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Vážení a milí Jezeráci, příznivci obce,
přeji vám krásný podzim plný barev a slunečního svitu.
Čeká nás poslední čtvrtletí roku a rádi bychom pro vás
připravili obvyklé společenské aktivity. Jenom není jisté,
co s tím udělá covidová statistika a rozhodnutí kompetentních institucí… Leč neklesáme na mysli a připravujeme
setkání s vámi a těšíme se na něj.
Při pohledu zpět je fajn říct, že stavby letošního roku byly
úspěšně dokončeny, navíc ve stanoveném čase a v potřebné kvalitě.
K 30. září 2021 skončila stavba splaškové kanalizace v Jezernici. Zhotovitel Cobbler, s.r.o., Zašová, vybudoval v letech
2020–2021 tři hlavní stoky o celkové délce 2,072 m a více
než 70 přípojek k nemovitostem. Náklady stavby představo-

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
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Motýlí záhon na zahradě mateřské školy se ve vegetačním období 2021 krásně rozrostl a rozkvetl a přilákal velké množství
motýlů, včel a dalších opylovačů. Díky učitelkám a dětem ze školky, které záhon i další vysazené dřeviny pravidelně zalévají!
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valy 19 mil. korun. Ministerstvo zemědělství poskytlo obci
dotaci ve výši 12,27 mil. Kč a Olomoucký kraj 1,22 mil. Kč.
Tato stavba je po první etapě kanalizace budované v letech
2014–2015 s náklady 50 mil. Kč druhou největší investicí
obce Jezernice za dobu její samostatnosti. Za posledních
8 let investovala obec do odkanalizování téměř 70 mil. Kč
a zařadila se tak k sídlům s vyřešenou základní obecní infrastrukturou.
Připojování jednotlivých domácností bylo zahájeno. Do
kanalizace lze napojit pouze splaškové vody bez vod dešťových, a to napřímo, bez protékání septikem či žumpou.
Přípojky je třeba zrealizovat co nejdříve, nejpozději do září
2022. Po napojení nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci uzavře obec s uživatelem novou smlouvu o likvidaci
odpadních vod.
Zbývá už jen dořešit odkanalizování Familií. Tam bude
zřejmě rozumnější uvažovat o obecní podpoře jednotlivých
domácností, aby si vybudovaly vlastní ČOV, než budovat
nákladnou kanalizační síť a vlastní ČOV pro Familie nebo
výtlak na ČOV u viaduktů. Tuto akci je potřeba zařadit mezi
priority obce na následující období. Ty každoročně stanovuje svým rozhodnutím zastupitelstvo obce.
V září 2021 dokončil zhotovitel Cobbler, s.r.o., Zašová, také
stavbu vodovodu za zahradami na horním konci. Po
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stavbě kanalizace a vodovodu byla následně opravena dotčená komunikace v celé šířce. Náklady stavby představovaly 2,4 mil. Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce. Ulice nad
Agrochovem je tak plně vybavena inženýrskými sítěmi. Při
nedostatku stavebních míst v obci se tak zvedá šance na
realizaci nových domů.
Obě investice, zvlášť kanalizace, si vyžádaly, stejně jako
jiné investiční akce, hodně trpělivosti, mravenčí práce
na projektech a povolovacích řízeních, při shánění dotací
a při vlastní realizaci, nepočítaných hodin vynaložených na
přípravu stavby od roku 2016! Práce ještě dále pokračuje
vyřizováním potřebných povolení a vyúčtováním získaných dotací. To vše by nešlo bez skvělého týmu spolupracovníků, zaměstnanců obce a místostarosty. Jim patří můj
velký dík.
Protože následující číslo Jezeráčku plánujeme vydat v únoru příštího roku, dovoluji si vám už teď popřát klidný advent, krásné Vánoce, dobrou mysl a hodně štěstí a zdraví
v novém roce.
Pavla Jochcová, starostka
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Pomoc po tornádu
Letošní léto začalo o filipojakubské noci skutečně dramaticky. V době, kdy příroda dává svou obnovující sílu pro vše
živé, došlo na jižní Moravě k živelní katastrofě.
Několik generací budovalo své příbytky, školy, kostely,
aby se všem lépe žilo. Během pár chvilek, kdy přešlo krajem tornádo, se vše změnilo v trosky. Zůstalo zoufalství,
beznaděj a spousta bolesti. Musí se však jít dál. Co člověku pomůže, je vědomí, že na tu spoušť není sám. Tuto
situaci pochopila spousta lidí a snažili se nějak pomoci.
Za pomoci naší starostky jsme vyhlásili sbírku s tím, že
naši tesaři, co umí, nakoupí materiál, dovezou jej na místo a pomůžou obnovit místní komisí konkrétně určenou
střechu.
Vše se podařilo dle plánu. Finanční obnos 106 000 Kč
najdete na střeše v Mikulčicích. Děkuji všem dárcům, ale
největší pochvala patří Michalu Ludíkovi a jeho kolegům,
že vše vymysleli a zrealizovali.
Další sbírka byla vyhlášena mezi farnostmi v Jezernici,
Loučce a Podhoří. Obnos 12 000 Kč byl zaslán do Hrušek na
obnovu zničeného kostela. Děkuji hlavně těm, kteří štědře
dávali ze svého „nedostatku“.
Marie Zemánková

Děkujeme všem, kteří přispěli na materiál na opravu střech
po tornádu. Sešlo se nádherných 106 tis. Kč! Polovinu z toho
přinesla od dárců p. M. Zemánková. Díky, Madli! Zvláštní poděkování patří panu Michalu Ludíkovi a jeho parťákům, kteří
v neděli 4. 7. 2021 opravili střechu manželům Kuběnovým
v Mikulčicích a předali jim materiál na opravu dalších střech.
Následně jsme na obci obdrželi e-mail od zástupce rodiny
s poděkováním obyvatelům Jezernice a partě p. Ludíka za
odborně provedenou práci a za materiál: Dobrý den, chtěli
bychom touto cestou velmi poděkovat jak obyvatelům Jezernice, tak i partě tesařů a pokrývačů p. Michala Ludíka, která u nás
v Mikulčicích pomáhala s tesařskými a pokrývačskými pracemi
na domě mých rodičů zasažených tornádem (minulý víkend).
Velice si vážíme jak odborně odvedené práce, tak i darovaného
materiálu, který jste nám poslali. Až více pokročíme s opravou
domu (zejména střechy vč. nových krovů), tak bych poté zaslal
fotografie, abyste viděli, že Vaše pomoc nebyla marná. Ještě
jednou děkuje Rodina Kuběnova, Mikulčice, 10. 7. 2021.
Bezprostředně po tornádu poslala Obec Jezernice finanční
dar nejvíce postiženým obcím (Hrušky, Moravská Nová Ves,
Lužice a Mikulčice).
Pavla Jochcová
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Hasičská brigáda
V úterý 14. září na žádost starostky obce svolali hasiči
brigádu, aby uklidili vrbu v potoku za hasičárnou. Vícekmenný strom rostoucí v korytě potoka byl přerostlý
a rozlámaný a hrozil pádem na sousední nemovitosti.
Brigádníci strom skáceli, vytahali z potoka, odvětvili

a pořezali na polena. Okolí pak perfektně uklidili. Škoda,
že nepřišlo více hasičů, aby účastníci nemuseli pracovat
až do tmy! Prý bez bečky je účast slabá… Tak třeba příště. Zúčastněným děkujeme za pomoc a těšíme se na další
spolupráci.
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Nalezené nářadí
Začátkem srpna bylo v poli před viadukty nalezeno pohozené nářadí. Podle stavu bylo možné usuzovat, že ho
neznámý poberta odcizil a následně vyhodil. Přístroje byly
rozházené po okolí. Na výzvu obecního úřadu uveřejněnou

v informačních kanálech obce nikdo z občanů nereagoval.
Policie z Lipníku n. B. sdělila, že neeviduje žádné oznámení
o odcizení takového nářadí. Nalezené nářadí tak zůstává
uloženo u obecního úřadu.

Úprava veřejných prostranství
Naši zaměstnanci pravidelně a kvalitně pečují o veřejná
prostranství v obci. Opakované sekání trávy, instalace nádob s květinami, výsadby dřevin, to je práce, která je zaměstnává po celé vegetační období. Někdy nám pomáhá
příroda. Když je dost vláhy a slunečního svitu, zeleň krásně
roste, nově vysazené dřeviny dobře zakořeňují. O to více je
pak sekání. Tak si vyber! A když se hned neposeká a nechá
se narůst třeba čekanka, vznikne krásná kombinace volně
rostoucích a uměle pěstovaných květin.
K úpravě uličního prostoru v obci jsme letos na podzim
přispěli výsadbou ptačího zobu, v budoucnu stříhaného,
a volně rostoucích ibišků a zlatic v kombinaci s narcisy. To
vše je vysazeno v zeleném pásu mezi cestou a chodníkem,
obnoveném po stavbě kanalizace.
ŘIDIČI, parkujte přednostně na svých pozemcích nebo
podélně na cestě: „Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve
směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace. Při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ Hlavní cesta v Jezernici je na to dostatečně široká. Neparkujte na travnatých
plochách. CHRAŇTE ZELEŇ! Děkujeme.
Jo
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Roháč obecný
Roháč obecný (Lucanus cervus) je nejznámější představitel
brouků z čeledi roháčovitých a největší brouk Evropy. Žije
v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích
a hájích. S odstraňováním starých stromů a pařezů mizí
i přirozené prostředí a zdroj obživy tohoto brouka. Snižuje se tak populace roháče obecného, ale i ostatních druhů
brouků žijících ve stejném prostředí a roháč obecný se tak
dostává na světový seznam ohrožených druhů.
V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém
území, dnes je však jeho výskyt lokalizován do několika oblastí. Nejhojněji se pak vyskytuje na jižní Moravě.
(Wikipedie)
A žijí i v Jezernici. Chraňme je.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Jezernici
Milí čtenáři,
dne 8. 10. 2021 a 9. 10. 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místnost v Jezernici se nacházela na místním
Obecním úřadě, kde na řádný průběh dohlížela 6členná
okrsková volební komise.
Z celkového počtu 367 odevzdaných volebních lístků byly
dva neplatné. V našem volebním okrsku vyhrála strana

ANO se 128 hlasy. Na druhém místě se umístila strana
SPOLU a třetí místo obsadila strana SPD.
Letošní průběh voleb doprovázela zpřísněná hygienická
opatření.
Všem občanům obce Jezernice děkujeme za hojnou účast
a těšíme se na další volby.
Jáňová Kateřina,
místopředsedkyně OVK

Výsledky hlasování za územní celek – Obec Jezernice
Okrsky
Celkem

Zpr.

V%

Voliči
v seznamu

1

1

100,00

553

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

367

66,37

367

365

99,46
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STRANA

PLATNÉ HLASY

Č.

Název

Celkem

V%

Č.

Název

Celkem

V%

1

Strana zelených

2

0,54

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

13

3,56

2

Švýcarská demokracie

0

0,00

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

99

27,12

3

VOLNÝ blok

4

1,09

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

4

Svoboda a př. demok. (SPD)

52

14,24

16

Koruna Česká (monarch. str.)

0

0,00

5

ČSSD

17

4,65

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

37

10,13

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

18

1,36

5

1,36

Komunistická strana
Čech a Moravy

5

8

Trikolora
Svobodní Soukromníci

19

Moravské zemské hnutí

0

0,00

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

20

ANO 2011

128

35,06

10

Hnutí Prameny

0

0,00

21

Otevřeme ČR normál. životu

0

0,00

11

Levice

0

0,00

22

Moravané

3

0,82

Celkové výsledky hlasování v ČR
Okrsky
Celkem

Zpr.

V%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

14 886

14 886

100,00

8 275 752

5 414 637

65,43

5 411 884

5 375 090

99,32

STRANA

PLATNÉ HLASY

STRANA

PLATNÉ HLASY

Č.

Název

Celkem

V%

Č.

Název

Celkem

V%

1

Strana zelených

53 343

0,99

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

251 562

4,68

2

Švýcarská demokracie

16 823

0,31

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 493 905 27,79

3

VOLNÝ blok

71 587

1,33

14

3 698

0,06

4

Svoboda a př. demok. (SPD)

513 910

9,56

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

6 775

0,12

5

ČSSD

250 397

4,65

16

Koruna Česká (monarch. str.)

8 635

0,16

6

Volte Pr. Blok
www.cibulka.net

586

0,01

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

839 776

15,62

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

5 167

0,09

18

Komunistická strana
Čech a Moravy

193 817

3,60

8

Trikolora
Svobodní Soukromníci

148 463

2,76

19

Moravské zemské hnutí

1 648

0,03

9

20

ANO 2011

Aliance pro budoucnost

11 531

0,21

10

Hnutí Prameny

8 599

0,15

21

Otevřeme ČR
normálnímu životu

21 804

0,40

11

Levice

639

0,01

22

Moravané

14 285

0,26

SENIOŘI 21

1 458 140 27,12
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Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
V sobotu 30. října 2021 budou v Jezernici přistaveny kontejnery na velkoobjemný a nebezpečný odpad, a to v době:
8:45–9:00 hod. u obecní vývěsky na Familiích,
9:15–10:00 hod. u Obecního úřadu v Jezernici.
Žádáme občany, aby ukládali odpady pouze do přistavených kontejnerů, a to jen v určenou hodinu a den svozu
a řídili se pokyny pracovníků, kteří budou na třídění a ukládání odpadu dohlížet.
NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM!!!

Obecně závazná vyhláška
Informujeme občany, že z důvodu nového odpadového
zákona připravuje obec na rok 2022 novou obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje obecní systém odpadového
hospodářství na území obce Jezernice. S nabytím účinnosti
této vyhlášky od 1. 1. 2022 platí, že osoba, která předá
k vývozu svou popelnici, v níž se bude nacházet jiný druh
odpadu, než pro který je popelnice určena, tj. i nevytříděný
odpad, se dopouští přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč. Podle povahy odpadu (např. nebezpečný odpad) se může jednat i o jiné, závažnější skutkové
podstaty přestupku, za něž lze uložit i vyšší sankce.
Povinností osob je třídit a zvlášť odkládat následující:
biologické odpady (přednostně do vlastních kompostérů,
přebytky do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad),
papír, plasty včetně PET lahví a nápojové kartony, sklo,
kovy, nebezpečný odpad, objemný odpad, jedlé oleje
a tuky, směsný komunální odpad, stavební odpad.
Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady,
jedlé oleje a tuky jsou umístěny na těchto místech:
• Sportovní areál č. p. 249 – plast, PET lahve a nápojové
kartony, sklo, papír
• U Kellnerů č. p. 193 – plast, PET lahve a nápojové kartony, sklo, papír, kovy
• U Mansbartů č. p. 8 – plast, PET lahve a nápojové kartony, kovy, sklo, papír, jedlé oleje a tuky
• Dům kultury a sportu č. p. 12 – plast, PET lahve a nápojové kartony, sklo, papír
• Ulička u Bagarů č. p. 46 – biologické odpady
• U Pošty č. p. 82 – plast, PET lahve a nápojové kartony,
papír, sklo, kovy

• U Obecního úřadu č. p. 206 – plast, PET lahve a nápojové kartony, papír, sklo, kovy
• U technického zázemí č. p. 253 – plast, PET lahve a nápojové kartony, papír, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, biologické odpady
• Jezernice – Familie – plast, PET lahve a nápojové kartony, bioodpad, papír, sklo, kovy
• Obytný soubor, u č. p. 267 – plasty, PET lahve a nápojové kartony, papír, sklo
• Kontejnery na biologické odpady jsou od prosince do
února umístěny pouze na jednom stanovišti, v uličce
u Bagarů č. p. 46. Mimo tyto vymezené měsíce jsou
kontejnery na biologické odpady umístěny na všech
výše uvedených stanovištích.
Intenzívnější třídění využitelných odpadů zavádíme
v obci postupně od června 2021. Zdarma předáváme do
domácností žluté a modré popelnice (plast, papír), které byly pořízeny z dotace Operačního programu Životní
prostředí. Do konce září si občané vyzvedli 163 žlutých
a 123 modrých popelnic o objemu 240 l. Na veřejných prostranstvích jsme tak mohli snížit počet velkoobjemových
kontejnerů (1100 l), plasty o 6 ks a papír o 3 ks, což přispěje
ke kultivaci veřejných prostranství.
Celkový objem nádob teoreticky připadajících na jeden svoz
se u plastů navýšil 2,8x, z původních 17 600 l (16 ks á 1100 l)
na 49 400 l (10 ks po 1100 l a 160 ks po 240 l) a u papíru dokonce 3x, z původních 12 100 l (11 ks po 1100 l) na 37 600 l
(8 ks po 1100 l a 120 ks po 240 l). Více vytříděných odpadů
generuje pro obec vyšší odměny, které by mohly vyrovnat
zvýšené náklady na svoz tříděného odpadu od domů. Výsledkem by mělo být větší množství vytříděných odpadů
a současně méně zbytkového komunálního odpadu.
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Náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu (vyšší poplatky za uložení na skládce, růst mezd a cen
pohonných hmot atd.) se významně zvyšují a porostou
i dále.

Podívejte se na přehled, na kolik vyjde dílčí základ
poplatku za uložení určitého typu odpadu na skládku
letos a v dalších letech. Sazby jsou uvedené za jednu
tunu.

Množství zbytkového odpadu je v r. 2021 stanoveno max.
200 kg na obyvatele. Uložené množství nad tento limit se
platí vyšší sazbou – 800 Kč za tunu, jako využitelný odpad.
Každý následující rok se limit množství zbytkového odpadu
snižuje o 10 kg na obyvatele a současně roste cena za další
odpad nad tento váhový limit o 100 Kč/t (podle tabulky
využitelný odpad).
Za rok 2020 jsme v Jezernici od občanů svezli 148 tun zbytkového – směsného komunálního odpadu a téměř 19 tun
objemného odpadu, což představuje 251,5 kg na obyvatele a rok. Pokud bude letos produkce stejná, za 500 Kč/t
uložíme na skládku pouze 132,8 t (200 kg na 1 obyvatele)
a dalších 118,7 tun uložíme již za 800 Kč/t a příští rok za
900 Kč za tunu atd. Tyto náklady dále progresivně porostou, jak je uvedeno v tabulce.

Je načase něco změnit! Pokud v Jezernici nechceme platit
stále vyšší poplatky za odpad, nezbývá než více třídit a razantně snižovat produkci zbytkového směsného odpadu.
Pořízení popelnic na plast a papír do domů je pouze začátek. Dalším krokem by měl být monitoring produkce odpadů z jednotlivých domácností, který nám umožní spravedlivě stanovit jinou výši poplatků pro ty, kteří poctivě třídí,
a jinou pro ty, kteří na to kašlou. Jinak to nepůjde, pokud
se nechceme svou pasivitou „dopracovat“ k maximálnímu
zákonem stanovenému poplatku 1 200 Kč/obyvatel!
Je tu ještě jedna možnost: populisticky držet nízké poplatky za odpad a doplácet z obecního rozpočtu na likvidaci
odpadů a takto nezodpovědně spotřebovávat finance, které by měly být využity na rozvoj obce. Ale to by zodpovědný zastupitel obce neměl dopustit!
Pavla Jochcová, starostka
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Výběr ze zápisů Zastupitelstva obce Jezernice
21. zasedání konané dne 2. srpna 2021
ZO schválilo:
• přijetí dotace na akci „Rozšíření splaškové kanalizace
Jezernice“ ve výši 1 220 000 Kč z dotačního programu
Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba,
dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně
kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“,

• směrnici pro poskytování cestovních náhrad.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovým opatřením č. 5
a 6, kterými se upravuje rozpočet obce schválený na rok
2021 za období květen a červen.

22. zasedání konané dne 22. září 2021
ZO schválilo:
• výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole pro
školní rok 2021/2022 na 28 dětí,
• výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro
školní rok 2021/2022,
• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby Jezernice – rozšíření splaškové kanalizace,
• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby Jezernice – prodloužení vodovodního řadu,
• smlouvu o nájmu hospůdky v DKS s Ing. Davidem Hanzlíčkem, IČ: 07787715, Hranice,

• finanční příspěvek ve výši 7 000 Kč pro Myslivecký spolek Mezihoří Jezernice.

Letos vyvedli čápi v Jezernici 4 mláďata.

Výkresy dětí v autobusových čekárnách pravidelně
aktualizují učitelky MŠ a paní vychovatelka ZŠ. Děkujeme.

ZO nesouhlasilo:
• se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2566/37 v k. ú.
Jezernice.
ZO vzalo na vědomí:
• kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZO,
• změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
č. 7 a 8, kterými se upravuje rozpočet obce schválený na
rok 2021 za období červenec a srpen.

Jezeráček 3/2021
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ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA
Dne 15. 6. 2021 se uskutečnila Školková olympiáda. S dětmi jsme si na začátku řekli slib sportovců, naše motto
a uvítali školáky, kteří nás přišli podpořit. Děti byly rozdělené do dvou družstev: červení (holky) a žlutí (kluci).
Děti překonávaly překážky, běhaly, skákaly v pytli, házely
míčkem na cíl, lovily rybky atd. Letos vyhrála obě družstva,
žluté i červené. Školáci nás povzbuzovali a fandili všem
dětem. Nakonec děti dostaly odměnu: zmrzlinu a také
diplom a medaili.
Schröderová Diana

VÝLET – LANOVÉ CENTRUM
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme se s dětmi MŠ a žáky ZŠ vydali
na výlet do lanového centra v Olomouci. Děti si zde vyzkoušely různé aktivity a hry. Program začal tím, že si pan
lektor vzal děti k sobě a hráli spolu různé hry. Následně po
skončení programu měly děti možnost volného hraní po
celém areálu centra.
Lenka Hradilová

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Ve středu 30. června 2021 se v mateřské škole konalo
slavnostní rozloučení s pěti předškoláky. Na tento den se
vždycky všichni moc těšíme a „předškoláci“ se na něj předem pilně připravují. Jako každý rok přišel i pan ředitel
a paní starostka, kteří přijali naše pozvání. Děti nám pěkně
přednesly básně, říkadla s pohybem, zatancovaly a zazpí-

valy písničky – nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.
Předškoláci dostali dárky a všichni jsme jim popřáli mnoho
úspěchů ve škole. Rodičům děkujeme za dobré pohoštění
pro všechny děti. Do školy v Jezernici odešli čtyři předškoláci a jedna předškolačka nastoupila do ZŠ v Loučce.
Lenka Hradilová
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLCE
Mateřská škola Jezernice je jednotřídní. Je organizační
součástí Základní školy a mateřské školy Jezernice. Zřizovatelem je obec Jezernice.
Ve školním roce 2021–2022 navštěvuje školku 26 dětí
převážně z Jezernice, osady Familie a z Hranic na Moravě. Nově byly přijaty čtyři děti, z toho jedno dítě
dvouleté.
Budova, ve které sídlí MŠ, je obklopena nově zrekonstruovanou velkou zahradou v přírodním stylu. Ta slouží ve všední dny do 16:00 hodin dětem ze školky a žákům ze školy
Jezernice, poté je využívána veřejností.
Letošním školním rokem nás bude provázet kamarádka
včelka Mája. S budoucími prvňáčky realizujeme celoroční školní projekty: Těšíme se do školy a Angličtina
hrou, kde se děti hravou formou připravují na vstup do
základní školy. Starší děti navštěvují plaveckou školu v Hranicích, jezdí lyžovat a bruslí
„za školou“ se sportovní školou NewmanSchool. Budeme pokračovat v programu „Se
Sokolem do života“, který je zaměřen na aktivity a rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. Pokud nám situace a opatření
v České republice dovolí, plánujeme společenské a kulturní akce („Dýňování“, karneval,
keramické a jarní dílny, besídky, divadelní
představení aj.)
Lenka Hradilová

ŠKOLA
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ZÁŘÍ VE ŠKOLCE
Ve středu 8. 9. 2021 jsme navštívili kasárna v Lipníku nad
Bečvou, kde se konal den otevřených dveří s bohatým programem. Děti si prohlédly a s radostí „prolezly“ veškerou
vojenskou techniku. Nejvíce se jim líbilo v tanku. Také si
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a svezly se vojenským
náklaďákem. V kasárnách se nám všem moc líbilo.
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 nás čekala tradiční a oblíbená návštěva hradu Helfštýn. Autobus nás zavezl do Týna a odtud
jsme lesní pěšinkou šlapali pěšky na hrad. Kopec hravě
zvládly i menší děti a nahoře jim byla odměnou svačinka a sladkost. Poté jsme si poslechli zajímavé informace

a pověsti o hradu a prošli si celý hrad i s nově otevřeným
palácem s nádhernými vyhlídkami. Výlet v přírodě jsme si
moc užili i proto, že nám přálo počasí.
Lenka Hradilová

Přírodní prostřeno – projektový den o bylinách
Škola v posledních dvou letech čerpala evropské peníze
na tzv. projektové dny mimo školu. To představovalo zajímavé výjezdy a exkurze, vždy vedené nějakým odborníkem přímo z praxe. Na konci jara jsme navštívili třeba

lužní les kvůli pestré skladbě bylinek k jídlu. V lužním
lese v Lýskách u Přerova jsme se od zkušené bylinkářky
dozvěděli, co všechno můžeme na procházce lesem či
loukou sníst. Ochutnali jsme samozřejmě a zjišťovali,
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jaké chutě nám bylinky připomínají. Jednalo se vlastně
o běžné rostliny, žádné speciální bylinky. Víte, že kozí
noha chutná jako petržel? A pastuší tobolka jako kedluben? A že svízel připomíná hrášek a kopřiva okurek? Víte,
že sedmikrásky jsou bohaté na vitamín C? My teď už ano.

ŠKOLA

Děti se seznámili s 12 rostlinami, které zároveň ochutnaly, a vyrobily si také vlastní jitrocelový sirup. Jako bonus
se nám dokonce na procházce podařilo prohlédnout si
vzácného živočicha listonoha.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Nejlepší třída na škole – program Dramacentra
V naší škole probíhá během roku řada aktivit, které směřují
k bránění špatnému a rizikovému chování. Zaměřujeme se
zejména na budování dobrých vztahů ve třídách, i když ne
vždy se nám to výborně daří. Právě proto ale chceme a budeme v programech pokračovat. Čas od času si do školy
zveme různé odborníky, kteří pro nás tyto programy realizují. Jednou z agentur, se kterou máme skvělé zkušenosti,
je Studio D z Olomouce, které se zaměřuje na prožitkové
preventivní programy.
V pátek 11. 6. 2021 se starší žáci zúčastnili dramatizačního
programu, ve kterém se vžívali do příběhu 3 kamarádů,
mezi kterými se začaly objevovat problémy ve vztahu:
ochladnutí kamarádství, manipulace, pomlouvání, přetvařování, urážení, zesměšňování. Postupně společně postavu
trochu zakřiknuté a ukřivděné Emy přetvářeli, aby dokázala stát za svým, aby se uměla ozvat v pravou chvíli a aby
vyhodnotila, co je ještě kamarádské vtipkování a kde má
nastavit hranice.
Program byl velmi profesionální a děti se dobře zapojily. Ve velkém počtu se zapojily také do hereckých částí
programu.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Výlet do lanového centra
17. 6. jsme spolu ZŠ a MŠ podnikli výlet do Lanového
centra v Olomouci. Zkušení instruktoři pro nás připravili zajímavý sportovní program na zemi a na nízkých
lanech. Potom už následovalo volné hraní a objevování
atrakcí lanového centra: obří trampolína, špulková aréna
„křečkárna“, velká vodní postel, lanovky, houpačky, nízké
lanové centrum nebo lezecké stěny. Děti se pořádně vyřádily a unavily.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

ŠKOLA
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Škola v přírodě
Malá škola má velkou výhodu v tom, že může organizovat společné aktivity napříč ročníky. Na školu v přírodě tak
jezdí všichni a všichni si ji báječně užívají. Letos proběhla v týdnu od 21. 6. do 25. 6. Tedy právě na začátku léta,
a proto také počasí i nálada byly luxusní.
Škola v přírodě se konala v areálu Dětský mlýn u Fulneku,
který nabízel vhodné ubytování, stravování, velkou zahradu, prostorné sportoviště a nádherné koupání přímo
v areálu. Celým týdnem se táhla rytířská hra, při které se
žáci seznámili s rytířskými legendami, ale také získávali
rytířské cnosti. Ty si samozřejmě museli zasloužit v hrách
a rytířských výzvách.
Každý den jsme se také věnovali učení a čtení společných
knih. Počasí stále vyzývalo ke koupání a jeden den jsme na-

vštívili nedaleký Heipark v Tošovicích. Večer jsme pak zapalovali táborák a pěkně si zazpívali. Společný týden byl perfektní!
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Výsledky žáků základní školy jsou skvělé!
Kromě vlastního prověřování znalostí a dovedností žáků
všech ročníků se žáci 5. ročníku zúčastnili externího národního testování 5. tříd od společnosti SCIO. Ve školním
roce 2020/21 chodili do naší školy jen 2 žáci 5. ročníku.
Oba už v průběhu roku dosahovali nadprůměrných výsledků v běžné výuce a zařadili se mezi tzv. jedničkáře
a tahouny školy. Jejich výsledky ve srovnávacích testech
SCIO to jen potvrdily, když dosáhli nadprůměrného skóre
ve všech testech.
Do Národního testování 5. tříd se škola zapojila na jaře
2021. Celkem se zúčastnilo zhruba 6000 žáků z 5. tříd
v celé republice.
Žáci absolvovali čtyři 60minutové testy: obecné studijní
předpoklady, český jazyk, matematika a anglický jazyk. Ve

všech dosáhli významně nadprůměrného skóre a výsledky
je zařadily na špičku řešitelů. Jsme na ně moc hrdí!
Celá hodnotící analytická zpráva je k dispozici u ředitele
školy, včetně grafického zpracování výsledků. Individuální
hodnotící zprávy pro žáky byly předány zákonným zástupcům žáků. Ze zprávy vybíráme:
Výsledky vašich žáků v českém jazyce řadí vaši školu
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Z hodnocení částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly
výborné v částech: mluvnice, sloh a komunikace, literatura
a čtenářská gramotnost, posouzení, interpretace a získávání informací.
Výsledky vašich žáků v matematice řadí vaši školu
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Z hod-
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nocení částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly
výborné v částech: početní operace, závislosti, vztahy
a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy,
geometrie v rovině a v prostoru.
V anglickém jazyce patřili žáci mezi 25 % žáků s nejvyšší úrovní angličtiny. Test se totiž už ve svém průběhu
automaticky přizpůsoboval úrovni žáků a vybíral jim těžší
nebo lehčí úlohy podle pokročilosti. Závazným výstupem
v 5. ročníku základní školy je úroveň A1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (má škálu A0,
A1, A2, B1, B2, C1, C2, kde C2 je nejvyšší na úrovni úplně
plynulého porozumění a vyjadřování ve složitých situacích). V českém školním systému jsou vyžadovány úrovně
A1 v 5. ročníku, A2 v 9. ročníku a B1 na konci střední školy.
Naši žáci dosáhli souhrnného hodnocení A2, a dokonce B1. Test obsahoval poslechové úlohy, gramatické
úlohy, čtení a porozumění textům.
Klukům gratulujeme a přejeme podobné úspěchy také na
2. stupni ZŠ! Jsme moc rádi, že všechny děti můžeme pochválit za jejich výsledky. Devět dětí mělo samé jedničky.
Veliký dík a poklona patří samozřejmě také rodičům. Škol-

ŠKOLA

ní rok, ve kterém se často měnila vládní epidemiologická
opatření a školy se několikrát uzavřely, byl velice náročný.
Spolupráce s rodinami však byla na velmi vysoké úrovni
a také díky aktivitě a zájmu rodičů jsme nezaznamenali
žádné velké výkyvy v dovednostech žáků či skluz v učivu.
Díky naší připravenosti na on-line výuku jsme pak mohli
patřit ke vzorovým školám, které distanční výuku zvládly
výborně. Děkujeme!
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
Prázdniny utekly jako voda, a tak se ve středu 1. září
uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku
2021/2022. Pedagogický sbor ZŠ Jezernice, letos již
v novém složení, vše pečlivě připravil a vyzdobil tak,
aby nový školní rok mohl skvěle začít.
Naše žáky přivítal ředitel školy Ing. Jaroslav Mihal, paní
učitelky Mgr. Dana Sládečková a Mgr. Dora Droščáková,
paní vychovatelka Bc. Veronika Petrovská, spolu se starostkou obce Ing. Pavlou Jochcovou.
Na slavnostním zahájení jsme se sešli v plném počtu 21 žáků. Plni očekávání byli hlavně prvňáčci,
kterých jsme letos přivítali celkem 5 (2 děvčata
a 3 chlapci).

V letošním roce bude výuka probíhat ve třech třídách.
První ročník povede paní učitelka Sládečková, druhý
a třetí ročník paní učitelka Droščáková a pátý ročník pan
ředitel J. Mihal.
Přestože začátek školního roku byl spojený s nepříliš oblíbeným testováním antigenními testy na covid, všechno probíhalo naprosto v pořádku. Děti už z minulého
školního roku znaly postup samoodběru a testování.
Žádná nemoc se neobjevila, a tak jsme mohli v plné
sestavě zahájit (snad normální) školní rok.
Všem žákům přejeme úspěšný a radostný školní rok!
Prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo
a aby se do školy těšili.
P. uč. Dana Sládečková
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Turistická vycházka na hrad Helfštýn
Na začátku každého školního roku tradičně konáme výšlap
na hrad Helfštýn. Této vycházky se účastní děti ze základní
a také mateřské školy. Autobus nás zavezl do Týna, ale pak
už jsme museli na vrchol kopce po svých. Na hradě jsme si
pak poslechli něco o jeho historii a několik pověstí spojených
s hradem. Věděli jste, že na hradě dokonce dvakrát pomáhal
čert? A že hradní páni čerta vždycky dokázal přelstít? Víte,
že v hradu chodí „Zelená paní“? A že dokonce plní přání? Ale
pozor, musíte být celý rok hodní, jen tak se přání splní.
Letos jsme si perfektně užili také nově otevřený palác s novými vyhlídkami, schodišti a železnými lávkami. Výlet se
moc vydařil.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel

Den otevřených dveří Armády ČR
Protože školní rok začal s uvolněnými epidemiologickými
restrikcemi, mohli jsme na začátku září vyrazit armádním autobusem do kasáren v Lipníku nad Bečvou. V rámci dne otevřených dveří zde byl pro děti základních a mateřských škol
připravený bohatý program. Děti si mohly prohlédnout a prozkoumat vojenskou techniku, vyzkoušet přesnost své střelby

vzduchovkou na cíl, zasportovat si v překážkových a lanových
dráhách, podívat se na ukázky sebeobrany. Program byl
moc zajímavý. Dokonce jsme mohli ochutnat armádní guláš
a další jídla. Děti měly velké zážitky, nejlepší však podle všech
zúčastněných bylo prolézt si opravdový tank.
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Osud kaple na Familiích
V neděli 27. října 2019 se konala na Familiích malá slavnost „Slavnostní žehnání opraveného kříže“.
Na svislém trámu kříže, který zde stál od roku 1991 byla
plechová tabulka se třemi letopočty. Rok 1874, rok 1945
a rok 1991.
První letopočet, jak jsem zjistil v Okresním archivu v Henčlově, byl rokem, kdy zhruba na stejném místě stála kaplička.
Jezernice měla v roce 1830 celkem 89 domů. O čtyři léta
později měla již 106 domů a 720 obyvatel. Tento přírůstek
byl dán vznikem tzv. Familií, které počaly vznikat ve 30. letech 19. století a zakládala je na panských polích vrchnost,
aby získala lacinou pracovní sílu pro panské dvory. V roce
1880 měla Jezernice díky růstu počtu obyvatel na Familiích
již 143 domů a 904 obyvatel.
A právě noví obyvatelé Familií se rozhodli postavit si v roce
1874 (proti domu č. 106) kapličku, kterou opečovávali
a udržovali. Vedle kapličky byly vysázeny dvě lípy (každá
po jedné straně), jak ukazuje fotografie pořízená v roce
1938. Na kapličce byla věžička se zvonem, který oznamoval obyvatelům ranní a večerní klekání a poledne.
V roce 1942 válečný potenciál vyžadoval neustále suroviny,
a když jich nebylo, braly se, kde byly, a tak došlo i na zvony.
Z věže (velké i malé) zdejšího kostela sv. Martina v Jezernici
byly zvony zrekvírovány (zabaveny), odvezeny a přetaveny.
Celkem byly odvezeny 4 zvony.
Zůstal jen jeden zvon „Maria“ z roku 1601, který byl zařazen z důvodů historických a památkových do skupiny „D“.
Zvon, který byl na věžičce kapličky na Familiích oficiálně
neexistoval. To proto, že v době přihlášky zvonů v roce 1941
farář p. František Hadamčík a představitelé obce v čele se
starostou p. Josefem Suchánkem (č. 21) zvon zatajili a zvon
byl ukryt na Familiích u pana Jana Pavlisky (č. 106) až do
konce války.
Po květnu 1945 nabídli občané z Familií, že pro kostel
sv. Martina v Jezernici tento zvon zapůjčí.
Zvon upevnil na Sanktusové věži (malá věž kostela) p. Josef
Vítek ml. (č. 53). A tento zvon je na malé věži kostela doposud. Je to ten zvon, který moc rádi neslyšíme. Je to zvon,
který oznamuje, že někdo zemřel (tzv. umíráček).
V roce 1943 nebo 1944 došlo k značnému poškození kapličky. Z jedné z lip se ulomila velmi silná, velká a těžká
větev (haluz) a spadla na kapličku. Totálně ji zdemolovala.

Bylo to takové poškození, že se zvažovalo její úplně zbourání
a postavení kapličky nové. K tomu však nedošlo, a tak v roce
1947 na návrh tehdejšího předsedy MNV (Místního národního výboru) p. Antonína Suchánka (č. 36, za ČSL) byl postaven
proti domu č. 92 (asi 20 metrů od torza kapličky) dřevěný
kříž. Na kříži byla připevněna plechová tabulka s letopočty
1874 (rok postavení kapličky) a rok 1945 (8. května Rudá
armáda dorazila na Familie, kde ji přivítal s ostatními občany
Familií tehdejší předseda MNV p. Metoděj Sedlák č. 109).
Počátkem šedesátých let byl prodán domek pí. Fanky
(Františky) Sedlákové (č. 111) i přilehlý rozsáhlý pozemek
(kde původně stála kaplička) na stavbu rodinného domu.
To již byly z původní kapličky pouze zbytky.
Rok 1991 – v tomto roce se prohnal vesnicí silný vítr, který
poškodil celou řadu rodinných domů (např. dům č. 45 musel být asanován – tak byl poškozen, na domě č. 73 spadla
víc než polovina střešní krytiny – tašky) atd.
Došlo také k silnému poškození kříže na Familiích. A tak se
občané Familií rozhodli, že na stejném místě postaví kříž
nový.
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Trám daroval p. František Orava (č. 151). Při stavbě kříže
byli nápomocní vedle p. Františka Oravy také např. Bohumil (Dolfek) Lukáš (č. 259), Vladimír Osina (č. 111), Zdeněk
Osina (č. 150). Tesařské práce prováděli dva tesaři ze Slavíče. Výška kříže byla 414 cm. Na plechové tabulce přibyl
další letopočet – 1991.
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V roce 2019 kříž prošel další opravou, kterou provedl pan
Lubomír Tesák z Tučap společně s pracovníky obce p. Milošem Zapletalem (č. 54) a p. Radkem Voldánem (č. 30).
Původní plechový korpus Krista byl při opravě nahrazen
korpusem keramickým. V neděli 27. října 2019, kříž požehnal místní pan farář Petr Utíkal.
Antonín Jemelka, kronikář

Obnova kamenného kříže z roku 1898
V rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji
2017, z dotačního titulu Obnovení staveb drobné architektury místního významu, poskytl Olomoucký kraj obci Jezernice dotaci ve výši 50 000 Kč na projekt „Oprava kamenného kříže z roku 1898 v poli mezi obcí Jezernice a Loučka
na par. č. 1125 v k. ú. Jezernice“. Celková cena díla činila
102 900 Kč, z toho vlastní náklady obce 52 900 Kč.

Kříž byl pořízen v roce 1898 nákladem manželů Františka a Teresie Stržínkových z Jezernice. Stál na křižovatce
polních cest. Po jejich rozorání zůstal uprostřed pole bez
přístupových cest.
Původně byl tento kříž jedním ze čtyř křížů, ke kterým se
každoročně vždy cca v polovině května konalo procesí, dalším cílem procesí byl kříž před domem 188 (225), třetí byl
před křížem před domem 31 (274). A čtvrtý byl kříž uprostřed vesnice (u kostela).
Věřící si tak každoročně vyprošovali dobrou úrodu na svých
polích.
Kamenný kříž z roku 1898 byl ve špatném technickém
stavu, značně poškozený zemědělskou technikou a chátral
vlivem povětrnostních podmínek. Navíc stál v poli mezi
obcemi Jezernice a Loučka bez přístupových cest uprostřed
obhospodařovaného pozemku.
Obec rozhodla o jeho opravě a přemístění na bezpečnější
místo. Novým místem pro kříž byl zvolen okraj zatravněného protierozního průlehu na pozemku obce par. č. 3230
v k. ú. Jezernice mezi Jezernicí a Loučkou.
Kamenosochaři provedli celkovou obnovu a ochranu povrchu kříže.
Realizací projektu bylo docíleno zachování kříže včetně
jeho přemístění na bezpečné místo.
Projekt byl součásti záměru obce postupně obnovit všechny historické prvky drobné architektury na území obce.
V neděli odpoledne, 20. 8. 2017, požehnal pan farář Petr
Utíkal za přítomnosti téměř 50 účastníků z Jezernice Loučky, ale také z Podhoří obnovený kříž. Od tohoto roku je každoročně (letos již po páté) ve třetí dekádě měsíce dubna
(kolem svátku sv. Marka) konaná krátká pobožnost „Žehnání polí“. Letošní pobožnost se konala v neděli 25. 4. 2021
za účasti cca 45 účastníků.
Antonín Jemelka, kronikář
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Hřbitovní kříž
V neděli 14. 3. 2021 se konala na místním hřbitově krátká
pobožnost „Připomenutí 150. výročí hřbitovního kříže.“
Kříž, který je umístěn uprostřed hřbitova, byl vybudován
na náklady manželů Antonína a Anny Horákových v roce
1871 – slaví tedy 150. výročí.
Řada farníků přítomných této krátké pobožnosti se domnívala, že také místní hřbitov je na stejném místě již 150 let.
Není tomu tak.
Původní hřbitov byl rozložen kolem kostela a pocházel
pravděpodobně z roku 1601. V roce 1832 byl založen na
„Záhumení“ hřbitov nový, ale tam se pohřbívalo jen do
roku 1839 a opět se začalo pohřbívat na starém hřbitově
kolem kostela.
Na konci osmdesátých let v roce 1888 byl při cestě do Lipníka vybudován nový hřbitov, který byl podle usnesení obecního výboru prohlášen za obecní majetek. Výše pohřebních
nákladů se pohybovala od 50 kr. do 2 zlatých. Místo na 2 m
kubické po dobu 15 let stálo tedy 2 zl. 50 kr., na dobu 75 let
se platilo za 2 m kubické 7 zl. Na budování hřbitova pracovala celá obec (z každého čísla jeden člověk).

A v roce 1871 byl na hřbitově kolem kostela postaven nákladem manželů Antonína a Anny Horákových kamenný
kříž. Po vybudování nového hřbitova byl tam tento kříž
přemístěn a stojí tam doposud.
Jaké opravy byly na něm za celou dobu provedeny?
V roce 2002 byl kříž poškozen pádem mohutné větve. Při
opravě v roce 2003 byla zbudována nová středová základní
deska, opraveny praskliny, odstraněny nečistoty a mech
a ošetřen povrch kamene.
Antonín Jemelka, kronikář

Zahradní slavnost
Po odeznění proticovidových opatření jsme teprve
10. června 2021 mohli slavnostně otevřít naši novou zahradu při mateřské škole, realizovanou ve druhé polovině
roku 2020. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Jezernice ve spolupráci
s obcí uspořádali parádní zahradní slavnost s programem
pro děti, kde se všichni mohli bavit a vyzkoušet svoje dovednosti.
V rámci odborného programu děti smontovaly připravené ptačí budky a měly za úkol donést jakýkoliv kámen na

poslední environmentální prvek – ještěrkovník, tj. skalku
pro ještěrky. Na skalku nám přispěl mimo jiné i zástupce
společnosti Agrochov, a.s., p. Roman Horník tak velkým
kamenem, že s ním i dva muži měli co dělat.
Společně s tatínky pak větší děti rozmístily podél motýlího
záhonu akátové špalky, které poslouží k posezení a klidnému pozorování života na záhoně.
Obec zajistila občerstvení, později odpoledne si všichni
opekli špekáčky. K pohodové atmosféře jsme si pustili pís-
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ničky, pro nejmenší jsme připravili skákací hrad a společně
si užili pěkné odpoledne na zahradě.
Každodennímu využívání zahrady už nic nebrání. Po celé
léto sem přicházeli rodiče s nejmenšími dětmi. Hřiště je
určeno dětem Základní a mateřské školy Jezernice v provozní době školy, Po–Pá 7:00–16:00, a mimo provozní
dobu školy je přístupné dětem v doprovodu rodičů nebo
jiné dospělé osoby. Na hřiště není povolen vstup se zvířaty!

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Pro zajištění čistoty zahrady a bezpečí našich nejmenších
je její prostor monitorován kamerou.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, z Národního programu životní prostředí (399 tis. Kč) a z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 (450 tis. Kč). Vlastní
zdroje obce 771 tis. Kč, celkové náklady projektu 1 620 tis. Kč.

Jo
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Mladý filmař z Jezernice získal cenu v Cannes
„Chtěl jsem lidem pootevřít oči“
PŘEROVSKÝ DENÍK 19. 7. 2021

Daniela Tauberová
Reportérka
ROZHOVOR / Mladý filmař z Jezernice na Přerovsku
letos dobyl Cannes. Český tvůrce Jan Kellner získal
na mezinárodním filmovém festivalu druhou cenu
v soutěži začínajících filmařů Nespresso Talents.
Porota vysoce ocenila jeho krátký film Bagman. Snímek dlouhý dvě a půl minuty je o mladých lidech,
kteří dobrovolně pomáhali za pandemie koronaviru.
„Nevěřil jsem tomu. Až když mi přišly letenky a program
do Cannes, tak jsem si říkal, že to asi bude pravda, a pak
když jsem šel po červeném koberci…,“ svěřil se třicetiletý
filmař v rozhovoru pro regionální Deník.
Kde máte sošku?
Nevzal jsem ji bohužel s sebou. Momentálně je u rodičů
v obývacím pokoji, ale plánuji, že ji dám dědovi.
K tomu musíte mít silný důvod…
Přivedl mě k natáčení. Je to jeho zásluha. Chtěl bych mu
poděkovat.
Na kdy plánujete tento okamžik?
Po Varech. Se soškou ještě musím na karlovarský filmový
festival a pak ji dědečkovi předám. Původní můj plán byl,
že bych se chtěl s tímto krátkým filmem dostat do Varů…
A Vary předběhla prestižní mezinárodní cena
v Cannes? Musel jste mít velkou radost…
Nevěřil jsem tomu. Až když mi přišly letenky a program do
Cannes, tak jsem si říkal, že to asi bude pravda, a pak když
jsem šel po červeném koberci…
Co jste si pomyslel?
Byl jsem moc pyšný, že se to podařilo. Původně jsem film
vůbec nechtěl natáčet do nějaké soutěže. Dělal jsem ho
pro nadaci Krása pomoci. Ale investovali jsme do drahé
techniky, tak jsem si říkal, co kdyby se podařilo vyhrát

a získat nějaké finance – to jsem si myslel, že by se snad
mohlo podařit v Karlových Varech. A podařilo se něco tak
úžasného!
Kdo je Bagman?
Je to člověk, kterého může dnešní střední generace vnímat
jako nějakého grázla, protože se jen někde poflakuje s batohem. Ve výsledku je to ale člověk, který pomáhá seniorům, v době pandemie jim nosil nákupy.
Proč právě tento námět? Cítil jste, že je potřeba je
nějak obhájit?
V podstatně ano. Ukázat je, jací jsou doopravdy. Lidé mají
spoustu předsudků, tak jsem chtěl trošku pootevřít oči.
V první půlce je vykreslujete jako grázlíky…
…a pak navštěvují důchodce, kterým se snaží pomoci.
Jsou to autentičtí „hrdinové“?
Žiji nyní většinou v Praze. U vchodu do domu, kde bydlím,
jsem našel leták, jestli někdo potřebuje pomoci s nákupem, tak že jsou k dispozici. Oslovil jsem je. Takto to celé
vzniklo. Chtěl jsem jim tím videem poděkovat, protože
dělali skvělou věc.
Snímek jste natočil v takzvaném vertikálním formátu. Můžete vysvětlit?
Je vytvořený pro mobilní telefony držené v ruce na výšku.
Moc jsem s tím zkušenost neměl, ale moje kameramanka
to zvládla naprosto skvěle. Bylo zajímavé vidět to zase trochu jinak. Mám i horizontální verzi pro nadaci.
Vy jste filmařinu nevystudoval. Jak jste začínal?
Začínal jsem jako malý kluk, tehdy mi bylo možná dvanáct
let, když mi děda dal svoji osmimilimetrovou kameru.
Hrál jsem si s ní a zkoušel točit. Bavilo mě to. Na střední
škole jsem pak točil třeba maturitní plesy, později svatby,
reklamní videa, kterým se věnuji i v současnosti. Chci se
nyní nejvíce věnovat krátkým filmům a v budoucnu možná
zkusit celovečerní film.
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Baví vás ten proces natáčení?
Strašně moc. Bagmana jsem si vyloženě užíval. Nebyl jsem
na to sám, měl jsem kameramanku, producentku. Nejlepší
natáčení, jaké jsem kdy zažil. Fantazie.
Cena z Cannes byla takovým příjemným bonusem…
Přesně tak. (smích)
Producentkou je absolventka hranického gymnázia
Kristýna Kapinusová… Vypadá to na dlouhodobější spolupráci?
Moc mi pomohla. Je velice šikovná. Těším se, že budeme
dále spolupracovat.
Jaké máte teď plány? Budete si užívat velké úspěchu a odpočívat…?
Rozhodně nechci odpočívat. Jak jsem plný dojmů z Cannes,
kde jsem potkával skutečné filmaře, mám obrovskou chuť
do práce. Už mám v hlavě další krátký film, klasický horizontální, trochu delší formát, půlhodinový.
Užil jste si atmosféry v Cannes? Stihl jste hodně filmů?
Viděl jsem dva filmy. V Cannes jsem strávil celkem čtyři
dny a bylo to naprosto fantastické. Obrovsky inspirativní
prostředí, kde si od rána do večera pořád povídáte jen o filmech, na filmy se díváte a potkáváte kolem sebe tvůrce,
slavné herce.
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Jít po červeném koberci, po kterém krátce před vámi
prošla nádherná herečka, velká filmová hvězda…
Ano. Shodnou okolností nedlouho přede šla po červeném
koberci Marion Cotillard… Ale Cannes byla zejména příležitost si domluvit spolupráci s některými tvůrci. Těším se
i do Varů, kde jsem nikdy nebyl. Budu chodit na filmy. Třeba
zde taky vznikne nějaká spolupráce do budoucna..
Co si ve Varech nenecháte ujít?
Z českých filmů to bude určitě Zátopek, na toho se těším.
Kdo je vaším velkým režisérským vzorem? Máte vzor?
Je to italský režisér Paolo Sorrentino. Můj obrovský vzor. La
grande bellezza můžu vidět klidně čtyřikrát za sebou.
Velká nádhera – doslova.
Za mě naprostý majstrštyk, jak ukázat památky Říma a zároveň u toho vyprávět příběh. Vizuálně krásná věc.
Z českých tvůrců?
Miloš Forman. Bylo geniální, jak v počátcích pracoval s lidovostí a neherci. Když u nás doma v Jezernici sleduji každodenní život, napadá mě námět na další krátký film. Je to
něco, co žiju, bude to upřímné ztvárnění.
Zmíněný půlhodinový snímek, který máte v plánu?
Ano. Věřím, že se bude líbit.
Souhlas k uveřejnění telefonicky od paní Tauberové 20. 7. 2021.

Jan Kellner a Cristina Aguilera Ochoa,
která za snímek
Doing is Love získala Cenu kategorie
filmových škol.
Foto: Archiv
Jana Kellnera
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Stanování s hasiči
Hasičské táboření se u nás v Jezernici stalo nezbytnou součástí letních prázdnin. O tom, že jde o akci oblíbenou mezi
rodiči i dětmi, svědčí skutečnost, že letošní ročník byl už
desátý a tím pádem jubilejní.
Letos tatínkové upravili břeh Bečvy na odpočinkovou pláž
s hrací plochou pro děti a s originální odpočinkovou zónou
pro rodiče a návštěvníky. „Plážový bar“ zaznamenal kladné
ohlasy zejména u rodičů. Díky vydařenému počasí v pátek
i v sobotu se podařilo uskutečnit všechny naplánované aktivity. Pro děti byla připravena hlína na tvoření, pro odvážné
plaváčky pak i plavby ve člunech po Bečvě. Nechybělo oblíbené rozptýlení v podobě návštěvy koní. Vrcholem dětského
programu pak byla stezka odvahy pro odvážné táborníky.
K vytvoření dobré atmosféry přispěla bezesporu také výborná tábornická kuchyně. Kromě vynikajícího kotlíkového

Setkání seniorů 2021
V pátek 6. 8. 2021 jsme se po dvou letech dlouhých epidemiologických opatření setkali se seniory Jezernice. Na jaře
to ještě nebylo možné a na podzimní termín jsme nechtěli
čekat, aby nás úředníci případnými covid opatřeními zase
nezastavili. Protože byly prázdniny, museli jsme oželet
úvodní vystoupení žáků naší základní školy. O dobrou náladu se se ctí postaralo Duo Lyra, Marie Dohnalová a Jan
Hanibal ze severní Moravy. Zahráli hudbu mnoha žánrů
k poslechu, tanci i společnému zpívání, sem tam zpestřili
program veselým povídáním o každodenních radostech
a strastech a nabídli zábavné hry. Publikum bylo spokojené, zpívalo, tancovalo, ke konci přerostlo společné veselí
v diskotéku.

guláše si táborníci pochutnávali i na grilovaných steacích,
klobásách, pečených bramborách, ale i dětské krupici. Babičky a návštěvy doplnily sortiment dobrot také o zmrzliny, koláče a ovoce.
Nedělní počasí už tak příznivé kvůli silnému rannímu dešti
nebylo, a tak každý spíše rychle balil svůj víkendový příbytek a spěchal domů.
Toto milé prázdninové setkání u Bečvy je výsledkem desetiletého nadšení ochotných rodičů, dalších nadšenců,
příznivců a také samotných táborníků. Všichni společně
vytvořili akci s hezkou atmosférou, které se účastní nejen
rodiče a děti z Jezernice, ale i z okolních obcí.
Všem, kteří tuto tradici založili a podílejí se na její organizaci, děkujeme. Budeme se s vámi těšit v příštím roce na
dalším táboření u Bečvy.
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Občerstvení zajistili pánové David Hanzlíček a Martin Škárek,
provozovatelé obou našich obecních hospůdek. Připravili
vynikající grilované steaky a žebra a veškeré nápoje k zapití
dobrého jídla. Obsluhu hostů perfektně zvládly zastupitelky
Hana Buršová a Iva Kubešová společně s pracovnicemi obce
Petrou Voldánovou a praktikantkou Erikou Šustkovou.
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Starostka připravila pro všechny návštěvníky drobné dárky
a spolu s členkami zastupitelstva popřála jubilantům, kteří
oslavili v letošním roce kulaté nebo půlkulaté narozeniny.
Bylo to příjemné a veselé setkání. Těšíme se příští rok na
shledanou.
Jo

Setkání na konci prázdnin
Ve čtvrtek 26. 8. se v hospůdce na hřišti sešli zastupitelé obce se zaměstnanci naší základní a mateřské
školy, aby se vzájemně informovali o tom, co nás
čeká v novém školním roce. Pan ředitel představil
zastupitelům nové zaměstnankyně. Od prvního
září do školy nastupuje paní učitelka Dora Drošťáková, která bude učit 2. a 3. třídu, a školní družinu
povede paní vychovatelka Veronika Petrášová. Na
konci školního roku 2020/2021 ukončily své působení v jezernické škole paní učitelka Václava Křenová

a paní vychovatelka Miroslava Vilímcová. Oběma děkujeme za jejich práci a přejeme jim všechno dobré
do dalšího života.
Zastupitelé se pak jednotlivě představili a s úsměvem
nahlas zapřemýšleli, co každý z nich může škole nabídnout. Obsluha hospůdky nám připravila výborné
grilované maso a po celou dobu se o nás hezky starala.
Setkání se vedlo v přátelském duchu a svůj hlavní cíl,
navzájem se představit, bohatě splnilo.
Jo
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Vítání občánků 2021
V neděli 12. září jsme po dvou letech opět mohli přivítat
naše nové občánky, děti narozené od října 2019 do srpna
2021, kterými jsou: Natálie Janásková, Adéla Mahrová,
Adam Vítek, Nella Adéla Macko, Filip Zapletal, Lea Králíková, Vincent Baďura, Josef Zemánek.
Těchto osm občánků nám přišli představit jejich rodiče
a nejbližší příbuzní. Po úvodním milém pozdravení od dětí
ze základní školy přivítala občánky paní starostka a na závěr, po předání dárků a po podpisu do pamětní knihy obce,
vyslechli rodiče Desatero vzkazů dítěte aneb co děti rodičům nikdy neřeknou, ale je to tak:
• Narodilo jsem se z vaší lásky. Prosím, nechte mě ve vaší
vzájemné lásce i vyrůst a dospět.
• Ukazujte mi svět! Kapka rosy v trávě se stane perlou až
tehdy, když mě k ní za ruku přivede máma. A krásný obraz
mého dětství bude vždy bezpečně viset právě na tom hřebíčku, který prvně zatluču spolu s tátou.
• Když pláču, neznamená to vždy, že mě něco trápí. Někdy
prostě zkouším, kam až mě vaše trpělivost pustí. Naslouchejte mi srdcem a rozeznáte to.
• Nekřičte na mě, prosím! Křičíte tím vlastně na sebe, protože se zlobíte, že se vám něco nepovedlo v mé výchově. Ale
za to já nemůžu. A váš křik je jed, co se mi usazuje na dně
duše. Nedovolte, abych mělo otrávenou duši.

• Učte mě pokoře, úctě i soucitu. Život nebude vždy zalitý
sluncem a já na to musím být připravené.
• Když zlobím, není to proto, že bych bylo zlé. Jen tím volám:
Haló! Jsem tady! Všímejte si mě! Něco mi chybí…
• Naučte mě chtít vyhrávat. Ale taky mě naučte přijmout
prohru. A veďte mě k úctě k vítězům i k poraženým.
• Až přijde moje doba dospívání, bude to asi těžké, počítejte s tím. Moje tělo poroste rychleji než můj rozum
a já si s tím nějaký čas nebudu vědět rady. Obrňte se
trpělivostí a jen nenápadně usměrňujte můj růst. Víc
vám asi nedovolím. Ale nebojte se, ono to přejde a já
to zvládnu!
• Dovolte mi vylétnout z hnízda, až přijde můj čas. Musím
poznat, jak to ve světě chodí. Nikdy se nepřestanu vracet,
když budu vědět, že mám kam.
• Z nadbytku vyrůstá rozmařilost a neúcta, takže mě veďte
ke střídmosti a skromnosti. Nedávejte mi víc, než kolik
opravdu potřebuji. Jen lásky, té mi dávejte neměřeně.
Všechnu vám ji vrátím.
Autorkou desatera je p. Blanka Prudilová a my těchto deset
podnětů každoročně připomínáme rodičům. Neškodí si ho
občas zopakovat.
Jo
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Exkurze mikroregionu
V září se zástupci obce Jezernice zúčastnili exkurze pořádané každoročně Mikroregionem Lipensko.
Mikroregion Lipensko uspořádal v pátek 17. září odbornou
exkurzi do Mikroregionu Maštale na Vysočině. Zástupci
všech 11 obcí našeho regionu vyrazili autobusem nejdříve do Proseče. Tam už s odbornou přednáškou čekaly dvě
představitelky Toulovcovy Maštale, které kromě jiného
představily práci jejich mikroregionu a všechny památky,
které mají ve své správě. Proseč je proslavená výrobou
dýmek, proto účastníci zájezdu navštívili muzeum dýmek,
ale rovněž měli exkurzi přímo ve výrobně BPK Proseč. Další
zastávkou byla turistická rozhledna Borůvka, postavená
v roce 2014. Rozhledna má v okolí ještě dvě předchůdkyně:
Terezku a Jarošov. Velmi zajímavým místem jsou pískovcové sklepy ve Zderazi, kde ve skále vyhloubené jeskyně
byly obývány ještě v 19. století a jsou českou raritou.
Zámek Nové Hrady patří soukromníkovi panu Kučerovi.
Při prohlídce objektu většině účastníků doslova spadla
brada nad poutavým vyprávěním majitele. Řekl nám,
že již přes dvacet let pracují s rodinou na obnově a zvelebování tohoto unikátního místa bez jakékoli dotace.
Od roku 1997, na počátku rekonstrukce celého areálu, se
z polorozpadlého objektu podařilo zvelebit velkou část
přilehlých prostranství a budov, ale rozvoj a revitalizace
dalších pozemků jsou stále živým projektem pro budoucí
roky. Rozsáhlé rekonstrukce a nové zahrady byly doposud
realizovány pouze ze soukromých peněz, zcela bez účasti
státní či evropské podpory. Rokokový zámek je obklopen
rozsáhlými pozemky, na kterých jsou založeny a stále ještě
zakládány nové rozmanité typy zahrad. Uvnitř areálu se
nacházejí další objekty, ve kterých jsou umístěny sběratelské expozice. Unikátní je přírodní divadlo, prostory bývalé
sýpky s koncertním či divadelním sálem, obdivovali jsme
zeleninovou i růžovou zahradu a vodní prvky v parku.
V oborách se prohání na 200 daňků, také krávy a koně. Zámek je ideálním místem pro návštěvu tohoto kraje.
Poslední zastávkou bylo město Polička, místo narození
hudebního skladatele Bohuslava Martinů. V chrámu sv. Jakuba ve věži prožil s rodiči část svého dětství. Chrám je novogotickou stavbou z roku 1865. Na náměstí stojí radnice
a morový sloup 22 m vysoký z let 1727 až 1731. Ve městě je
i pivovar, prohlídku ocenila zejména mužská část účastníků
exkurze.

Výměna zkušeností zástupců jednotlivých regionů, ale
i zástupců obcí je velmi prospěšná, moc možností se nenaskýtá, tak jsme velmi vděční organizátorům této akce, že
nám umožnili setkání v Mikroregionu Maštale.
St. Čočková, Veselíčko
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Připravované akce roku 2021 a 2022
v Domě kultury a sportu

25. 10. 2021
28. 10. 2021
30. 10. 2021
14. 11. 2021
19. 11. 2021
20. 11. 2021
28. 11. 2021
28. 11. 2021
6. 12. 2021
11. 12. 2021
12. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022
15. 1. 2022
22. 1. 2022
12. 2. 2022
19. 2. 2022
5. 3. 2022

Dýňování
Masarykova vatra (sportovní areál)
Cimbálovka – zrušeno
Hody, výstava motocyklů
Sousedská
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční výstava – zrušeno
Rozsvícení vánočního stromu a koledy (před poštou)
Mikulášská besídka
Vánoční volejbalový turnaj
Adventní koncert (kostel sv. Martina)
Fotbálek a Lampiony štěstí
Novoroční ohňostroj
Farní ples
Myslivecký ples
Dětský karneval
Obecní ples
Šibřinky

SPORT

Jezeráček 3/2021

33

Nohejbalový turnaj Sokol cup 2021
Dne 12. 6. 2021 se konal tradiční nohejbalový open
turnaj. Turnaj se konal v hojné účasti 19 družstev. Kvůli
koronavirové epidemii a dlouhé herní absenci se zúčastnilo velké množství hráčů včetně špičkových, jako je
např. dvojnásobný mistr světa Martin Müller, dorostenec-

ký mistr České republiky Jiří Dreiseitl. Dále se zde objevili
hráči z nejvyšších českých soutěží z extraligy a první ligy.
Do finále se probojovalo družstvo Jezernice (Jiří Dreiseitl,
Petr Lollek ml., Matěj Gregor), které prohrálo s družstvem
Martina Müllera, a tudíž skončili na druhém místě. V této
nabité konkurenci se na
jedenáctém místě umístilo amatérské družstvo
z Jezernice ve složení:
Petr Lollek st., Viktor Lollek, Libor Hořínek. Turnaj se velmi vydařil včetně počasí, hráči odjížděli
spokojení s kvalitní hrou
a chválili si sportovní
areál v Jezernici.
Petr Lollek

Sjezd Otavy
1.–4. 7. 2021 jsme se v bandě čtyřiceti vodáků vydali sjíždět řeku Otavu. Celkem jsme spluli 44 říčních kilometrů.
Lodě jsme vyzvedli v Sušici a pokračovali jsme dále až do
Štěkně, kde jsme naši
trasu také zakončili. Počasí nám příliš nepřálo,
tak jsme strávili všechny tři noci v kempu ve
Střelských Hošticích, kde
měly děti k dispozici obří
trampolínu. Program
jsme si zpestřili večerní
prohlídkou hradu Rabí,
exkurzí v pivovaru ve
Strakonicích a vařením
již tradiční večeře z kotlíku. Kvůli zvýšenému
průtoku v řece Otavě
jsme dokonce museli
zrušit plánovanou exkurzi s praktickou ukázkou

rýžování zlata. Příště nám snad vyjde lépe počasí a nějaké
ty zlatinky si všichni vyrýžujeme. Tak zase příště! Ahóóój!
MaŠ

34

Jezeráček 3/2021

SPORT

Na kolobce z jiného kopce
V sobotu 14. 8. se skupina 13 cykloturistů a 15 koloběžkářů
vydala na svou druhou letošní výpravu. Tentokrát jsme se
vydali auty do Valašského Meziříčí a odtud dále autobusem
na Horní Bečvu, odkud startovala naše trasa. Zkusili jsme
také cestu na kolobce do kopce a prohlédli si přehradu.
A pak to vypuklo.
Nádherná trasa přes všechny Bečvy s dobrou možností občerstvení, a tak jsme se zastavili na Zavadilce na dršťkovku,
v pivovaru Rožnov na oběd, na konci stezky ve ValMezu na
zmrzlinu a pivečko pod baldachýnem s vodní mlhou, která
nám všem přišla vhod.
Laďa Pacák

Na přehradě

Zavadilka

Jez mezi Hrachovcem a V. M.
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Z činnosti fotbalového oddílu
Zdravím všechny fanoušky jezerského fotbalu. Po dlouhé pauze způsobené covidovým obdobím vám opět přináším pár nových zpráv ze zákulisí našeho fotbalového
týmu. Kdo se o fotbal zajímá, ví, že poslední dvě sezony
se kvůli covidu nedohrály. Bohužel toto období způsobilo nejednomu klubu úbytek hráčů, nás nevyjímaje.
Před začátkem sezony jsme vážně uvažovali o nepřihlášení do krajské soutěže, s tím byl spojen odchod obou
útočníků – Jakuba Simona a Marka Macháčka, tímto
jim děkuji za reprezentaci obce a našeho oddílu. Přesto
jsme se na poslední chvíli rozhodli I.B přihlásit. Bohužel
kvůli mně jsme s tím váhali až do přihlášení soutěže
a nastal veliký boj o to, abychom sehnali adekvátní počet nových hráčů. Činnost taktéž ukončil Danek Kulhánek, který se odstěhoval, a Standa Chytil, který musel
na operaci s kolenem. Tímto i jim děkuji za reprezentaci. Díky ochotě a obětavosti Miry Jaše, trenéra Dubravského a v neposlední řadě Pavla Kubeši, který oslovil
bývalé spoluhráče a kamarády s dorosteneckých let,
se nám podařilo sehnat několik nových hráčů, z nichž
sice někteří naposledy hráli v dorostu, ale nechyběla
jim chuť a nadšení. Jsou jimi: Matyáš Plaskura, Vojta
Jemelka, Ondra Marek (syn bývalého dlouholetého
hráče Jezernice Roberta Marka), Laďa Vybíral, vrátil se
nám také Marcel Velešík, dalšími posilami jsou Tomáš
Zapletal a Jakub Štaffa. Bohužel od začátku soutěže
jsme měli problémy, protože jsme v podstatě neměli
ani jednoho čistokrevného obránce. Na post stopera
se přesunul Honza Šanta, který potom chyběl při rozehrávce ve středu zálohy. Před soutěží jsme odehráli
dva přípravné zápasy, s Potštátem, který jsme porazili
4:9 (2:5) a s Prosenicemi 1:1 (0:0). Nedostatečný čas
na přípravu a nezkušenost většiny mančaftu se projevila hned v prvních zápasech. Postupně jsme podlehli
Opatovicím, Pivínu, Tovačovu, Otaslavicím, Klenovicím
a Troubkám. V tabulce jsme byli poslední a s hrozivým
skóre 4:27 jsme byli zralí na ručník do ringu. Na zápas
v Otaslavicích a Troubkách jsme oslovili bývalého hráče
Romana Navrátila, jestli by nám nešel pomoci, protože
i ve svém věku pořád dokáže zahrát skvělý zápas, a navíc je to stoper, kterého jsme bohužel postrádali. Už
v Troubkách, kterým jsme podlehli po dobrém výkonu

3:2, bylo vidět, že se hra viditelně zlepšuje, a doufali
jsme, že co nejdříve získáme první body. To se podařilo hned v následujícím utkání doma s Radslavicemi,
které jsme po skvělém výkonu porazili 3:1. Poté jsme
zajížděli k důležitému zápasu do Horní Moštěnice,
která byla sousedem v tabulce a hrálo se, jak se lidově
říká, o 6 bodů. Utkání bohužel nedopadlo, jak jsme si
přáli, a po vyhraném poločase jsme bohužel odjížděli
jen s bodem za prohrané penalty. Poslední odehraný
zápas s Vrchoslavicemi se taky nevyvíjel moc dobře, kdy
jsme již v 6. minutě inkasovali a až do 15. minuty si naši
hráči asi mysleli, že se soupeř porazí sám. Potom se hra
zlepšila, ale do šaten se šlo za nepříznivého stavu 0:1.
V druhém poločase jsme převzali iniciativu a brankami
Ladi Vybírala a Rosti Rába, který se trefil cca z 25 metrů
krásně k tyči, zápas otočili. Po třetím gólu Ladi Vybírala
jsme v duchu doufali, že další 3 body jsou naše. Na konci zápasu si soupeř vstřelil vlastní gól, bylo prakticky
rozhodnuto a naši už zřejmě oslavovali a nechali soupeře ještě zkorigovat na 4:2. Příště zajíždíme na půdu
Újezdce, který je kvůli prohře s H. Moštěnicí a naší výhře na poslední pozici, ale to neznamená, že to nebude
těžký zápas. Více informací najdete na našem webu:
https://jezernice-fotbal.estranky.cz.
Bohužel i přesto, že máme nové mladé posily, před každým
zápasem se musíme ujišťovat, jestli je nás dost, kdo pojede atd. V současné době máme tři zraněné, Ondru Marka
a Laďu Dvořáka a Tomáše Zapletala. Taky se nám podařilo
sehnat pomocníka trenérovi, jímž je bývalý hráč Jezernice
Laďa Dvořák starší. Jsem rád za každou ruku, která chce
s něčím pomoci. Lidí je málo a takových, kteří chtějí pomoci ještě méně.
Chtěl bych také poděkovat našim fanouškům, kteří i přes
nepříznivé výsledky jezdí stále fandit jak na domácí, tak na
venkovní zápasy. Výsledky zápasů a tabulka níže.
Díky a fotbalu zdar!
Jan Vika,
sekretář TJ Sokol Jezernice, oddíl kopané
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Výsledky a tabulka
I.B třída skupiny A sezóna 2021/2022
8. 8. 2021 – 10:00 (neděle)

Opatovice (D)

0:2 (0:1)

15. 8. 2021 – 17:00 (neděle)

Pivín (V)

6:1 (3:1)

22. 8. 2021 – 10:00 (neděle)

Tovačov (D)

0:8 (0:0)

28. 8. 2021 – 16:30 (sobota)

Otaslavice (V)

3:1 (2:1)

5. 9. 2021 – 10:00 (neděle)

Klenovice (D)

1:5 (1:2)

12. 9. 2021 – 16:00 (neděle)

Troubky (V)

3:2 (3:0)

19. 9. 2021 – 10:00 (neděle)

Radslavice (D)

3:1 (2:1)

25. 9. 2021 – 15:30 (sobota)

H. Moštěnice (V)

2:1p (0:1)

3. 10. 2021 – 10:00 (neděle)

Vrchoslavice (D)

4:2 (0:1)

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

TJ Sokol Kovalovice

9

6

2

1

22:7

22

4

2.

TJ Sokol Opatovice

9

6

2

1

30:13

21

6

3.

TJ Sokol v Pivíně

9

6

0

3

25:18

18

3

4.

TJ Sokol Otaslavice

9

5

2

2

18:13

18

-3

5.

SK Radslavice

9

5

1

3

29:19

17

5

6.

TJ Sokol Klenovice na Hané

9

4

2

3

28:22

15

0

7.

FC Želatovice B

9

4

2

3

26:27

15

-3

8.

TJ Sokol Tovačov

9

4

1

4

30:24

13

-2

9.

FK Troubky

9

2

3

4

15:22

10

-11

10.

TJ Sokol Vrchoslavice

9

2

2

5

16:33

10

-5

11.

Sokol Horní Moštěnice

9

1

4

4

10:14

9

-9

12.

Sokol Ústí B

9

2

2

5

16:24

9

0

13.

TJ Sokol Jezernice

9

2

1

6

13:31

7

-11

14.

TJ Sokol Újezdec

9

1

2

6

12:23

5

-13
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čtvrtletník, registrováno u MK ČR pod číslem E 11328. Příspěvky do dalšího čísla posílejte do 31. 1. 2022.
Vydává: Obec Jezernice, Jezernice 206, Lipník nad Bečvou 751 31, nákladem 150 ks, vydáno dne 29. 10. 2021.
Sazba, zlom a tisk: Computer Media, s.r.o.

