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Informace z obce:
Úvodní slovo
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 04/2018
Srovnání produkce odpadů
Kartonové boxy na tříděný
odpad
Příspěvky:
HISTORIE – Hody aneb posvícení
ŠKOLA – A je tu opět nový školní
rok!
ŠKOLA – Příspěvky žáků
o prázdninách
CHASA – Příspěvek
Ostatní, pozvánky:
PROJEKT – Proměny venkovské
architektury
CHASA – Pozvání na Václavské
hody
CHOVATELÉ – Pozvání na
výstavu drobného zvířectva¨
Společenská kronika:
od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018
Fotogalerie:
ŠKOLA – Zahájení nového
školního roku
MALÝ FESTIVAL LOUTKY 2018 –
Divadelní představení 10 malých
černoušků

Vážení spoluobčané,
nejen období letních prázdnin, ale už
i kalendářní léto je již za námi a nastává
podzim. Milovníci sluníčka a teplého počasí
si letos horka užili do sytosti. Ti ostatní jsou
rádi, že se ochladilo a že nemusí snášet
tropická vedra. Všechny společně nás čekají
tradiční Václavské hody a věřím, že nejen
chasa si přeje, aby se alespoň o nastávajícím
víkendu vrátilo pěkné počasí. Vždyť deště
jsme si o minulých hodech užili dost.
Naší největší akcí letošního roku byla
a bohužel doposud je oprava budovy
základní školy. Do začátku školního roku
se nepodařilo práce ukončit, mimo jiné
i proto, že při opravách byly zjištěny skryté
vady základního a nadzemního zdiva a je
potřeba tento stav řešit, aby nedocházelo
k poškození opravené budovy. Tímto
problém se zabývalo i zastupitelstvo obce
na svém posledním zasedání a souhlasilo
s těmito pracemi a posunutím termínu
dokončení stavby. S ohledem na skutečnost,
že byl zahájen nový školní rok, byla přijata
taková opatření, aby se zamezilo možnému
úrazu dětí na stavbě a aby výuka probíhala,
pokud možno nerušeně.
O prázdninách se taky konečně
uskutečnilo předání zahradních kompostérů
občanům. Během jednoho středečního
odpoledne se nám podařilo předat všech
140 kompostérů několika velikostí. Teď
již mohou zájemci svůj biologický odpad
likvidovat tím nejvhodnějším způsobem
doma na svých zahradách.
Uvnitř zpravodaje naleznete článek
od mojeodpadky.cz Srovnání produkce
odpadů, odměn EKO-KOM a nákladů na svoz
směsného komunálního odpadu. Obdobně

jsem informoval zastupitelstvo obce na jeho
zasedání dne 19. 09. 2018.
Jak jistě většina z vás zaregistrovala, již
téměř tři čtvrtiny letošního roku u nás v obci
běží Motivační a evidenční systém MESOH.
Již během prvního období můžeme říci,
že zavedení tohoto systému bylo dobrým
krokem, protože se nám podařilo zvýšit
produkci tříděného odpadu, a to konkrétně
o 105 % u plastu a o 95 % u papíru, což jsou
krásná čísla. Díky tomu obec dostává větší
odměnu od společnosti EKO-KOM a může
tak lépe financovat sběr tříděných odpadů.
Jediné co nás trápí a můžeme tomu čelit je
produkce směsného komunálního odpadu,
viz. zvýrazněný text.
Produkce směsného komunálního
odpadu je stále na vysoké úrovni, oproti
ostatním obcím, které jsou do tohoto
systému zapojeny také. Obec má se
svozovou firmou domluvené podmínky,
kdy za výsyp každé popelnice zaplatí
určitou částku bez závislosti na tom,
zda je popelnice naplněná celá, nebo je
v ní na dně.
Proto je důležité, aby byly ke svozu
přistavovány opravdu jen popelnice
co nejvíce plné, abychom zbytečně
nemuseli platit za odvážený vzduch.
Navíc, pokud dáte popelnici ke svozu
místo 1× za 14 dnů pouze 1× za měsíc,
pomůže Vám to také k získání větší
slevy z poplatku dle systému MESOH.
Pokud nemůžete popelnici v den
svozu schovat za bránu, či někam jinam,
kam se popeláři nedostanou, můžete na
popelnici nechat vzkaz, že si nepřejete
popelnici nechat vyvážet.

Díky tomu obec může ušetřit nemalé
finanční prostředky, které se poté vrátí
Vám, občanům, na slevě z poplatku.
Věříme, že se časem i tento aspekt
vyladí a systém bude ještě úspěšnější,
než-li je doposud.
Velmi důležitou událostí je, že
zastupitelstvo obce schválilo nový územní
plán obce. Bylo tak završeno více jak dva
roky trvající období, kdy probíhaly práce
na přípravě tohoto důležitého dokumentu.
Územní plán stanovuje způsob rozvoje obce
jako postupné, ekonomicky a společensky
zdůvodněné využívání potenciálu území
při zachování jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot, které jsou
výsledkem historického vývoje. Územní plán
stanovuje podmínky pro ochranu těchto
hodnot, stanovuje podmínky pro kultivaci
a obohacování při úměrném a vzájemně
koordinovaném rozvoji soustavy všech
funkcí obce a při dodržení zásady jejich
vzájemné slučitelnosti. Dne 20. 09. 2018
zveřejněno jeho vydání na úřední desce obce
a kompletní dokumentace je k nahlédnutí
na obecním úřadě a byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
krásné podzimní dny a těšíme se společně
s chasou na příjemné setkání na Václavských
hodech.

Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH),
Radek Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav
Slavík (BS), Ing. Jan Slavík (JS), Ing.
Petr Slavík (starosta), Radek Šles (RŠ),
Miroslav Ulreich (MU).

Ing. Petr Slavík, starosta

4. Žádosti občanů a organizací
a) Obec Loděnice, Žádost o finanční
příspěvek
b) Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Znojmo, Poděkování
a žádost
c) Sbor Jednoty bratrské
v Ivančicích, Žádost o finanční
podporu

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2018
konaného dne 19. 09. 2018
Starosta
zahájil
zasedání
zastupitelstva obce (dále jen „ZO“)
v 18:00. hod. Přivítal členy ZO
a přítomné spoluobčany. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 obecního zřízení.
Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu s obecním zřízením, na úřední
desce obecního úřadu od 11. 09. 2018,
současně způsobem umožňující dálkový
přístup (na „elektronické úřední desce“)
a způsobem v místě obvyklým, hlášením
v místním rozhlase. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO a podle
§ 92 odst. 3 obecního zřízení je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno 8
členů ZO. Omluven je RŠ z pracovních
důvodů.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem
jednání zasedání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO doplněný a upravený
pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje následující pořad
jednání zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2018
1. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti

5. Nakládání s majetkem
a) smlouvy o nájmu pozemku
k uskladnění palivového dřeva
b) Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Trboušany a navazující
části k.ú. Maršovice, uspořádání
a návrh nových pozemků obce
c) Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Smlouva
o zřízení služebnosti (stavba
telekomunikační rozvaděč
DSLAM)
6. Spolufinancování sociálních služeb
v roce 2018, Smlouva o poskytnutí
účelového finančního příspěvku
Městu Moravský Krumlov
7. Územní plán Jezeřany-Maršovice,
vydání územního plánu
8. Veřejná zakázka „Oprava ZŠ“
9. Změna rozpočtu
a) rozpočtové opatření č. 5/2018
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schválené starostou dne
10. 08. 2018
b) rozpočtové opatření č. 6/2018
10. Diskuse
11. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední
desce od 02. 07. 2018 do 18. 07. 2018.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné
námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS
a jako ověřovatele navrhl RP a JS.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2018 Radka
Podhrázkého a Ing. Jana Slavíka.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva
obce
Starosta přednesl zprávu o plnění
usnesení
z
minulého
zasedání
zastupitelstva obce, kdy uvedl:
Požární zbrojnice
(Usnesení č. 03/03/2018)
Ve věci jednání ohledně požární
zbrojnice bylo vyhotoveno a dne
07. 08. 2018 odesláno vyjádření obce
právnímu zástupci majitelů pozemku.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Zástavba „U Potůčku“
(Usnesení č. 04/03/2018)
Dne 18. 07. 2018 se uskutečnilo
jednání s Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem
ohledně možnosti dalšího postupu
a jednání s vlastníky pozemků a jejich
spoluúčasti na výstavbě inženýrských
sítí. Byla oslovena společnost E.ON s.r.o.
jako správce sítě a distributora elektrické
energie ohledně možného řešení vedení
VN k transformátoru.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
červenec - září

Navýšení členů Jednotky SDH
(Usnesení č. 05/03/2018)
Navýšení Jednotky SDH bylo
realizováno, když dne 24. 07. 2018 byla
podepsána Dohoda o členství v JSDH
s panem Markem Čápem. Ohledně
pojištění člena jednotky byl kontaktován
zástupce společnosti EZ INVEST, s.r.o.,
který pojištění jednotky vyhodnotil
a předložil návrh na nové úrazové
pojištění a odpovědnosti členů jednotky
v jedné pojistné smlouvě. Nové pojištění
by více odpovídalo současným potřebám,
celkově by rozšířilo rozsah pojištění
(pouze limit pro trvalé následky úrazu
by se snížil z 180 000 Kč na 150 000 Kč).
Stávající pojištění ve výši 7 064 Kč by
nově činilo 6 520 Kč
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
změnu pojištění schválilo.
Usnesení č. 03/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje na základě
doporučení společnosti EZ INVEST,
s.r.o., sjednat novou Pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za újmu
a pojištění úrazu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů u společnosti
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
v navrhovaném rozsahu a limity plnění,
v celkové výši 6 520 Kč za rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dispozice s majetkem
(Usnesení č. 08/03/2018 až č.
15/03/2018)
Kupní smlouvy byly podepsány
dne 11. 07. resp. 10. 07. 2018 a při
jejich
podpisu
kupující
uhradili
sjednanou kupní cenu. Následně byl
dne 12. 07. 2018 podán návrh na vklad
do KN, který byl realizován v obou
případech dne 02. 08. 2018.
Pachtovní smlouva byla uzavřena
a pachtovné uhrazeno dne 10. 09. 2018.
Ohledně vzdání se předkupního
práva byl spoluvlastník pozemků
vyrozuměn a bylo mu zasláno Sdělení
dne 04. 07. 2018 a dne 24. 07. 2018 na
základě jeho žádosti vydáno Potvrzení
pro KN.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
červenec - září

Kompostéry
(Usnesení č. 21/03/2018 a č.
22/03/2018)
Ve věci spolufinancování veřejné
zakázky
„Předcházení
vzniku
textilních a biologicky rozložitelných
odpadů
v
dobrovolném
svazku
obcí
Moravskokrumlovsko“
bude
možno zahrnout i administraci,
takže spolufinancování kompostérů,
kontejneru na textil a administraci
(neinvestiční transfer) nyní činí 137 512
Kč (nikoli 159 838 Kč) a spolufinancování
štěpkovače (investiční transfer) bude ve
výši 36 717 Kč. Proto bude potřeba nově
schválit výši spolufinancování.
Vlastní
dodání
kompostérů
dodavatelem se uskutečnilo 15. 08. 2018
a jejich vydávání občanům se uskutečnilo
dne 22. 08. 2018. Se zájemci byla
uzavřena Smlouva o výpůjčce a darování,
jejímž předmětem je bezplatné užívání
kompostéru do 30. 03. 2024 s následným
převodem vlastnictvím na vypůjčitele.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
změnu spolufinancování schválilo.
Usnesení č. 04/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje spolufinancování
veřejné zakázky „Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných
odpadů v dobrovolném svazku obcí
Moravskokrumlovsko“ na pořízení
kompostérů a kontejneru na textil
jako neinvestiční příspěvek ve výši
137 212 Kč a spolufinancování pořízení
štěpkovače jako investiční příspěvek ve
výši 36 717 Kč
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Školní kuchyně
(Usnesení č. 25/03/2018 a č.
26/03/2018)
Ve věci veřejné zakázky „Školní
kuchyně“ bylo Oznámení o výběru
dodavatele vyhotoveno a rozesláno dne
21. 06. 2018 a Kupní smlouva podepsána
25. 06. 2018. Realizace proběhla v měsíci
srpnu 2018 s předáním dne 22. 08. 2018.
S ohledem na cenu elektrického
konvektomatu a plynového sporáku
s elektrickou troubou (cena vyšší než
40 000 Kč) je třeba rozdělit příspěvek pro
ZŠaMŠ na část investiční a neinvestiční.
Souběžně s přípravou a realizací
této akce, byly učiněny kroky, aby
mohlo dojít k zápisu změny v údajích
školského zařízení Školní jídelna ke
změně nejvyššího povoleného počtu
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stravovaných ve školském zařízení ze
70 na 100. Byla vyžádána stanoviska
Krajské hygienické stanice JMK,
územní pracoviště Znojmo a Odboru
výstavby a územního plánování MěÚ
Moravský Krumlov. Po jejich obdržení
byla dne 12. 06. 2018 podána Žádost
o zvýšení nejvyššího povoleného počtu
stravovaných, včetně všech potřebných
dokumentů, na odbor školství JMK,
který dne 27. 07. 2018 vydal příslušné
rozhodnutí a od 01. 09. 2018 je ve
školském rejstříku povolený počet
stravovaných uveden na 100, což je
jedním z předpokladů pro zdárný chod
školní kuchyně.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Pomník
(Usnesení č. 27/03/2018 a č.
28/03/2018)
Na základě jednání s dodavatelem
a s ohledem na dodací lhůty byl Pomník
padlým občanům Maršovice objednán
dne 04. 07. 2018 s termínem předání
díla do 30. 04. 2019.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti
a seznámil ZO s problematikou za
období od 21. 06. 2018 do 19. 09. 2018:
Účast na jednáních
06. 09. 2018, kontrola výkonu
přenesené
působnosti
svěřené
orgánům obcí KÚ JMK, OÚ JezeřanyMaršovice
Předmětem kontroly byl výkon agend
vidimace a legalizace, včetně kontroly
agendy poskytování informací na
úseku podmínky k provádění vidimace
a legalizace, způsobilosti úředníků
k výkonu této agendy a evidence
vidimace a legalizace, se shrnutím, že
provedenou kontrolou bylo zjištěno,
že evidence vidimací a legalizací je
u OÚ Jezeřany-Maršovice prováděna
v souladu s platnými právními předpisy.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Opravy místních komunikací
a chodníků
S ohledem na vyčlenění finančních
prostředků v rámci Rozpočtu obce pro
rok 2018, Směrnicí č. 1/2016 o zadávaní
veřejných zakázek malého rozsahu
a v souladu s informací poskytnutou
ZO na zasedání dne 18. 04. 2018,
realizoval starosta několik veřejných
zakázek s výběrem. Všechny zakázky,
na základě předložených nabídek
a následných objednávkách, realizovalo
MIKO sdružení z Neslovic v období od
19. 07. 2018 do 01. 08. 2018. Konečný
rozsah prací byl vždy upřesněn na místě
realizace.
Akce „Zpevněná plocha sklad
Maršovice“,
spočívala
v
opravě
zpevněné plochy a chodníku v okolí
skladu v Maršovicích. Původní rozsah
realizovaných oprav měl být ve
výši 87 000 Kč, při vlastní realizaci
i s ohledem na návaznost na přímý
kontakt se státní silnicí, byla realizována
i oprava komunikace podél hlavní
silnice, kdy musela být odbourána
konstrukce silnice a položeny vrstvy
asfaltového betonu. Konečná cena tak
činila 157 239,50 Kč.
Akce „Vjezd k OB“ řešila nevyhovující
stav části chodníku ke škole u vjezdu
k obecním bytům, položením zámkové
dlažby do betonu a jeho napojení na
místní komunikaci a navazující části
chodníků, za konečnou cenu 65 098 Kč.
Akce „Oprava kanalizačních vpustí
a šachet“ spočívala v opravě dvou
kanalizačních vpustí dešťové kanalizace
před domem č.p. 123 a u křižovatky
ke škole, jejich zabetonování a oprava
přilehlé komunikace a nového zákrytu
dvou šachet dešťové kanalizace na
Dolním konci v Maršovicích za cenu
33 275 Kč.
Akce „Oprava MK“ spočívala
v opravě propadu komunikace ke hřišti
a v Maršovicích u kapličky, kdy byla
zhotovena nová konstrukce vozovky
a použit asfaltový beton v rozsahu
50 m2, za cenu 69 575 Kč.
Akce „Oprava výtluk“ spočívala
v opravě výtluk na místních komunikacích
po celé obci dle aktuálnosti, v objemu 22
tun asfaltového betonu (ACO 8), za cenu
118 459 Kč.
V
rámci
prováděných
prací
Sdružením MIKO, byly provedeny další
práce, a to montáž stojanu malované
mapy na Panšule, oprava sloupu
veřejného rozhlasu v Maršovicích na
Výhoně, přeložení chodníku před OÚ,
ale zejména odkopání strouhy na návsi
v Jezeřanech a od Maršovic k ČS1
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

a příkopů na Panšule a u ČS2, vše za cenu
62 920 Kč.
Tyto práce byly dopředu plánovány
a sloužily k opravě havarijního popř.
špatného stavu chodníků a místních
komunikací. Další práce byly zaměřeny
především na lepší odvod dešťových vod
z daných lokalit.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Dodávky elektrické energie
Starosta byl nejdříve dne 25. 07. 2018
telefonicky a e-mailem, posléze
písemně, informován ohledně vzniklé
situace týkající se dodávek elektřiny pro
odběrná místa obce, kdy od 01. 08. 2018
již společnost Energie Pro s.r.o. není
dodavatelem elektřiny, protože partner
společnosti se předčasně odhlásil
z našich odběrných míst jako subjekt
zúčtování, a tak došlo ke zrušení této
společnosti jako dodavatele elektřiny.
Následně od 01. 08. 2018 byly do našich
odběrných míst zahájeny dodávky
elektřiny dodavatelem poslední instance
(společností E.ON Energie, a.s.).
Aby byla co nejdříve obnovena
dodávka elektřiny do odběrných míst
obce v normálním režimu, na doporučení
původního dodavatele, uzavřel starosta
na dotčená odběrná místa Smlouvu
o sdružených službách dodávky
elektřiny se společností E.ON Energie,
a.s., a tak k 30. 08. 2018 došlo k úspěšné
změně dodavatele elektřiny a novým
dodavatelem se stala společnost E.ON
Energie, a.s.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
změnu dodavatele schválilo.
Usnesení č. 05/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje změnu dodavatele
elektřiny pro odběrná místa obce,
kterým je od 30. 08. 2018 společnost
E.ON Energie, a.s.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Navýšení příspěvku příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ
Ředitelství ZŠaMŠ podalo žádost
o navýšení rozpočtu o 150 000 Kč
s ohledem na rozsáhlou rekonstrukci
školní kuchyně včetně doplnění vybavení
(491 000 Kč), celkovou rekonstrukci
sociálního zařízení v MŠ (264 000 Kč),
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opravu střechy zahradního domku
včetně podhledů (50 000 Kč), realizování
malířských a natěračských prací v budově
ZŠ, MŠ a zahradního domku (113 000
Kč), elektrikářské práce pro kuchyni,
WC a menší opravy v ZŠ (13 000 Kč),
rekonstrukce chlapecké šatny (51 000
Kč) a zakoupení postýlek a vybavení
pro doplnění kapacity MŠ (16 000 Kč).
S ohledem na množství realizovaných
akcí v ZŠ a MŠ je navýšení opodstatněné
a celková výše příspěvku pro ZŠaMŠ
pro rok 2018 bude činit 1 650 000
Kč. Protože součástí akce „Školní
kuchyně“ byla i dodávka zařízení, jehož
jednotlivá cena přesáhla částku 40 000
Kč - elektrický konvektomat (86 436 Kč)
a plynový sporák s elektrickou troubou
(68 596 Kč), je třeba rozdělit příspěvek
pro ZŠaMŠ na příspěvek neinvestiční
(1 494 968 Kč) a příspěvek investiční
(155 032 Kč).
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
zvýšení příspěvku schválilo.
Usnesení č. 06/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje navýšení příspěvku
příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace
pro rok 2018 o 150 000 Kč na částku
1 650 000 Kč s tím, že neinvestiční
příspěvek bude ve výši 1 494 968 Kč
a investiční příspěvek ve výši 155 032
Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dopravní obslužnosti IDS JMK
na rok 2019
Obec se na základě Smlouvy
o zajištění financování systému IDS JMK
zavázala poskytnout ze svého rozpočtu
do rozpočtu JMK na nadstandard
dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK
finanční příspěvek, který odpovídá
50 Kč na jednoho obyvatele a rok.
Počet obyvatel vychází z aktuálních
statistických údajů ČSÚ.
Navíc obec hradí nadstandard
dopravní obslužnosti IDS JMK, za
vedení vybraných spojů linky 446
v trase Jezeřany-Maršovice – Loděnice
a zpět. Společnost KORDIS JMK jako
koordinátor IDS JMK vyčísluje výši
tohoto nadstandardu pro nadcházející
rok, ale podle informací nebyla ještě jeho
výše pro rok 2019 vyčíslena.
S ohledem na výše uvedené a zejména
zabezpečení dopravy žáků navštěvujících
červenec - září

ZŠ v Loděnicích a jejich bezpečnost,
doporučuji ZO nadstandard schválit,
přestože obec neobdržela vyčíslení výše
tohoto příspěvku pro rok 2019.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
výši příspěvku na vědomí a nadstandard
schválilo.
Usnesení č. 07/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí výši
finančního
příspěvku
obce
na
spolufinancování systému IDS JMK pro
rok 2019, který činí 39 150 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
financování
systému IDS JMK mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Jihomoravským krajem za
účelem zajištění nadstandardu dopravní
obslužnosti IDS JMK na lince 446
(Moravský Krumlov – Loděnice) pro rok
2019 ve výši do 30 000 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pozemek p.č. 2352/34, v k.ú. Jezeřany - výběrové řízení z aukcí
Na zasedání dne 18. 04. 2018 ZO
přijalo usnesení č. 03/02/2018, kterým
schválilo úplatný převod pozemku p.č.
2352/34, o výměře 61 m2, vodní plocha,
v k.ú. Jezeřany, do vlastnictví Obce
Jezeřany-Maršovice a to s ohledem na
skutečnost, že pozemek je v majetku
státu, který ho chce prodat. Obec poslala
žádost o úplatný převod tohoto pozemku
na ÚZSVM.
Dne 20. 08. 2018 obdržela oznámení
od ÚZSVM, že vyhlásil výběrové řízení
s aukcí na zjištění zájemce o koupi
tohoto pozemku. Obálky s nabídkou
měly být na úřad doručeny do dnešního
dne 19. 09. 2018 a ve 14:00 hod. se
uskuteční otvírání obálek s následnou
aukcí. Vyhlášená minimální cena
činila 4 500 Kč, kauce částku 450,– Kč,
minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny
500 Kč. S ohledem na okolnosti a způsob
úplatného převodu nebylo možné, aby
se obec do výběrového řízení přihlásila.
Zároveň u tohoto pozemku není pro
obec jeho vlastnictví důležité, a proto
je navrhováno, aby obec o získání
pozemku touto formou ani v budoucnu
neusilovala.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
červenec - září

stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
informaci na vědomí.
Odpadové hospodářství
Ve dnech 15. 09. a 16. 09. 2018 se
uskutečnil sběr a svoz velkoobjemového
odpadu. Je třeba zvážit, zda nerealizovat
ještě v tomto roce sběr a svoz pneumatik
a vyčlenit v rozpočtu finanční prostředky
ve výši cca 25 000 Kč.
Co se týká vyhodnocení systému
MESOH nejsou k dispozici kompletní
výsledky za předchozích 8 měsíců,
ale lze pozorovat pozitivní tendence.
Do systému se zapojilo více jak 75 %
domácností, které získaly cca 9 000
EKO bodů. Za 1. pololetí roku 2018 se
zvýšilo množství vytříděného papíru
o 94 % a plastu o 104 %. Nepříznivý je
trend množství směsného komunálního
odpadu, jehož množství nepokleslo,
naopak se zvýšilo o 7 %.
Náklady na svoz odpadu se sice
nezvýšili a činí cca 286 000 Kč, což je
oproti roku 2017 pokles o 4 %, ale je
potřeba apelovat na občany, s ohledem
na skutečnost, že obec hradí za každou
vyvezenou popelnici, aby je dávali pokud
možno naplněné co nevíce, resp. nedávali
ke svozu popelnice poloprázdné. Do
nákladů bude potřeba rovněž zahrnout
náklady na provoz systému, které budou
činit cca 23 000 Kč za rok a spotřeba cca
2 500 transparentních pytlů za rok, což
představuje cca 7 000 Kč.
Naopak se zvýšila odměna od
společnosti EKO-KOM, a.s., která za
1. pololetí 2018 činí cca 60 000 Kč, v 1.
pololetí roku 2017 to bylo cca 45 000 Kč,
což představuje nárůst o 33 %.
V souladu se Smlouvou o zavedení,
provozování a koordinaci Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství (MESOH) bude po 3.
čtvrtletí 2018 provedeno nastavení
motivačních parametrů do MESOH
aplikace na základě schválené obecně
závazné vyhlášky o systému nakládání
s odpady a stanoveny slevy, tak aby
v příštím roce mohly být poplatky
vybírány již na základě vyhodnocení
zapojení jednotlivých domácností do
systému třídění domovního odpadu.
Bude potřeba, aby ZO rozhodlo o výši
finančních
prostředků
určených
k motivaci (slevám pro občany) a to
stanovením hodnoty EKO bodu.
Předpokládáme, že do systému
by mohly být zapojeny odměny od
společnosti EKO-KOM, a.s. (cca 100 000
Kč), tak aby EKO bod mohl mít hodnotu
cca 8 až 10 Kč.
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Starosta informoval ZO, že za
účelem podpory třídění odpadů občany,
zakoupil 100 ks kartonových boxů na
tříděný odpad (plast a papír) a požádal
ZO o vyjádření za jakou cenu je prodávat.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO souhlasilo s uskutečněním sběru
pneumatik, prodejem sady boxů za 100
Kč a informaci ohledně MESOH vzalo na
vědomí.
Plán rozvoje sportu v obci
Pro rozvoj sportu v každé obci
je důležité, aby obec měla stanoven
a vypracován základní plán, podle
kterého by se obec mohla či měla ubírat
v nadcházejícím období. Zároveň je
vhodné, aby takový plán byl zpracován
v písemné podobě a podle určité
metodiky.
Obec ve své samostatné působnosti
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), vytvářejí podmínky
pro sport, zejména zabezpečuje
rozvoj sportu pro všechny, zejména
pro mládež, zabezpečuje přípravu
sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů, zajišťuje výstavbu,
rekonstrukce, udržování a provozování
svých sportovních zařízení a poskytují je
pro sportovní činnost občanů, kontroluje
účelné využívání svých sportovních
zařízení a zabezpečují finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu. Podle § 6 odst.
2 zákona, obec zpracovává v samostatné
působnosti pro své území plán rozvoje
sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
Plán rozvoje sportu v obci podle § 6a
zákona obsahuje zejména vymezení
oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory
sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce.
Součástí plánu je také určení prostředků
z rozpočtu obce, které jsou nezbytné
k naplnění plánu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
vyjádření na vědomí.
Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko
Návrh závěrečného účtu ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko za
rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017,
a další dokumenty byly uveřejněny
na ÚD obce a způsobem umožňujícím
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

dálkový přístup ve dnech od 06. 06. 2018
do 21. 06. 2018. Dne 21. 06. 2018 byl
závěrečný účet svazku schválen valnou
hromadou svazku.
Podle ustanovení § 39 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, se závěrečný účet
svazku obcí předkládá zastupitelstvům
členských obcí, a to neprodleně po jeho
schválení v orgánu svazku obcí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
závěrečný účet na vědomí.
Usnesení č. 09/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí Závěrečný
účet ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko za rok 2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko
Návrh závěrečného účtu DSO
Moravskokrumlovsko za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017, a další
dokumenty byly uveřejněny na ÚD
obce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve dnech od 17. 05. 2018 do
27. 06. 2018. Dne 27. 06. 2018 byl
závěrečný účet svazku schválen členskou
schůzí DSO.
Podle ustanovení § 39 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, se závěrečný účet
svazku obcí předkládá zastupitelstvům
členských obcí, a to neprodleně po jeho
schválení v orgánu svazku obcí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
závěrečný účet na vědomí.
Usnesení č. 10/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí Závěrečný
účet DSO Moravskokrumlovsko za rok
2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti občanů
a organizací
a) Obec Loděnice, Žádost o finanční příspěvek
Obec dne 29. 06. 2018 obdržela
Žádost o finanční příspěvek od Obce
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Loděnice, na přestavbu bytu na učebnu
družiny v ZŠ Loděnice z důvodu
narůstajícího počtu žáků v základní
škole. Výše finančního příspěvku se
odvíjí od procentuálního počtu žáků
navštěvujících ZŠ ve školním roce
2017/2018 a činí 113 250 Kč. Hodnota
stavebních prací činí 750 000 Kč.
Finanční příspěvek (dar) významně
pomůže k vytvoření moderního zázemí
pro děti navštěvující ZŠ Loděnice, když
v současné době ZŠ navštěvovalo ZŠ
celkem 24 dětí z Jezeřan-Maršovic, což
představuje cca 15 % všech dětí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO dar
schválilo.
Usnesení č. 11/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje dar z rozpočtu obce
na rok 2018 pro Obec Loděnice ve výši
113 250 Kč, za vytváření moderního
zázemí pro děti z naší obce navštěvující
ZŠ Loděnice, na výstavbu učebny
družiny.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo, Poděkování
a žádost
Obec obdržela dne 22. 06. 2018
Poděkování a žádost od Oblastní
charity Znojmo, ve kterém poděkovala
za dosavadní finanční pomoc, kterou jí
obec poskytla v roce 2017 a současně
požádala o finanční dar i v roce letošním.
V posledních letech obec poskytla dary
Oblastní charitě Znojmo ve výši 3 000
Kč a proto je navrhováno dar poskytnout
i letos, za pomoc a službu potřebným
občanům.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO dar
schválilo.
Usnesení č. 12/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje dar ve výši 3 000 Kč
pro Oblastní charitu Znojmo, za pomoc
a službu potřebným občanům.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, Žádost o finanční podporu
Obec dne 23. 07. 2018 obdržela
Žádost o finanční podporu dlouhodobé
činnosti „Naplňování lidských potřeb
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pacientům LDN v Nemocnici Ivančice“
z rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice
v roce 2018, na službu, kterou po
dohodě s nemocnicí, prostřednictvím
svých pracovníků naplňují lidské
potřeby pacientů léčebny a finance
budou použity na mzdové prostředky
pro tyto pracovníky. Sbor realizuje i další
aktivitu, mimo jiné dobrovolnickou
službu spočívající převážně v dělání
společnosti
pacientům,
procházky
a drobné posluze. V minulém obdob
bývalo i několik občanů naší obce.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO dar
schválilo.
Usnesení č. 13/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje dar z rozpočtu
obce na rok 2018 pro Sbor Jednoty
bratrské v Ivančicích, ve výši 3 000 Kč, za
naplňování lidských potřeb pacientům
LDN v Nemocnici Ivančice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) smlouvy o nájmu pozemku
k uskladnění palivového dřeva
Na základě usnesení ZO č.
16/03/2018 ze dne 20. 06. 2018 byl
znovu zveřejněn Záměr obce pronajmout
nemovitý majetek, vyvěšením na úřední
desce ve dnech od 12. 07. 2018 do
19. 09. 2018. V uvedeném termínu si
podalo žádost o pronájem pozemku
k uskladnění palivového dřeva celkem
6 občanů se zabranou plochou více jak
200 m2. ZO jsou předkládány ke
schválení jednotlivé smlouvy o nájmu
pozemku v souladu a s podmínkami
projednanými na minulém zasedání ZO.
Uzavřením smluv tak bude naplněn
záměr obce pronajmout pozemky za
účelem uskladnění palivového dřeva
pro občany v dané lokalitě, obdobně
bude moci být postupováno v dalších
obdobných případech.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvy o nájmu pozemku schválilo.
Usnesení č. 14/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako pronajímatelem a Dušanem
Dvořákem, bytem Jezeřany-Maršovice
196, jako nájemcem, jejímž předmětem
červenec - září

je dočasné užívání části pozemku p.č.
911/2, o výměře 40 m2, ostatní plocha
v k.ú. Maršovice, za účelem uskladnění
palivového dřeva s nájemným 160 Kč za
kalendářní rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako
pronajímatelem
a
Alenou
Novotnou, bytem Jezeřany-Maršovice
191, jako nájemcem, jejímž předmětem
je dočasné užívání části pozemku p.č.
911/2, o výměře 36 m2, ostatní plocha
v k.ú. Maršovice, za účelem uskladnění
palivového dřeva s nájemným 144 Kč za
kalendářní rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku
mezi
Obcí
JezeřanyMaršovice
jako
pronajímatelem
a Vítězslavem Pragerem, bytem Brno,
Fryčajova 538/143, jako nájemcem,
jejímž předmětem je dočasné užívání
části pozemku p.č. 911/70, o výměře
16 m2, ostatní plocha v k.ú. Maršovice,
za účelem uskladnění palivového dřeva
s nájemným 64 Kč za kalendářní rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako pronajímatelem a Martinem
Buchmayerem,
bytem
JezeřanyMaršovice 95, jako nájemcem, jejímž
předmětem je dočasné užívání části
pozemku p.č. 911/70, o výměře
14 m2, ostatní plocha v k.ú. Maršovice,
za účelem uskladnění palivového dřeva
s nájemným 56 Kč za kalendářní rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku
mezi
Obcí
JezeřanyMaršovice jako pronajímatelem a Marií
Neuwirthovou,
bytem
JezeřanyMaršovice 209, jako nájemcem,
jejímž předmětem je dočasné užívání
části pozemku p.č. 911/70, o výměře
18 m2, ostatní plocha v k.ú. Maršovice,
červenec - září

za účelem uskladnění palivového dřeva
s nájemným 72 Kč za kalendářní rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako pronajímatelem a Janem Ecklem,
bytem Jezeřany-Maršovice 213, jako
nájemcem, jejímž předmětem je dočasné
užívání části pozemku p.č. 911/70,
o výměře 86 m2, ostatní plocha v k.ú.
Maršovice, za účelem uskladnění
palivového dřeva s nájemným 344 Kč za
kalendářní rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Trboušany a navazující
části k.ú. Maršovice, uspořádání
a návrh nových pozemků obce
Ve věci Komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Trboušany a navazující části
k.ú. Maršovice byl projednán návrh
nových pozemků v k.ú. Trboušany
a části k.ú. Maršovice. Naše obec
vstupovala do pozemkových úprav s LV
829 v k.ú. Trboušany, ale protože se
v pozemkových úpravách řeší i navazující
část k.ú. Maršovice, jsou všechny nové
pozemky navrženy do k.ú. Maršovice,
takže by je obec měla na svém LV
10001. Co se týká výměry a ceny, tak ty
zůstávají beze změny. Jedná se celkem
o 4 232 m2 v ceně 57 550 Kč. Druh
pozemku se mění, zvyšuje se výměra
ostatní plochy na úkor orné půdy
a travního porostu. Výhodou je, že
obec bude mít všechny svoje pozemky
na svém katastru (LV) a nebude muset
platit daň z nemovitých věcí (cca 470 Kč/
ročně).
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
umístění pozemků schválilo.
Usnesení č. 20/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje, že v rámci návrhu
komplexních
pozemkových
úprav
v k.ú. Trboušany a navazující části k.ú.
Maršovice, budou všechny pozemky
obce umístěny na k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouva o zřízení služebnosti (stavba teleko7

munikační rozvaděč DSLAM)
Na pozemku p.č. st. 20, v k.ú.
Jezeřany byla realizována stavba
telekomunikačního rozvaděče DSLAM
a rozsah služebnosti byl vymezen
geometrickým plánem č. 579-93/2018
ze dne 18. 04. 2018. K podepsání
smlouvy se obec zavázala svým dřívějším
rozhodnutím
schválením
smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
umístění telekomunikačního rozvaděče,
která byla schválena usnesením ZO č.
07/06/2017 ze dne 08. 11. 2017.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 21/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Smlouvu
o zřízení služebnosti mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice
a
společností
Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., jejímž předmětem je zřízení
stavby pod označením „11010065410
RVDSL1731_M_B_OLBR29OLBR1HR_OK“ komunikační zařízení
veřejné komunikační sítě (telekomunikační rozvaděč DSLAM.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Spolufinancování
sociálních služeb v roce 2018,
Smlouva o poskytnutí účelového
finančního příspěvku Městu
Moravský Krumlov
Obec dne 27. 07. 2018 obdržela dopis
Města Moravský Krumlov ohledně řešení
spolufinancování sociálních služeb ve
SO ORP Moravský Krumlov pro rok
2018. Stejně jako v roce 2017 je výpočet
podílu jednotlivých obcí v regionu
založen na principu solidárním dle počtu
obyvatel v obci. Výpočet finanční dotace
byl stanoven v souladu s Pravidly řízení
o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2018
v oblasti podpory sociálních služeb. Již
v loňském roce ZO projednalo a přihlásilo
se ke spolufinancování sociálních služeb
na principu solidárním, vycházejícím
z počtu obyvatel v obci.
ZO je předkládán návrh Smlouvy
o poskytnutí účelového finančního
příspěvku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a Městem Moravský Krumlov, jejímž
předmětem je poskytnutí podílu obce
na spolufinancování sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností pro rok 2018 ve výši 9 300
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Kč. Výše podílu obcí v roce 2018 byla
vypočtena na částku 199 900 Kč, celkem
poskytnutá dotace činila 782 082 Kč,
z toho na ORP Moravský Krumlov
připadá částka 582 182 Kč.
Uvedená
smlouva
zabezpečí
spolufinancování sociálních služeb
ve správním obvodu Města Moravský
Krumlov, kam patří i naše obec.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 22/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Smlouvu
o poskytnutí účelového finančního
příspěvku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a Městem Moravský Krumlov, jejímž
předmětem je poskytnutí podílu obce
na spolufinancování sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností pro rok 2018 ve výši 9 300
Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Územní plán JezeřanyMaršovice, vydání územního plánu
Pořízení
Územního
plánu
Jezeřany-Maršovice bylo schváleno
Zastupitelstvem
obce
JezeřanyMaršovice dne 11. 11. 2015. Návrh
zadání tohoto územního plánu byl
dle § 47 odst. 2 stavebního zákona
projednán s krajským úřadem, s obcí, se
sousedními obcemi, s dotčenými orgány,
se správci sítí, s ostatními subjekty
a s veřejností. Návrh zadání ÚP byl bez
požadavku na zpracování variant řešení
bez požadavku na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.
Zadání
bylo
schváleno
Zastupitelstvem
obce
JezeřanyMaršovice dne 15. 02. 2017. Požadavky
zakotvené v zadání byly respektovány.
Návrh Územního plánu JezeřanyMaršovice (dále jen „Návrh ÚP“) byl
vypracován na základě schváleného
zadání. Společné jednání o Návrhu
ÚP s dotčenými orgány a sousedními
obcemi proběhlo dne 14. 08. 2017. Na
základě výsledku společného jednání byl
Návrh ÚP upraven. Do Návrhu ÚP byly
zahrnuty požadavky KrÚ JmK odboru
dopravy, Sekce ekonomické a majetkové
Ministerstva
obrany,
odboru
regionálního rozvoje MěÚ Moravský
Krumlov a Obce Jezeřany-Maršovice. Na
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice na jeho zasedání dne
08. 11. 2017 nebyly do návrhu zahrnuty
další zastavitelné plochy dle požadavků
občanů
vznesených
na
základě
oznámení o zahájení projednávání
Návrhu ÚP. Odbor územního plánování
a stavebního řádu KrÚ JmK sdělil
opatřením ze dne 21. 02. 2018 své
stanovisko k upravenému Návrhu ÚP.
Na základě tohoto stanoviska byl hlavní
výkres Návrhu ÚP doplněn. Rovněž
v tomto stanovisku nebyly uplatněny
žádné připomínky na základě posouzení
Návrhu ÚP dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona. Veřejné projednání Návrhu
ÚP proběhlo dne 16. 04. 2018. Na
základě výsledku veřejného projednání
a rozhodnutí o námitkách, byl Návrh ÚP
doplněn. Tyto drobné změny nevyžadují
další projednání.
ZO je předkládán kompletní Územní
plán (textová i výkresová část) spolu
s opatřením obecné povahy, kterým ZO
vydá Územní plán Jezeřany-Maršovice.
Vydáním opatření obecné povahy je
dovršením dvouletého období přípravy
nového územního plánu obce. Opatření
obecné povahy bude zveřejněno na
úřední desce a nabude účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení.
Územní plán Jezeřany-Maršovice,
vzhledem k jeho rozsahu, bude
v elektronické podobě zveřejněn na
internetových stránkách Obce JezeřanyMaršovice;
www.jezerany-marsovice.
cz a tištěná část bude k nahlédnutí na
OÚ a na odboru výstavby a ÚP MěÚ
Moravský Krumlov.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vydání územního plánu schválilo.
Usnesení č. 23/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice vydává, jako kompetentní
orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, Územní plán
Jezeřany-Maršovice, jako opatření
obecné
povahy,
dle
ustanovení
stavebního zákona a zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
8

Ad. 08: Veřejná zakázka „Oprava
ZŠ“
Ve věci veřejné zakázky „Oprava
ZŠ“ bylo na základě Smlouvy o dílo ze
dne 14. 03. 2018, předáno zhotoviteli
společnosti Izolservis, spol. s r.o., dne
22. 06. 2018 staveniště a následně byly
zahájeny práce na opravě stávajícího
objektu základní školy spočívající
v opravě střechy položením nové střešní
krytiny, nové hromosvody a uzemnění,
zateplení stropů posledního podlaží ze
strany půdy, odvodnění objektu, nové
chodníky a venkovní schodiště, výměna
prosklené stěny u vnitřního schodiště,
oprava omítek a nová fasáda celé budovy.
Při provádění prací byly zjištěny,
předchozími úpravami a opravami,
skryté vady základního a nadzemního
zdiva. Po demontáži betonových bloků
(okapový chodník) a otlučením omítky
na vadných místech fasády (duté
poklepem) byly nalezeny trhliny ve zdivu
na JV a JZ straně (roh čelní stěny a boční
stěny k mateřské škole) a vadný stav
části betonových základů a betonového
nadzemního zdiva.
V průběhu stavby se uskutečnila
dvě jednání za účasti projektanta,
stavebního dozoru a dodavatele s tím, že
bylo konstatováno, že je potřeba tento
vadný stav řešit a bylo dohodnuto, že
budou realizovány opravy, kdy dojde
k postupnému odbourání vadných míst
odstraněním nesoudržné betonová
části zdiva a přibetonováním cca 20 až
25 cm základu s výztuží svařovanou
ocelovou sítí. Přibetonováním dojde
ke statickému propojení betonových
základů (z hloubky cca 85 cm)
s nadzemním zdivem a jejich vzájemným
propojením
chemickými
kotvami.
Sanace bude prováděna postupně po
několika blocích, v délce cca 20 metrů.
Zároveň bylo potřebné výrazné praskliny
nadzákladového obvodového zdiva
sepnout ocelovými sponami vkládaných
do chemické malty.
Dále bylo zjištěno při opravách
stávající omítky a odstraňování
poškozených ploch, že ne ve všech
částech budovy jsou obvodové stěny
z plných cihel. Zdi jsou v přízemí budovy
nestejnorodé (cihla, beton, živičný pás)
a to až do výšky parapetů. Realizace soklu
na takto nesourodý podklad by byla
problematická a ne příliš vhodná. Proto
bylo dohodnuto, že povrh pro aplikaci
soklové povrchové úpravy (marmolitu)
bude sjednocen montáží jednotícího
červenec - září

materiálu (extrudovaného polystyrénu),
a tato úprava řeší současně i tepelné
mosty mezi různorodým materiálem.
Tyto vícepráce si vyžádají další náklady,
vyčíslené dodavatelem a odsouhlasené
stavebním dozorem, ve výši cca 250 000
Kč bez DPH.
Při opravě střechy a kompletní
demontáži staré krytiny byl zjištěn velmi
špatný stav vstupního vikýře a podlahy
v jeho blízkosti (vlivem povětrnostních
podmínek a zatékáním). Vikýř se tak
stal neopravitelným a musel být nově
vybudován. Dále bylo potřeba vyměnit
některé prvky krovu a opravit podlahu
okolo vikýře. Náklady na tuto opravu
činily cca 100 000 Kč.
Poslední oprava či změna oproti
projektu spočívá v tom, že dle projektu
měl být stávající balkon nad vstupem
do budovy, který se více jak 20 let
nepoužívá, nahrazen střešní krytinou
z ocelového pozinkovaného plechu. Po
dohodě s ředitelkou školy a možnosti
zachování budoucího využití jako
balkonu, bude provedena jeho oprava
položením hydroizolační svařované fólie
TPO. Tím bude možné v budoucnu na
tuto folii instalovat novou dlažbu na
terče, popř. terasová prkna na nosném
dřevěném roštu a realizováno nové
zábradlí. Tato změna si vyžádá zvýšené
náklady ve výši cca 60 000 Kč bez DPH.
Naopak do méněprací bude zahrnuta
(na stavbě dohodnutá a projektantem
odsouhlasená)
změna
materiálu
u prosklené stěny nad schodištěm,
která měla být původně z hliníku, ale
je z vyztuženého plastu odpovídající
technických
parametrům
hliníku.
Méněpráce tak činí cca 30 000 Kč.
Výše uváděné práce si vyžádají
změnu smlouvy o dílo, protože se nejen
zvýší cena díla cca o 380 000 Kč bez DPH
(což je navýšení o 17,5 % nabídkové
ceny), ale nebylo možné práce dokončit
v původním termínu (do 31. 08. 2018)
a to zejména s ohledem na technologický
postup při provádění postupné sanace
základů a zdiva (viz. výše), práce budou
dokončeny nejpozději do 31. 10. 2018.
S ohledem na skutečnost zahájení
nového školního roku, byly zhotovitelem
po dohodě s vedením školy a obcí
přijata taková opatření, aby se zamezilo
možnému úrazu dětí na stavbě a aby
výuka mohla probíhat pokud možno
nerušeně. Z důvodu řádného dokončení
a předání stavby, je navrhováno schválit
výše uvedené.
ZO a přítomným občanům byla
červenec - září

dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vícepráce schválilo a pověřilo starostu
k uzavření dodatku smlouvy o dílo.
Usnesení č. 24/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci realizace
akce „Oprava ZŠ“, rozšíření díla nad
sjednaný rámec díla (vícepráce) - sanaci
základů a zdiva v části budovy, nového
soklu, vikýře a oprava balkonu a položení
hydroizolační svařované fólie TPO,
v celkové ceně do 420 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 25/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje starostu ve
věci realizace akce „Oprava ZŠ“, aby
uzavřel Dodatek ke smlouvě o dílo se
zhotovitelem společností Izolservis,
spol. s r.o., jehož předmětem bude
rozšíření díla nad sjednaný rámec díla
(vícepráce) a úspory (méněpráce) tak,
aby se cena díla, při započtení všech
víceprací a méněprací, nezvýšila o více
jak 20 % a posunutí ukončení díla do
31. 10. 2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Změna rozpočtu
a) rozpočtové opatření č. 5/2018
schválené
starostou
dne
10. 08. 2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok
2018, které byly schválené a realizované
starostou dne 10. 08. 2018, které bylo na
úřední desce zveřejněno od 07. 09. 2018.
V příjmech se jedná o přijetí dotace
od JMK, dotace od ÚP na VPP, úhrady
či přeplatky za energie a příspěvek od
sdružení Energoregion 2020 za distribuci
antidot. Ve výdajích bylo potřeba
upravit zvýšenou spotřebu energií v KD
(zejména za topení v době lakování
parket), revize elektro a hromosvodů na
obecních budovách, náklady na údržbu
veřejných prostranství, zapojení dotace
od JMK, přeúčtování poskytnutých darů
a v neposlední řadě zaúčtování všech
výdajů týkajících se VPP. Veškeré změny
výdajů, navýšení závazných ukazatelů,
bylo kompenzováno snížením jiného
závazného ukazatele na výdajové straně
rozpočtu bez zapojení Financování.
Navýšení příjmů (mimo zapojení dotací)
bylo rozpočtováno do Financování a tak
sníženo zapojení přebytku hospodaření
9

do rozpočtu.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočtové opatření vzalo na vědomí.
Usnesení č. 26/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí Rozpočtové
opatření č. 5/2018 schválené starostou
dne 10. 08. 2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok
2018, které byly projednány a schváleny
na tomto zasedání ZO. V příjmech se
jedná o navýšení daně z hazardních her,
z pronájmu KD, stanů a zahradních sad,
z pronájmu hrobových míst a z prodeje
pozemků, přeúčtování příspěvku na
distribuce antidot, přeplatky za energie
a pravidelné přijetí dotace na VPP.
Ve výdajích opět rozúčtování přijeté
dotace na VPP, poskytnutí investičního
příspěvku ZŠaMŠ, navýšení výdajů na
platy sezónních zaměstnanců a PHM do
komunální techniky.
S ohledem na schválení navrhovaných
usnesení na tomto zasedání ZO bude RO
č. 6/2018 doplněn rozpočet ve výdajích
o poskytnuté dary a financování
sociálních služeb.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 27/04/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 6/2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Diskuse
V diskusi zaznělo:
PE se dotázal ZO, zdali by bylo možné
realizovat během letošních Václavských
hodů výstavu (především dobových
fotografií) v prostorách zasedací
místnosti Obecního úřadu.
Starosta upozornil, že se v zasedací
místnosti
budou
konat
letošní
komunální volby a je nutné tyto prostory
v čas vyklidit. ZO vyjádřilo s konáním
výstavy souhlas.
Dokončeno na straně 19
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Kartonové boxy na tříděný
odpad
Obec v rámci zkvalitnění nakládání s tříděným odpadem
v domácnostech pořídila limitovanou edici kartonových boxů
na tříděný odpad (plast a papír), viz. foto.
Do boxu si můžete vložit plastové pytle, které zájemci
dostávají na OÚ.
Sadu si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 100 Kč.

Hody aneb posvícení
Posvícení neboli hody jsou tradiční slavností vesnické
pospolitosti. Jádrem celé slavnosti je církevní svátek,
k němuž se v průběhu staletí připojily desítky rodinných
a společenských zvyků a obyčejů, z nichž mnohé navazují
na mnohem starší tradice. Tyto různorodé a mezi sebou
provázané zvyky, obyčeje, zábavy a hry se v jednotlivých krajích
liší a často se prolínají s charakteristickými písněmi a tanci či
osobitým svátečním krojem. K posvícení neodmyslitelně patří
také bohaté a okázalé hostiny, k nimž hospodyňky tradičně
připravují určité druhy obřadního pečiva a svátečních pokrmů.
Ústředním bodem posvícenských slavností je v první
řadě církevní svátek připomínající posvěcení místního
kostela. Posvícení mají dávnou tradici a dočteme se o nich
např. i ve staroslověnské legendě z 10. století oslavující život
a mučednickou smrt sv. Václava. Od posvěcení chrámu je
odvozen také samotný název slavnosti. Pojmenování hody na
druhou stranu původně označovalo jakýkoli výroční svátek,
který doprovázely slavnostní hostiny. Hody nakonec v naší
tradici zůstaly synonymem dnů hojnosti, veselí a blahobytu
až dodnes. Vedle názvů posvícení a hodů stojí ještě označení
krajová. Ta se původně vázala především k farním obcím,
které svá posvícení ovšem slavily různě. Ke změně došlo
až roku 1787, kdy vešlo v účinnost nařízení císaře Josefa II.
slavit po celé monarchii dvoudenní posvícení v jednotném
termínu, a sice třetí říjnovou neděli. Josefínské nařízení však
nebylo nikdy plně respektováno, a tak císařské hody ochotně
slavili jen v těch obcích, které měly domácí posvícení příliš
brzy, anebo příliš pozdě. Mnohé obce se ještě koncem 18.
století vrátily k dřívější tradici či slavily posvícení dokonce
dvojí: patronské v den posvěcení místního chrámu a zároveň
i císařské. Všeobecně však platilo, že se posvícení konala
nejčastěji až v období po žních, kdy bylo všeho dostatek.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ovšem nad církevní částí posvícení výrazně převládala
ta světská rozložená do několika po sobě jdoucích dnů.
Vyznačovala se v prvé řadě hlučnou zábavou, veselím
a nadměrným hodováním. Hlavním a prvním hodovým
dnem byla neděle s dopolední bohoslužbou, přičemž samotná
slavnost začínala ihned po posvícenském požehnání.
Následovalo posvícenské pondělí a úterý. Veselí se často
protáhlo až do čtvrtka a v některých krajích se týden po hodech
slavila ještě tzv. „malá posvícení“. Před samotným posvícením
se navíc na jihu Moravy mnohdy konaly také zábavy známé
jako „zahrávky“ čili „zahrávání hodů“. Neděle byla svátkem
vyhrazeným mládeži a především místní chase. V úterý,
o třetím hodovém dnu, se naopak zavádělo ženatým a vdaným,
šlo o svátek rodičů. Obojí zavádění bylo však v průběhu roku
tím nejdůležitějším společenským okamžikem pro celou obec.
Posvícení byla opravdu výjimečnou výroční událostí. Svou
hodovou zábavu mívala dokonce i dorůstající mládež, která
si ji uspořádala v některém domě či venku pod malou májí.
Po vzoru dospělých tančily i ty nejmenší děti, jimž k tomu za
menší úplatu vyhrával některý z flašinetářů či harmonikářů,
kteří v tyto dny do vesnice zavítali. Lidé si po namáhavé
práci v průběhu zemědělské sezóny toužili odpočinout. Tak
k oblíbeným zábavám mužů patřila například hra v kostky
nebo kuželky. Během posvícení se venkovská společnost
dostávala do kontaktu s vnějším světem častěji než obvykle.
Kromě přespolních hostí totiž do obce přijížděli i městští
kramáři, perníkáři, cukráři, písničkáři, loutkáři a kočovní
artisté. Žádný mládenec neopomněl koupit dárek své vyvolené,
žádný z rodičů nenechal své dítě bez některého z nabízených
pamlsků. Na posvícení se zkrátka těšili všichni od nejmenších
až po nejstarší.
Hody jsou v mnoha obcích považovány za nejvýznamnější
výroční událost celého roku i dnes, což se rovněž odráží
v přípravě celé obce i jejích obyvatel na tyto sváteční dny.
Upravuje se náves a místo k tanci, v jednotlivých domácnostech
se smýčí a uklízí, zdobí se kostel, líčí fasády domů a nakupují se
nové šaty a boty.
Posvícení bylo v některých obcích zároveň termínem
k vyrovnání plateb, které se obvykle odbývaly v naturáliích.
O hodech býval vyplácen obecní pastýř, ponocný, kostelník
i hrobař, pro výslužku přicházel učitel, někdy dokonce
v doprovodu svých žáků, kteří hospodáři přednesli
posvícenskou píseň či veršovaný vinš. Výslužku od hospodáře
dostávala také domácí čeleď a její rodina, ke dveřím statků si
pro ni přicházeli žebráci a potulní muzikanti. Faráři dostávali
od obce naturální nebo peněžní „posvícenskou poctu“ na
vypravení domácí hostiny.
V hodové tradici se udrželo i nemálo dávných obyčejů
souvisejících s oslavou rodiny a potažmo celého rodu. Ještě
v průběhu 19. století bylo v některých obcích Hané a Horácka
běžným zvykem, že se sousedé dělili o maso ze společně
zakoupené krávy nebo o ryby nachytané během výlovu
obecního rybníka. Pro hodovní jalovici byla určena zvláště
dobrá pastva. O posvícení dívky zdobily kravku věncem
a k porážce ji slavnostně vedli pasáci před zraky celé obce.
V předkřesťanském rodovém svátku mají zřejmě původ
také posvícenské vzpomínky na zesnulé příbuzné. V pondělí
ráno se místy konaly zádušní mše za zemřelé obyvatele obce,
po nichž kněz následovaný věřícími zamířil na hřbitov, kde se
všichni společně modlili u kříže a navštěvovali hroby svých
příbuzných. Novodobou formou posvícenské vzpomínky na
zemřelé jsou do jisté míry také průvody mládeže k památníkům
padlých, které se však rozvinuly až v průběhu 20. století, a to
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v souvislosti s oběma světovými válkami.
Posvícenské hostiny dříve platily za jedinečnou
společenskou událost, při které se scházelo celé příbuzenstvo.
Hospodyně obesílaly koláči, místy označovanými jako
„zvance“, veškeré příbuzné a kmotry, a to jak domácí, tak
i přespolní. Pozvání se vždycky oplácelo, a tak hospodáři často
putovali z jedné obce do druhé, kde zrovna posvícení slavili.
Není divu, že bylo obžerství, návštěvy hodokvasů v sousedních
obcích, zanedbávání bohoslužeb, marnotratnost, výtržnosti
a uvolněné mravy mládeže i dospělých trnem v oku mravokárců
a v pozdějších dobách také světské moci, která proti častým
posvícením vydávala četná restriktivní nařízení.
Říkávalo se, že „peněz na posvícení je vždy dost, i kdyby po
něm na sůl nebylo“. V domácnostech se připravovalo množství
vybraných pokrmů a pečiva, z něhož dostávali výslužku zvaní
hosté i domácí čeleď. Obřadní význam posvícenských pokrmů
se ale vytrácel poměrně brzy, a tak koncem 19. století šlo
spíše o hostinu podobnou ostatním význačným rodinným
událostem. I přesto se však musely stoly prohýbat pod hojností
různých jídel. Byla to jedna z mála příležitostí v průběhu roku,
kdy maso na stole chybět nesmělo, a to ani v chudých rodinách.
Každý si podle možností vykrmil posvícenskou husu, kachnu
nebo alespoň kuře, připravovala se také holoubata. Husí
maso se o hodech spotřebovalo beze zbytku. Tzv. „mladá
husa“ byla vypraná uvařená střeva, obtočená kolem nožek,
která se společně s hlavou, krkem a žaludkem podávala se
sladkou omáčkou. Z husích jater a ostatních drůbků se uvařila
sváteční kaldounová polévka. Pečínky se dosyta najedli i pasáci
a pasačky hus. Chodili si totiž k hospodářům pro „paličky“, tj.
husí stehýnka, která jim byla odměnou za celoroční službu.
Na selských usedlostech, kde se očekávalo mnoho hostí,
se zabíjelo i menší prase. Vepřové se peklo i vařilo a podávalo
se k zelí, ale i s omáčkami křenovou a „černou“ ze sušených
švestek či s nakládaným ovocem. Připravovaly se rovněž
obvyklé zabíjačkové pochoutky, k nimž vždy patřily voňavé
jitrničky a jelítka. Hovězí maso se častěji kupovalo, podávalo se
vařené s křenem, jablečným i žemličkovým. Dosti výjimečně se
kupoval zajíc, který se jedl s černou omáčkou a bramborovými
knedlíky. Dříve o posvícení stínali i kohouta, kterého předtím
symbolicky odsoudili k smrti. Po stínání pak obřadně zabité
zvíře, nejčastěji pečeného kohouta, společně pojídala mužská
chasa.
Ke každému posvícení samozřejmě patřilo i velké množství
pečiva. Pekly se buchty makové, tvarohové i povidlové, na
Horácku nebyly výjimkou ani mrkvové a zelné. Některé „koláče“
byly přitom velké jak cihly. Později nechyběly na posvícenském
stole bábovky, pravidlem byl dostatek alkoholických nápojů, ať
už vína či piva.
Do obce zavítali rovněž stánkaři, kteří místním nabízeli
různé sladkosti, především oblíbený marcipán. Mládenci svým
dívkám kupovali perník, obvykle ve tvaru srdce.
K hodů, jak již bylo řečeno patřilo i obřadní zabíjení určitých
obětních zvířat. Odehrávalo se před hostincem, pod májí, nebo
na louce za vsí, kam ozdobené zvíře přivedla chasa v průvodu
hodovníků a muzikantů. Tento prastarý obřadní zvyk bývá
pokládán za přežitek dávné oběti spojené s hostinou. Přestože
se tínání nebo bití kohouta rozvinulo nejvíce na území Čech,
známe jej i z našeho kraje. Pentličkami ozdobeného kohouta
přivázali ke kolíku nebo k máji a mládenec se zavázanýma
očima se jej pokoušel uhodit cepem nebo mu šavlí setnout
hlavu. Přihlížející se přitom snažili mládence svést ze
správného směru. Pokud se jim to podařilo, neúspěšného
mladíka vystřídal další. Vítěze oslavovali, vezli ve slavnostním
červenec - září

průvodu do hospody, měl přednost při výběru tanečnice, právo
na sólový tanec a některé další výhody. Stínání kohouta mělo
často divadelně dramatickou formu předstíraného soudu,
během nějž byla obětovanému zvířeti přednesena obžaloba
a žertovná závěť, v níž mohou odkazoval jednotlivé části
svého těla různým osobám. Při stínání berana mohl mládenec
předvádět svou sílu a obratnost. Zvířeti přivázanému na lavici
ovšem musel setnout hlavu jedním rázem za pomocí šavle nebo
kosířem na řezání sečky. Když se mu to napoprvé nepodařilo,
zesměšnil se před celou obcí.
V některých částech Moravy se dodnes udržela tradice
stavění ozdobeného stromu čili máje. Strom si chasa nejprve
vyhlédla v lese a v pátek před posvícením si stárci u starosty
vyžádali povolení máj postavit. Máje, pod kterými se tančilo,
se stavěly v sobotu večer na návsi, před hospodou anebo
před rychtou. Tradiční stavění máje za pomocí lan, ráhen
a žebříků za povelů zkušeného muže mělo vždy slavnostní
ráz a přihlížející je sledovali s posvátnou úctou. Hodová máje
zůstala stát až do mladého posvícení anebo do poslední neděle
před adventem.
Na moravském venkově se pořádání obyčejů a zábav
o posvícenských hodech obvykle chopila stárkovská organizace
místní chasy. Své představitele, jednoho, dva i čtyři stárky, si
volili mládenci za účasti obecního představenstva. Chlapci si od
rodičů vyprosili hodové partnerky, zvané „stárky“ a „mládky“.
Ostatní zástupci chasy se označovali jako „mládenci“
a „družičky“. Na Moravskokrumlovsku stáli v čele venkovské
mládeže obvykle stárci čtyři. Tak tomu bývalo ještě na počátku
20. století ve Vémyslicích, Dolních Dubňanech, Jamolicích
a Rouchovanech. Říkalo se jim tak prý proto, že se „starali“.
Po jejich boku stály čtyři stárky, děvčata, která si své postavení
vyplácela během obřadu konaném o masopustním úterý,
jemuž se říkalo „výplatka“. Ostatní mládenci se označovali
„zaváděči“ anebo „zavádělové“ a děvčata „zavádělky“.
Z moravskokrumlovských obcí si své tradiční hody nejdéle
udrželi v Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Hodnost stárka byla v prvé řadě reprezentativní. Držet
právo ukládalo určité povinnosti a žádalo velkou zodpovědnost.
Mnohé povinnosti však vykonávaly také stárky, hodové
partnerky každého ze zvolených stárků. Během posvícenské
zábavy dívky přispívaly také na výlohy spojené s uspořádáním
muziky. Tomuto obřadu se krajově říkalo „zavádění“ či
„zasazování děvčat“, „véplatka“ nebo „skládka“. Za doprovodu
hudby, místy i při zvláštním tanci a písni, přiváděli mládenci ke
stolu jednotlivá děvčata, aby tam složila určitý peněžní obnos
do šátku, do talíře ovinutého rozmarýnem, k rozmarýnovému
stromku apod. Za to chlapci svá děvčata ovšem museli
pohostit, anebo jim alespoň nalít sklenku dobrého vína.
Ve většině obcí na Moravskokrumlovsku se děvčata
„vyplácela“ až v poslední večer hodů za přítomnosti obecní
rady. Dívky byly uvedeny do vedlejší místnosti vedle sálu,
posazeny za stůl a pohoštěny vínem a zákusky. Při tomto
obyčeji nechyběl ani starosta a radní, kteří od dívek vybírali
peníze na předložený talíř. Stárci pak děvčata pobízeli, aby dala
co nejvíce. Vybrané peníze posloužily na útraty posvícenské
zábavy. Nezaplacení poplatku znamenalo pohanu, děvče se
stalo terčem posměšků a chlapci je nebrali k tanci. V některých
obcích chlapci takto „zaváděli“ a dívkám připíjeli i vícekrát.
K hodovým obyčejům chasy patřila mimo jiné také
obchůzka, jedna z očekávaných společenských událostí celého
roku. Během ní stárci v doprovodu muzikantů navštěvovali
jednotlivé domácnosti a vybírali peníze, víno a koláče, které
posloužily při vystrojení posvícenské zábavy. V každém stavení
13
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stárci zvali k hodovým zábavám, zavdali si s hospodářem
a zatančili si i s ženami v domácnosti, za což byli náležitě
pohoštěni.
Stárci zahajovali a řídili také složitý ceremoniál
tanečního pořádku venku pod májí. Během hodového
obyčeje zavádění obec představovala své nové pokolení.
Obřadní zavádění do tance souvisí se zvyklostmi v dřívějších
dobách, kdy bývali pod májí slavnostně přivítáni majitelé
panství, jimž příslušelo právo prvního čestného tance.
Zvláštní pozornost byla věnována i přespolní chase. Vyšli
jí vstříc, zavdali si s ní vínem a k tanci jim přivedli dokonce
své hodové partnerky.
Oslavy hodů mají zjevně velmi dávné kořeny, které sahají
mnohem dále než jen ke svátkům prvních křesťanů. Souvisí
s předkřesťanskými rodovými svátky, snad se svátkem
Rožanic (Lady a Leljy, bohyní jarní znovuzrozené přírody,
jarních zemědělských prací, plodnosti, lásky a manželství)
a bohyně Mokoš (vládla nad úrodou, rodinným krbem
a lidským osudem). Původní termín byl spojován se dnem
podzimní rovnodennosti, kdy byl uctíván tajemstvím
opředený Rod, považovaný za božstvo zrodu, stvořitele
vesmíru a strážce lidského osudu. S počátky podzimu
opouštěla božstva vládnoucí jarnímu a letnímu období svět
lidí a odcházela do ráje, kde odpočívala do počátku dalšího
zemědělského roku. Rolníci jim proto děkovali za sklizeň
a obětovali jim prvotiny úrody. Spolu s Rodem a Rožanicemi
byl uctíván i Veles, vládnoucí nad úrodou polí, bohatstvím,
ale i podsvětím. Proto se nezapomínalo ani na duše předků,
které se za své pozemské děti mohou u božstev přimlouvat.
V tyto dny se celá obec veselila, zpívaly se písně, hrály se
hry a pořádaly se bohaté hostiny, během nichž byl na
počest bohů obřadně porážen kozel či beran a podříznut
k tomu vybraný kohout. Během takových slavností hrála
důležitou roli především mládež, budoucí pokolení rodu.
Mládenci a děvčata nejenže děkovali svým rodičům za to,
že je vychovali a pečovali o ně až do dospělosti, ale v prvé
řadě se chtěli před celou obcí ukázat v nové roli. Vždyť
právě oni měli v brzké době převzít hospodářství a na svá
bedra uložit závažné povinnosti, s nimiž se alespoň na čas
seznamovali právě o podzimních hodech, kdy jim podle
dávných rodových zvyků „právo“ nad obcí patřilo.
(podle Jiří Mačuda: Od Hromnic až do Tří králů.
Zvyky a tradice obcí na Znojemsku. Břeclav 2015. Kráceno.)

A je tu opět nový školní rok!
V pondělí 3. září 2018 jsme společně s panem starostou
Ing. Petrem Slavíkem a s rodiči prvňáčků zahájili další
nový školní rok 2018 – 2019. Přivítali jsme v něm hlavně
4 naše malé prvňáčky. Těmi, kdo poprvé usedli do školních
lavic jsou Mikulášek Hladůvka, Bohoušek Slavík, Evička
Slavíková a Michaelka Vodáková. Všem prvňáčkům
přejeme, aby vstup do nového školního života byl co
nejšťastnější a my jim budeme držet palce! Ať se vám daří!
V novém školním roce usedlo do lavic celkem 30 žáků,
z toho 15 děvčat a 15 chlapců. V mateřské škole je zatím od
září zapsáno 37 dětí. O prázdninách byla provedena celková
rekonstrukce školní kuchyně a bylo schváleno zvýšení
kapacity školní jídelny ze stávajících 70 jídel na 100 jídel.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Dále bylo celkově nově zrekonstruováno sociální zařízení
v MŠ tak, aby splňovalo hygienické požadavky pro 40 dětí,
což je maximální kapacita MŠ a také byl opraven zahradní
domek na zahrádce před školkou.
V budově základní školy byla provedena celková
rekonstrukce šatny chlapců včetně vybavení novým
nábytkem a byly provedeny nové nátěry vnitřních
dveří v suterénu budovy. Na budově ZŠ probíhá celková
rekonstrukce střechy, fasády a chodníků kolem školy.
A už k organizaci práce na obou školách. O děti v mateřské
škole se opět starají vedoucí paní učitelka Alena Hamalová,
paní učitelka Bc. Jana Ruibarová a nově nastoupila paní
učitelka Hana Malá. Ve školce také pomáhá slečna Kristýna
Vokurková jako asistent pedagoga a paní Helena Vinklerová
jako školní asistent. Děti již byly rozděleny do dvou tříd.
Provoz MŠ zůstává od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Ve škole spojený 1. a 2. ročník se 4 + 11 žáky jako třídní
paní učitelka vyučuje Mgr. Květoslava Bílová, 3., 4. a 5.
ročník se 4 + 5 + 6 žáky paní učitelka Mgr. Anna Lišková.
Paní uč. Mgr. Blanka Heikenwälderová vyučuje český
jazyk ve 3., 4., a 5. ročníku, anglický jazyk ve 3.-5.ročníku.
Ostatní předměty jsou promíchané podle věku žáků nebo
podle počtu a střídají se v nich všechny tři paní učitelky.
Ve školní družině se o žáky stará paní vychovatelka Helena
Vinklerová. O čisto a teplo v obou budovách se opět starají
paní uklízečky Hana Švrčková a Jitka Burjanová a pochutnat
si na dobrých obědech chodíme do školky k paní Martě
Slavíkové, která nastoupila na místo vedoucí školní jídelny
po paní Janě Procházkové a druhou kuchařkou je paní Jana
Smetanová, která již v minulých letech ve školce vařila.
V rámci projektu „Šablony pro ZŠ a MŠ“ bude i nadále
ve škole pracovat čtenářský klub s paní učitelkou Liškovou
a dále budou mít kroužky všechny tři paní učitelky, ve
kterých budou pomáhat žákům s učením popřípadě
s logopedií. Od 24. září budou na škole pracovat i zájmové
kroužky. Kroužek sportovních her povede paní učitelka
Bílová, kroužek taneční paní učitelka Lišková a nově
kroužek malého zdravotníka, který povede slečna Kristýna
Vokurková.
Provoz ve školce a škole se už dostává do běžného režimu.
Od 13. září jezdí naši školáci plavat. Bohužel jenom školáci.
V plaveckém bazénu v Hustopečích probíhá rekonstrukce
a na poslední chvíli bylo zabezpečeno plavání pouze pro
školáky v novém malém bazénu ve Vranovicích.
Na závěr našeho prvního zpravodaje v novém školním
roce bych chtěla poděkovat všem, tentokrát hlavně paním
uklízečkám, kuchařkám a paním učitelkám v MŠ, které
měly přes prázdniny opravdu hodně práce, aby se vše po
náročných rekonstrukcích stihlo připravit na nový školní
rok.
V příspěvcích našich žáků se ještě ohlédneme za
prosluněnými dny letošních prázdnin a potom už plnou
parou do všedních i nevšedních dnů školního života.
Jak bude pokračovat školní rok budete průběžně
informováni v obecním zpravodaji nebo na školních
webových stránkách. Hlavně, ať je úspěšný, pohodový
a klidný pro všechny děti a žáky a také pro všechny
zaměstnankyně!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Projekt:
„Proměny venkovské
architektury s důrazem
na vývoj v 19. a 20. století“
Program na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity
(NAKI II) založený na spolupráci odborníků z Ústavu dějin
umění AV ČR a katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT
v Praze se ve výše jmenovaném projektu rozhodl upozornit
na dosud nezhodnocené aspekty venkovské architektury
na území ČR a jejím zmapováním a propagací přispět
k uchování jejích celků s určitým památkovým potenciálem
do budoucna. Jde především o to, upozornit na existující
hodnotu lidové architektury, projektovanou školenými
stavitely a architekty a navazující mnohdy na městské vzory.
Vznikly jednotlivé výběrové studie a za Jihomoravský kraj
byly zařazeny i Jezeřany-Maršovice (z každého kraje byly
vybrány tři obce do 2000 obyvatel). Výsledkem projektu
je putovní výstava, která bude zahájena 1. října 2018 ve
Zlíně. V listopadu by se pak měla přesunout do Brna.
O termínu a místě konání této putovní výstavy v Brně
Vás budeme včas informovat místním rozhlasem, na
internetových stránkách a vývěskách obce.
a

PROMĚNY

venkovské architektury
v 19. a 20. století na Moravě
a ve Slezsku
1.10. - 31.10. 2018
14|15 BAŤŮV INSTITUT
FOYER BUDOVY 15
ZLÍN

Výstava vznikla jako součást projektu Proměny venkovské
architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století realizovaného
s podporou Ministerstva kultury ČR (NAKI II)
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Milí čtenáři našeho zpravodaje, rádi bychom Vám
detailněji prezentovali naši činnost a aktivity v rámci
kulturního dění v naší obci. Jsme skupina mladých,
kteří mají zájem o spoluvytváření společenského
života v J-M. Vzali jsme si za své pořádání tradičních
folklorních akcí, konkrétně cyrilometodějské pouti,
kterou jsme v posledních letech pojali jako naši
společnou akci s mladými rodinami, protože nám
záleží na tom, abychom předali i našim nejmenším
lásku a úctu k dědictví našich rodičů a prarodičů.
Nejvýznamnější slavností celého roku jsou bezesporu
svatováclavské hody. Dříve bylo běžné, že hody
pořádala veškerá mládež – chasa. V dnešní době už
tomu bohužel tak úplně není a hody se staly záležitostí
jen několika nadšenců, ačkoli bychom v našem středu
uvítali mladé, kteří mají odvahu a chuť se zapojit
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a pokračovat v započatém díle. Hody nejsou levnou
záležitostí, nejnáročnější položkou je dechová hudba,
náklady za oba hodové dny se pohybují v částkách
80-100 tisíc korun. V letošním jubilejním roce jsme
pro Vás jako bonus během zářijových večerů a nocí
připravili tematickou výstavu k dějinám hodů v J-M
a stému výročí založení republiky. Podařilo se nám
i Vašim prostřednictvím sesbírat bohatý fotografický
materiál, takže se máte na co těšit. Všem přispěvatelům
velice děkujeme. Pokračováním hodů je kácení máje,
které se letos uskuteční 27. října 2018. I na tuto akci
Vás všechny srdečně zveme. Jsme si vědomi náročnosti
příprav společenských setkání a rádi přispíváme
pomocí i ostatním složkám a organizacím v obci.
Chasa J-M
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Pokračování ze strany 9
PE, jménem zastupitelů za Mladou
Alternativu JM, poděkoval zastupitelům
za prospěšnou spolupráci pro obec
v končícím se volebním období. Vyzdvihl
především zásluhy pana starosty, Ing.
Petra Slavíka, na tom, že vedení obce
je v dobrých rukou, že se mu podařilo
organizačně i finančně zvládnout velkou
investiční akci splaškové kanalizace
a díky zodpovědnému hospodaření se
realizovaly i další investice (rekonstrukce
KD, modernizace MŠ a ZŠ, sportovní
hřiště, apod.). Ocenil jeho nasazení
a vypořádání se s nelehkou a někdy
i nevděčnou úlohou starosty, který musí
vybalancovat různé názory a zájmy,
a mít vždy na paměti především dobro
obce.
Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání ve 20:45 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
Starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Podhrazký v.r.
Ing. Jan Slavík v.r.

Pozvánka na výstavu
ZO ČSCH Jezeřany-Maršovice pořádá

ve dnech 29. 09.
a 30. 09. 2018

Okresní výstavu
drobného zvířectva
při Václavských hodech.
Na výstavě bude k vidění 200 králíků,
210 holubů a v 91 voliérách 180 kusů drůbeže.
Doufejme, že nám bude přát trochu počasí a bude
slušná návštěva.
Tímto Vás zveme k návštěvě naši výstavy.
Výbor ZO ČSCH Jezeřany-Maršovice
Společenská
kronika
od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018

vv Životní jubilea
50 let
Zdeněk Popela
Ivana Jandová
55 let
Alena Kárníková
Hana Švrčková
Věra Čápová
60 let
Alena Hájková
Danuše Kratochvílová
65 let
Antonín Špaček
70 let
Jan Geyer
Božena Klodnerová
Jan Ruibar
červenec - září

80 let
Marie Neuwirthová
85 let
Marie Novosádová
91 let
Jan Eckl

vv Úmrtí
Marie Bílková
Štěpán Badin
Dušan Duchoň
Všem

pozůstalým

vyslovujeme

hlubokou soustrast.

93 let
Marie Škrlová

vv Pohyb obyvatelstva

96 let
Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
vv Narozené děti
Jaroslav Ruibar
Sofie Urbánková
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
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Přistěhovaní: 8
Odstěhovaní: 2
Narození: 2
Zemřelí: 3
K 30. 09. 2018 má Obec JezeřanyMaršovice 778 obyvatel.
Jezeřany: 476
Maršovice: 302
Muži: 395
Ženy: 383
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