na individuální schůzky se dostavili rodiče se svými dětmi. O většině dětí dobře víme, jak jsou
připravené na školu, protože chodí do naší školky a učitelky
ze ZŠ a MŠ úzce spolupracují, přesto jsme chtěli udělat dětem pěkný zápis, který se odehrával ve třídě a v tělocvičně.
S ohledem na epidemii jsme dodržovali přísná hygienická opatření – dezinfekce ploch, mytí rukou, respirátory
a roušky. Rodiny se při zápisu nepotkávaly. Měli jsme
vytvořený on-line rezervační systém přes naše webové

stránky, do kterého si rodiče dopředu rezervovali čas.
Nešlo o žádné zkoušení, ale děti při několika aktivitách
předvedly připravenost v oblastech komunikace, vyjadřovacích schopností, výslovnosti jednotlivých hláskových
skupin, početních a geometrických představ, rozlišování
shodností a odlišností, převyprávění pohádky podle obrázkové osnovy, jemné a hrubé motoriky, proto ta tělocvična,
děti si s námi totiž také trochu zacvičily. Důležité pro nás
byla také výdrž soustředění a zaujetí úkoly. V neposlední
řadě schopnost mluvit a spolupracovat s dospělým.
Všechny děti byly šikovné, dovednosti odpovídaly věku
a školní zralosti. Do 1. třídy by mělo nastoupit šest dětí.
Velmi se na ně těšíme, protože jim všechno opravdu šlo.
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Není to můj nepořádek, ale je to moje obec
Každoročně s dětmi ze základní školy provádíme úklid obce.
Vezmeme velké pytle a projdeme Jezernici, abychom nasbírali odpadky z míst, kam nepatří. Letos jsme si dali práci okolo
potoka a v prostorech fotbalového hřiště a přilehlých remízků.
Přestože obec je celkem čistá a pěkně udržovaná, čtyři
pytle plastů, folií, lahví, papírů a nejrůznějších obalů jsme
nakonec měli.
Jaroslav Mihal, ředitel
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Distanční výuka v ZŠ Jezernice
V průběhu měsíce března a části dubna se žáci ZŠ Jezernice
opět vzdělávali distanční formou. Pandemie koronaviru
děti i učitele přesunula zpět k počítačům a webkamerám.
Přestože tento způsob vzdělávání není nikterak jednoduchý a je jasné, že nikdy plnohodnotně nenahradí osobní
setkávání ve třídách, můžeme se na něj podívat i jako na
příležitost, která nás může v mnohém posílit. Učitelé se ve
spoustě případů naučili efektivněji pracovat s digitálními
technologiemi a děti byly vedeny k větší míře samostatnosti a učily se tak pracovat na rozvoji kompetencí důležitých pro osobní i občanský život, učily se organizovat si

úkoly, čas i prostředí pro studium. Velkým přínosem byla
jistě také spolupráce rodičů a jejich velká podpora a pomoc
dětem při on-line výuce. Tímto bych jim ráda za celý pedagogický sbor velmi poděkovala, neboť nemalou měrou
přispěli ke zdárnému zvládnutí úkolů i obsáhlého učiva.
Neboť kam nedohlédlo oko nás pedagogů přes monitory
obrazovek, tam přišlo právě zastoupení a pomoc rodičů.
Věřím, že pokud by se situace v budoucnosti opakovala,
tak ji jistě společnými silami zvládneme stejně skvěle jako
doposud.
Dana Sládečková

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice
V roce 2020 obec realizovala přestavbu zahrady mateřské
školy. Fotografie dokladují, jak vypadala zahrada před realizací a jak vypadá nyní po přestavbě. Díky dotaci ze Státního
fondu životního prostředí byly pořízeny nejrůznější prvky, jako
např. týpí, kuchyňka a dílna, zvýšené záhony, pocitový chodník, mlžná brána a řada jiných. V rámci vybudování přírodní
zahrady byly rovněž vysázeny nové keře, stromy a květiny.
Projekt apeluje na ekologické a ekonomické šetření s přírodními zdroji, recyklaci a udržitelný rozvoj. Všechny prvky přírodní
zahrady jsou plně využívány jak dětmi, tak pedagogy, ke
hrám a vzdělávání při pobytu venku. Realizace projektu nabízí
možnost rozšířit výuku o seznamování se s přírodními procesy
zážitkovou formou a rovněž napomůže budování kladného
vztahu dětí k životnímu prostředí. Pedagogové hravou a zajímavou formou předávají dětem poznatky z enviromentální
výchovy, ale i v rámci jiných činností podporují v dětech kladný
vztah k přírodě, ekologii, recyklaci a šetření přírodními zdroji.

PŘED

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zahrada je přístupná veřejnosti po skončení provozní doby
mateřské školy. V souladu s provozním řádem sem mohou
pouze děti v doprovodu dospělé osoby, zvířata sem nesmějí. Abychom zajistili bezpečný prostor pro malé uživatele, je zahrada monitorována kamerou.
Slavnostní otevření zahrady ve spolupráci obce
a základní a mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek
10. 6. 2021 v 15 hodin.
Na slavnost srdečně zveme návštěvníky všech věkových
kategorií (větší děti nemusejí mít s sebou svého dospěláka).

ŠKOLA
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V Záhorské kronice
V Záhorské kronice (která je uložena v Okresním archivu
v Henčlově) jsem našel článek, který mne zaujal svým
obsahem i formou a který se vztahuje k historii naší obce.
Napsal ho Jan Kraus (působil na naší škole v letech
1908–1928) a má název KRISTIÁNKA.
Článek starším připomene a mladším prozradí kousek historie obce.
KRISTIÁNKA
Jdeme-li z Lipníka asi půl hodiny státní silnicí ke Slavíči,
směrem k osadě, která leží po jižní straně silnice, a naproti
směrem severním k Jezernici je velký železniční viadukt zvaný „Jezerské mosty“.
Osadě této patřící ke katastru obce říká se dosud Kristiánka,
a tvoří jednu část tak zvané „Přední Kolonie“. Lid obecně říká
„Přední Familie“. Nynějších 13 čísel na „Krystiane“ je postaveno na místě, kde stával zájezdný hostinec „U zlatého kapra“
jinak „Kristiánka“ zvaný podle prvního majitele, který se jmenoval Krystián. Přesný letopočet není možno udati. Hostinec
tento býval četně navštěvován v době, kdy nebylo železnic
a obchodníci s dobytkem vodívali z Polska stáda volů a zastavovali se na „Kristiánce“. Tehdá se voli vodili podél císařské
silnice, kde byl k účelu tomu ponechán pruh země „Hučnice“
zvaný, pro stáda, aby se nepřekáželo povozům jedoucím po
silnici. Také plťaři, kteří dopravovali dříví po Bečvě, tady se

zastavovali. Část pozemku, která nyní patří p. Karlu Hlavinkovi
č.p.107 (dnes je vlastníkem pan Škandera) byla ohražena pro
voly. Druhý majitel hospody se jmenoval Antonín Vágner, třetí
Jan Kajnar. V té době požíval hostinec nevalné pověsti. Majitel, sám obchodník s dobytkem, udržoval prý styky s různými
obchodníky, kteří zde meškávali. O velkém sklepu, jehož malá
část podnes existuje, se vypravují nepěkné historky z doby
minulé. Po něm vystřídali se majitelé hospody Petřík, Matyáš, Vaculík, Škandera. Tento prodal asi roku 1870 zadní část,
předek pak od silnice 1875 na menší domky. Kristiánka měla
původní číslo 88, které podržel domek p. Horáčka Karla (dnes
jej vlastní p. Petr Horáček).
Z celé stavební plochy, dvora a zahrady vzniklo 13 čísel. Tam,
kde je nyní ulička, byla za stara velká kolna. Kde bydlí pan
Karel Zdražil č. 127 (dnes je domek zbourán a je zde postaven
nový stejného čísla, majitel je p. Škandera Jiří), tam stával
chlév, stodůlka a výminek. U silnice byla veliká místnost hostinská s ohraženým šentyšem a sloupem uprostřed.
V době, kdy nastaly železnice a voli nebyli hnáni podél silnice, hospoda jen živořila, až byla po částech rozparcelována.
Osada takto vzniklá je vzdálena 1,5 km od Jezernice, kamž je
také přifařena a přiškolena.

Fotky z Velikonoc

A. Frolich – Záhorská kronika
Antonín Jemelka, kronikář
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Víte, že…?
Ve středu 10. března již po osmé zavlála na budově OÚ vlajka v rámci akce Vlajka pro Tibet.
Přihlásili jsme se tak k solidaritě s okupovaným národem
Tibetu a připomněli si šedesáté druhé výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci jejich země. Zemřelo při něm
na 80 000 Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.
Vyvěšením tibetské vlajky jsme tak symbolicky vyjádřili
podporu občanům Tibetu.
Ze soboty na neděli 27. 3. jsme přešli na letní čas – ve 2 hodiny na 3 hodiny.
V uplynulých cca 5 letech probíhala velká diskuze o tom,
zda má střídání letního a zimního času ještě své opodstatnění. Příznivci toho, že nemá docházet ke střídání času, se
však nemohli rozhodnout, zda bude platit stabilně letní,
anebo zimní čas. Současná epidemická situace tuto diskuzi
odsunula.
A víte, kdy bylo poprvé zavedeno střídání změny času
v průběhu roku?
Změna času byla poprvé zavedena za 1. světové války
roku 1916. V noci z 30. dubna si naši předkové posunuli

hodinky o hodinu dopředu, takže 1. května si museli přivstat. V noci na 1. října se čas opět vrátil o hodinu zpět. Po
válce (1918 – 16. září) však byla změna času zase zrušena
a opět zavedena za války následující.
V letech 1940 až 1942 platil letní čas nepřetržitě, přestože
původně měl končit 6. října 1940. V zimě 1946–7 platil
středoevropský zimní čas (SEZČ, ten byl stejný jako světový čas). V dnešní době se často jako zimní čas označuje
chybně normální středoevropský čas. Nyní existuje pouze
středoevropský a letní čas. Zimní čas není. Střídání času
bylo ukončeno v roce 1949.
Na zimní a letní čas jsme opět přešli v roce 1979 a platí
doposud. Ručičky hodinek posouváme na jaře dopředu,
v zimě dozadu.
Letní čas začíná poslední neděli v březnu, kdy se ve 2 hodiny ručičky posunou o jednu hodinu napřed na 3 hodiny.
Končí poslední neděli v říjnu, kdy se ve 3 hodiny posunou
ručičky o jednu hodinu nazpět na 2 hodiny.
Letní čas tedy trvá přesně sedm měsíců, což je 30 či 31 týdnů a tedy 210 či 217 dní přesně.
Antonín Jemelka, kronikář
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Předjarní příroda v našem okolí

Vrcholek Velkého Javorníku (foto od vjezdu do cihelny)

Jarní voda na Gabrielce

Jezerský potok v Pekle

Poblíž Oseckého jezu
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Jezernice v mlze

Bečva u Prosenic

Předjaří u mostů
Nafotil a popisky opatřil Laďa Pacák
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Čarodějnice 2021
Malí fotbalisté, členové Naší Jezernice, maminky a ostatní
čarodějnice se 30. dubna společně pustili do organizace
tradiční merendy. V krásném počasí se nás sešel v podstatě v té době neskutečný počet. Pro nejmenší děti byl připraven skákací hrad, pro ty větší několik stanovišť s úkoly
a největší děti si zahrály fotbálek. Se setměním byl zažehnut oheň, na kterém si zájemci opekli buřty a ti zkušenější
také rohlíky. No a nezkušení nazkoušeli tahání buřtu z po-

pela. Vrcholem večera byla krátká vycházka s čelovkami po
tmavých zákoutích kolem potoka.
Součástí čarodějnic se také stala zátěžová zkouška nové kadibudky, která skvěle obstála. Jedinou zjištěnou závadou byla
nepřítomnost zrcadla, aby se nám dámy mohly upravit, ale
tento nedostatek byl ještě toho večera odstraněn. Díky, Kláro.
Na úplný závěr jsme se už podruhé sesedli pod borovicemi
a zazpívali u kytary spolu se Zdenkou a Mejlou.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Za malé fotbalisty, Naši Jezernici, maminky
a ostatní čarodějnice zapsal Laďa Pacák
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Výroba ledové plochy na Hřišťátku a bruslení na Jezírku
A tak se stalo, že jednoho mrazivého dne se malí fotbalisté
stali také malými hokejisty.
Ledovou plochu spolu se mnou od středy 11. 2. připravovali:
Vlastik Pacák, Míša Zapletal, Radek Voldán, David Šimeček, Mirek Čipera, Honza Vika, Radek Raška, Jirka Raška, Honza Hejtman, Zuzka Pacáková, Eliška Pacáková, Vilda Švrdlík, Roman
Janásek. Věnovali tomu středeční a čtvrteční večer a v neděli
večer oprava. Dolní plochu na jezírku jsme provozovali společně s „familianty“ – skupině velel Rosťa Lukáš. O víkendu 15. 2.
nás tam bylo za nádherného počasí sportovat minimálně 30.
Zapsal a nafotil Laďa Pacák

Dětský karneval na bruslích
V úterý 16. 2. uspořádali malí fotbalisté dětský karneval
na ledě. Bylo přítomno cca 25 dětí a 20 rodičů. Pro děti
byly připraveny soutěže na bruslích i bez. Rozcvičení vedla
Magda Jochcová, která byla zároveň opatrovnicí skupiny
nejmenších bruslařů. Děti plnily pod mým vedením spoustu úkolů, zahrály si na ovečky a vlky, naučily se přeskakovat
překážku, zopakovaly bruslení pozadu a nějaké ty drobné
skoky.
Naprosto skvěle zafungovala platforma Naše Jezernice,
která byla schopna na místě dovybavit chodící a tím z nich
udělat bruslící.
Celá akce byla doplněna muzikou, která přišla vhod nejen
bruslícím i běhajícím dětem, ale i okolo podupávajícím rodičům, prarodičům a přátelům sportu.
K dispozici byl čaj pro děti a svařák pro dospělé. Jako vždy
klasický způsob – holky napekly a kluci vzali něco k pití.
Asi po hodině a půl jsme se rozešli domů.

PS: Vzhledem k tomu, že akci na ledě jsme dělali poprvé,
zbylo nám v baťohu spoustu nápadů na příští mrazivou
maškarní merendu. Doufejme, že nám bude dopřáno ji za
rok zopakovat a ještě vylepšit.
Za malé fotbalisty (jen postavou),
Laďa Pacák
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Na kole za blízkými kamenolomy
Část 1 – kamenolom Hrabůvka
Devátého května jsme spolu s přáteli Naší Jezernice podnikli rychlou akci, a to cyklovýlet ze seriálu „Za blízkými
kamenolomy“.
Vydali jsme se od malého hřiště podél trati do Slavíče, dále
do Klokočí a po skalácké cestě do Hrabůvky.
V Hrabůvce jsme odhalili otevřené výdejní okénko, které
jsme využili k občerstvení. Zde se naše trasa protla s trasou
jiné jezerské cykloskupiny, která se právě vracela z Mariaštajnu. Následně jsme vyjeli na cestu pod lesem a krásnou
jarní přírodou projeli přes Žabník do Podhoří a dále dolů
k dálnici a kolem ní pak k rybníku a domů. Zúčastnilo se
celkem 10 cyklistů, z toho 4 děti.
Laďa Pacák

Po výjezdu z tunelu ve Slavíči cestou ke Klokočí
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U vody

Na konci skalácké cesty pod Hrabůvkou

Výstup na rozhled do lomu

Krosová vložka podél dálnice

Na „kolobce“ z kopce 29. 5. 2021
V sobotu 29. 5. se skupina 13 cykloturistů a 20 koloběžkařů
vydala vlakem do Velkých Karlovic. Tam na nás čekala kola,
která nám přepravil pan Zemánek, a pak hlavní atrakce
našeho výletu – koloběžky.
Po krátkém školení jak na to se vydala celá skupina po cyklostezce směrem k cíli, kterým byl Vsetín.
Mládežníci na „kolobkách“ jeli jako čerti. Cyklisté si trasu
prodloužili a jejich cílem byla Jezernice.
Laďa Pacák
Školení řidičů
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Paní starostka v plné jízdě

Cyklisté při odpočinku a občerstvení

Šimečkovi taktéž

Oběd v pizzerii
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A to jsme všichni „kolobkáři“

Foto u ZŠ Hovězí

Dámský oddíl ve vlaku

Osazenstvo dámského oddílu

Kamínky – děvčata celou cestu na kolobkách umísťovala kamínky
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