ZPRAVODAJ

OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC

č. 104 - leden - březen 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
náš obecní zpravodaj vychází pravidelně už více jak 26 let
v téměř nezměněné podobě, ale stejně jako v jiných
oblastech lidského života nazrála doba ke změně a my
jme využili nabídku služby funprint.eu na realizaci
obecního zpravodaje v nové podobě s využitím
bezplatného přístupu k redakčnímu systému pro
zpracování jeho obsahu. Doposud jsme jenom
shromáždili příspěvky a fotografie, předali do tiskárny,
kde za nás provedli celou grafickou úpravu, kterou jsme
před tiskem zkontrolovali. Na tomto místě bych rád
uvedl, že po celou dobu připravoval jeho sazbu a tisk
našeho zpravodaje Ing. Pavel Bačík z Pohořelic. Je třeba
uvést, že jsme s jeho přístupem a prací byli spokojeni, byl
vždy ochotný, vycházel nám vstříc a akceptoval naše
požadavky. I tímto bych mu chtěl za jeho práci
poděkovat.
Nyní si celou grafickou úpravu budeme připravovat sami.
Věřím, že až se naučíme s novým redakčním systémem
pracovat, že nás to bude stát méně času, ale hlavně méně
peněz. Protože zpravodaj připravujeme již mnoho let
jedni a ti samí přispěvatelé a navazujeme na zpravodaje
předchozí, nebude na následujících stránkách příliš
velkých změn, ale již na první pohled zjistíte, že se
změnila grafika a že zpravodaj je celobarevný.
Budeme rádi, když do našeho nového zpravodaje budou
přispívat i další spoluobčané, ať již svými články, názory či
připomínkami a taky fotografiemi. Zpravodaj bude
nadále vycházet ve formě čtvrtletníku vždy před
Velikonocemi a Vánocemi a před či po Cyrilometodějské
pouti (školními prázdninami) a Václavskými hody (na
začátku školního roku). Uzávěrky jednotlivých čísel
budou mít přesný termín, který zveřejníme v
dostatečném předstihu na internetových stránkách obce.
Vaše příspěvky a fotografie (v co největší kvalitě) nám
můžete posílat na e-maily info@jezerany-marsovice.cz
nebo na starosta@jezerany-marsovice.cz.
Tak příjemně strávený čas u našeho nového zpravodaje,
krásné Velikonoce a radost z každého krásného jarního
dne.
Ing. Petr Slavík, starosta
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUITELSTVA OBCE
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice
č. 01/2019
konaného dne 20.02.2019
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 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu se zákonem o obcích, na
úřední desce obecního úřadu od
12.02.2019, 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 většinu členů ZO a podle
§ 92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno
8 členů ZO. Omluven je RP z pracovních
důvodů, dostaví se později.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ),
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Ing.
Martin Hladůvka (MaH),
RadekPodhrázký (RP), Ing. Petr Slavík
(starosta), Ing. David Tesař (DT).
Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem
jednání zasedání ZO.
Usnesení č. 01/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje následující
program jednání zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 01/2019
01. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)

02. Kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
04. Žádosti občanů a organizací
a) Radim Janda, Žádost o prodej
obecního pozemku p.č 1491/18 v k.ú.
Jezeřany,
b) Josef Řezníček, Žádost o prodej
části pozemku p.č. 1491/4 v k.ú.
Jezeřany,
c) Ondřej Eckl, Žádost o úpravu
územního plánu obce ve zrychleném
řízení dle § 55a stavebního zákona,
d) ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko, Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku (doplnění
monitoringu a přenosu dat, akce
Jezeřany-Maršovice – kanalizace)
05. Koupě pozemku p.č. 189/1 v k.ú.
Jezeřany (Hřbitov Jezeřany)
06. Veřejná zakázka „Oprava fasády KD“
07. Veřejná zakázka „Rozšíření
kanalizace – lokalita Pérka“
08. Projekt „Požární zbrojnice“
09. Projekt „Zástavba U potůčku“
a) jednání s vlastníky pozemků,
přeparcelace území,
b) E.ON – Smlouva o přeložce zařízení
distribuční soustavy (vedení VN k
trafostanici Kostel)
10. Inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2018
11. Rozpočtové opatření č. 10/2018 a
č. 1/2019
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly zveřejněny na
internetových stránkách obce od
19.12.2018. Členové ZO neměli vůči
zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ
a jako ověřovatele navrhl LB a PE.
Usnesení č. 02/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 01/2019 Lukáše
Badina a Mgr. Petra Eckla.
2.

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:
SUEZ - navýšení ceny poskytovaných
služeb (Usnesení č. 03/07/2018)
Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s.
zaslala dne 21.12.2018 návrhy ceníků
svozu odpadů pro rok 2019, které jsou
předloženy ZO. Ceníky byly
zkontrolovány, podepsány a dne
04.01.2019 odeslány zpět.
Konkrétní sazby za sběr a svoz odpadu
od občanů jsou od 01.01.2019 poplatek za nádobu 110 a 120 l 39,60
Kč bez DPH (v roce 2018 byl 38 Kč), za
nádobu 240 l je 57,30 Kč (55 Kč), což
odpovídá avizovanému navýšení o 4,2
%. U pytlového sběru byl stanoven
poplatek za pytel 120 l plast 12,30 Kč
(12 Kč) a pytel 120 l papír 10,30 Kč (10
Kč), což odpovídá navýšení o 2,5
respektive 3 %.
Pronájem místností v budově VÚB
(Usnesení č.04/07/2018 a č.
05/07/2018)
Dne 20.12.2018 byl s nájemkyní
podepsán dodatek smlouvy o zproštění
úhrady nájemného a ukončení nájmu
ke dni 31.12.2018.
Dne 16.01.2019 byl zveřejněn záměr
obce pronajmout nemovitý majetek,
místnost č. 1 a č. 2, obě o výměře 12,5
m2, v budově obce č.p. 165, každou za
cenu 15 000 Kč ročně a poměrnou část
nákladů za energie. Doposud se
nepřihlásil žádný zájemce.
Bylo by vhodné uvažovat o
rekonstrukci jednotlivých místností v
budově a zvážit jeho celkové využití
pro volnočasové aktivity občanů.

Potvrzení o zániku předkupního
práva (Usnesení č.06/07/2018 a č.
07/07/2018)
Žadatelé byli o vyhotovení
Souhlasného prohlášení informováni
e-mailem dne 03.01.2019 s tím, že bude
potřeba výmaz předkupního práva
realizovat formou vkladu do katastru
nemovitostí. Doposud k podpisu
nedošlo.
Hospodaření obce (Usnesení
č.10/07/2018 až č. 17/07/2018)
Rozpočet obce pro rok 2019 a
Střednědobý výhled rozpočtu obce na
období 2020 až 2021 byly ve dnech
13.12.2018 až 08.01.2019 zveřejněny na
úřední desce obecního úřadu a na
elektronické úřední desce umožňující
dálkový přístup. Dále jsou zveřejněny
na internetových stránkách Obce
Jezeřany-Maršovice, v sekci Dokumenty
- Hospodaření obce a rozpočty Hospodaření a rozpočty v roce 2019
(http://www.jezerany-marsovice.cz/
dokumenty/ hospodareni-a-rozpocty-vroce 2019/index.php).
Bezúplatný převod a příspěvek DSO
MK (Usnesení č.12/07/2018 a č.
13/07/2018)
Smlouva byla podepsána starostou dne
13.12.2018, předsedou DSO MK dne
17.12.2018. Neinvestiční příspěvek na
pořízení párty stanu byl obcí uhrazen.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a
seznámil ZO s problematikou za období
od 13.12.2018 do 20.02.2019:
Účast na jednáních
18.01.2019, seminář „Dotační
příležitosti pro Vaši obec“, Brno
Informace o vyhlášených národních
dotačních titulech MMR a
Jihomoravského kraje. Aktuální
informace o přípravě ČR na
programové období 2021 – 2027.
31.01.2019, odborná příprava „Krizové
řízení“, Rosice
Odborná příprava ve spolupráci JMK a
HSZ týkající se přípravy na řešení
krizových situací a mimořádných
událostí.
Péče o opuštěná zvířata
Dne 22.01.2019 byla podepsána

Příkazní smlouva o zajištění péče o
opuštěná zvířata mezi Pavlem
Kočvarou jako příkazcem a obcí jako
příkazníkem ohledně zajištění péče pro
opuštěná zvířata v Azylu pro opuštěná
zvířata v Bulharech (dále jen „útulek“).
Výše úhrady za péči o opuštěná zvířata
je stanovena dle hmotnosti psa, v
rozmezí od 39,50 Kč do 49,50 Kč za den
bez DPH.
Dne 04.02.2019 byl do útulku umístěn
opuštěný pes (roční fenka křížence),
který byl nalezen v katastru obce a
nepodařilo se najít žádného zájemce.
Přezkoumání hospodaření
Dne 14.02.2019 bylo dokončeno
přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 a auditorkou Ing. Zdeňkou
Cahlíkovou vyhotovena Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření
obce za období od 01.01.2018 do
31.12.2018 (dále jen „Zpráva“).
V rámci zveřejnění a projednání
závěrečného účtu obce za rok 2018
bude Zpráva zveřejněna na úřední
desce, předložena k projednání
finančnímu výboru a následně ZO na
příštím zasedání ZO.
Poskytování informací
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejnila obec na
úřední desce Výroční zprávu o činnosti
v oblasti poskytování informací za rok
2018, a to ve dnech od 16.01. do
28.02.2019.V roce 2018 byla evidovány
dvě žádosti, které jsou včetně odpovědí
zveřejněny na internetových stránkách
obce (http://www.jezerany-marsovice.
cz/dokumenty/poskytnuteinformace-2018/index.php).
Studie „Úprava Jezeřany-Maršovice
točna“
ZO na svém zasedání dne 21.02.2018
usnesením č. 16/01/2018 souhlasilo s
realizací veřejné zakázky s výběrem
„Točna“, jejímž předmětem bylo
vypracování studie dopravního řešení
točny v Maršovicích. Dne 04.04.2018
byla studie objednána u Ing. Martina
Smělého (společnosti NiTraM-projekt,
s.r.o.) a na zasedání ZO dne 18.04.2018
byl ZO předložen k vyjádření návrh
3.

koordinační situace stavby, reflektující
požadavky obce na realizaci stavby, ke
kterému nemělo ZO žádné připomínky
a vzalo ho na vědomí. V září 2018 byla
studie dokončena a nyní je předkládána
znovu ZO ke zvážení dalšího postupu.
Bylo by potřeba realizovat alespoň
minimální úpravy točny s ohledem na
parkování autobusů hromadné
dopravy.
Směna pozemků
V rámci projektu „Zástavba U potůčku“
byli osloveni vlastníci pozemků, mimo
jiné i společnost BioZem s.r.o., která
vlastní nejen pozemek v této lokalitě,
ale i pozemky v lokalitě Sekery. Tyto
pozemky obec chtěla směnit už v
minulosti, protože se nachází pod
sportovním plochou, kterou využívají
pro svoje sportovní aktivity nejen
členové SDH a TJ, ale i ostatní občané.
Výsledkem předběžného jednání s
jednatelem společnosti je navrhována
směna pozemků, p.č. 1459/29 a p.č.
1459/35, o výměře 2 072 m2 za obecní
pozemek p.č. 1228/59 o výměře 3 615
m2, vše v k.ú. Maršovice a pozemek p.č.
1306/42 o výměře 1 079 m2 za
pozemky p.č. 2079/162 a p.č. 2079/163
o výměře 3 456 m2, vše v k.ú. Jezeřany.
Pravděpodobně bude potřeba nechat
vypracovat znalecký posudek na cenu v
místě a čase obvyklou, ale s ohledem na
velký zájem obce vlastnit uvedené
pozemky a jejich význam pro rozvoj
obce je vhodné záměr schválit.
Usnesení č. 03/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr směnit nemovitý
majetek pozemek p.č. 1228/59 o
výměře 3 615 m2, orná půda, v k.ú.
Maršovice, za pozemky p.č. 1459/29 a
p.č. 1459/35 v k.ú. Maršovice, lokalita
Sekery (část sportovní plochy) a
pozemky p.č. 2079/162 o výměře 1 384
m2 a p.č. 2079/163 o výměře 2 072 m2,
oba orná půda, v k.ú. Jezeřany,
pozemek p.č. 1306/42 v k.ú. Jezeřany,
lokalita Horní Loučky (pozemek určený
k budoucí výstavbě RD).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Strategický plán rozvoje obce na
období 2019 - 2022
Strategický plán rozvoje obce JezeřanyMaršovice schválilo ZO na svém
zasedání dne 19.04.2017 usnesením č.
35/02/2017. S ohledem na skutečnost,
že se jednalo o dokument přechodný a
v současné době má obec již schválený
územní plán obce a na minulém
zasedání ZO usnesením č. 08/07/2018
schválilo investiční priority pro období
let 2019 až 2022 (vybudování splaškové
kanalizace Pérka, včetně opravy
komunikace, Dokončení povrchu
místní komunikace v lokalitě Za
kostelem a Výstavba místní
komunikace v lokalitě Panšula) je ZO
předkládán aktualizovaný Strategický
plán rozvoje obce Jezeřany-Maršovice
pro období roku 2019 až 2022.
Aktualizovaný Strategický plán rozvoje
obce řeší hlavní rozvojové priority a cíle
tak, aby mohly být realizovány
konkrétní aktivity s ohledem na reálné
možnosti obce. Jedná se o koncepční
dokument na základě, kterého může
obec realizovat konkrétní projekty a
zároveň usměrňovat svůj rozvoj a
zlepšovat kvalitu života obyvatel
Usnesení č. 04/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje aktualizovaný
Strategický plán rozvoje obce JezeřanyMaršovice, pro období 2019 až 2022.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Lesní hospodářství
Naše obec má ve vlastnictví celkem 25
ha lesa, a to v každém katastru 11
pozemků o přibližně stejné výměře cca
12,4 ha). V souladu s § 37 lesního
zákona, hospodaření v lesích je vlastník
lesa povinen zajišťovat v součinnosti s
odborným lesním hospodářem.
Odborný lesní hospodář zabezpečuje
vlastníku lesa odbornou úroveň
hospodaření v lese podle tohoto
zákona a právních předpisů vydaných k
jeho provedení. Odborným lesním
hospodářem může být fyzická osoba
nebo právnická osoba, která má k této
činnosti licenci udělenou orgánem
státní správy lesů.
Pokud si vlastník lesa nevybere
odborného lesního hospodáře sám,

vykonává v lesích, pro které jsou
zpracovány osnovy, funkci odborného
lesního hospodáře právnická osoba,
která v určeném území vykonává právo
hospodaření ve státních lesích, pokud
orgán státní správy lesů nerozhodne o
pověření jiné právnické nebo fyzické
osoby (hradí stát). Náklady na činnost
odborného lesního hospodáře hradí
vlastník lesa.
Odborný lesní hospodář zejména vede
vlastníkovi lesní hospodářskou evidenci
o plnění závazných a dalších
ustanovení lesního hospodářského
plánu a evidenci o provedené obnově
lesa v jednotlivých porostech,
vypracovává návrhy ročních projektů
pěstební a těžební činnosti, provádí
vyznačování těžeb v terénu, zadává
práce zhotoviteli a kontroluje kvalitu
jejich provedení na základě výzvy
vlastníka, pravidelně kontroluje stav
lesů v lesním hospodářském celku,
vypracovává žádosti o dotace na
pěstební činnost, osobně se na výzvu
vlastníka účastní jednání týkajících se
lesního hospodářského celku a
vlastníka s orgány státní správy,
zpracovává v zákonných termínech pro
vlastníka podklady pro povinné
přehledy pro státní správu lesního
hospodářství.
V současné době vykonávají funkci
odborného lesního hospodáře Lesy ČR
a.s., ale obec úzce spolupracovala s
panem Janem Světlíkem. V minulosti se
les využíval, v souladu s hospodářským
plánem, většinou k těžbě. V lokalitě
Sekery byla před třemi roky provedena
zaměstnanci obce prořezávka.
ZO je předkládán návrh příkazní
smlouvy mezi obcí a Ing. Dušanem
Utinkem, Ph.D., jejímž předmětem je
zabezpečení výkonu činnosti
odborného lesního hospodáře podle
ustanovení § 37 lesního zákona a
odborné úrovně hospodaření v
obecních lesích za úplatu 370 Kč/ha/rok
což činí 9 250 Kč/ročně.
Usnesení č. 05/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu příkazní
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
příkazcem a Ing. Dušanem Utinkem,
Ph.D. jako příkazníkem, jejímž
předmětem je zabezpečení výkonu
4.

činnosti odborného lesního hospodáře
podle ustanovení § 37 lesního zákona a
odborné úrovně hospodaření v
obecních lesích.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Spolupráce s MS Sobotka
V lokalitě Sobotka, kde má mysliveckou
chatu MS - Sobotka Jezeřany-Maršovice,
z.s., se v bezprostřední blízkosti chaty, na
obecních pozemcích p.č. 845/135,
845/136, resp. 845/140 nachází v
minulosti vysázené, ale v současné době
suché stromy – borovice. Po dohodě s
MS Sobotka budou uschlé stromy v
jejich režii pokáceny a následně na jejich
náklady provedena výsadba sazenic
dubu. Jedná se o suché jehličnany, které
je vhodné odstranit a na jejich místě
realizovat novou výsadbu.
Usnesení č. 06/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s kácením suchých stromů
borovice v lokalitě Sobotka,
nacházejících se na obecních pozemcích
p.č. 845/135, p.č. 845/136 a 845/140 v
k.ú. Maršovice, s tím, že kácení suchých
stromů, likvidaci dřeva a na novou
výsadbu sazenic dubu provede dle
svého uvážení MS - Sobotka JezeřanyMaršovice, z.s.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Místostarosta (OČ) si po dohodě se
starostou vzal na starost problematiku
životního prostředí, výsadbu zeleně a
údržbu veřejného prostranství, seznámil
ZO s následujícím:
Stromořadí na výhoně
Dne 31.01.2019 byla podepsána žádost
o poskytnutí dotace od Nadace ČEZ v
grantovém programu STROMY 2019 na
projekt „Stromořadí na výhoně“, jehož
předmětem je výsadba stromořadí javor
mléč, včetně doprovodného keřového
patra, v celkových nákladech 81 800 Kč.
Dětské hřiště Panšula
Po realizaci výsadby stromů na Panšule
je navrhováno zde realizovat dětské
hřiště. Jednalo by se celkem asi o 4
prvky

– pružinové houpadlo KŮŇ, houpačka
SKIPY, tabule ŽÁČEK a stůl a lavičky
samostojné 2 metry od vybrané
společnosti TR Antoš s.r.o., za cenu cca
50 000 Kč.
Usnesení č. 07/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice souhlasí s realizací veřejné
zakázky s výběrem „Dětské hřiště
Panšula“, jejímž předmětem je pořízení
dětského hřiště v lokalitě Panšula.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Úprava návesního prostoru
Bylo by vhodné postupně provést
úpravu návesních prostor v obci,
zejména návsi v Jezeřanech a v
Maršovicích, ve školském areálu apod.
Tyto úpravy by bylo vhodné navrhnout
ve spolupráci s odborníkem, např.
vypracováním studie. První počinem
by mohla být studie návesního
prostoru Náves Jezeřany (po obou
stranách OÚ).
Ad.04: Žádosti občanů a organizací
a) Radim Janda, Žádost o prodej
obecního pozemku p.č 1491/18 v
k.ú. Jezeřany
Žadatel podal žádost o odkoupení
obecního pozemku, který se nachází za
domem č.p. 94. Jedná se o pozemek v
Jezeřanech na výhoně, kde obec v roce
2007 nabídla k prodeji pozemky za
jednotlivými domy a několik majitelů
domů toho využilo. Obec nechala
vypracovat geometrický plán, kdy od
pozemku p.č. 1491/4 v k.ú. Jezeřany byl
oddělen i pozemek p.č. 1481/18. Je
třeba zvážit, zda obec upřednostní
prodej pozemku před současným
stavem.
Usnesení č. 08/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje záměr obce
prodat nemovitý majetek, pozemek
p.č. 1491/18, ostatní plocha, o výměře
107 m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 19:25 hod. se dostavil RP, počet
přítomných členů ZO je 9.

b) Josef Řezníček, Žádost o prodej
části pozemku p.č. 1491/4 v k.ú.
Jezeřany
Žadatel podal žádost o odkoupení části
obecního pozemku, který se nachází za
domem č.p. 93. Jedná se o podobný
případ jako v předchozím bodu. Je
třeba zvážit, zda obec upřednostní
prodej pozemku před současným
stavem.
Usnesení č. 09/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje záměr obce prodat
nemovitý majetek, část pozemku p.č.
1491/4, ostatní plocha, o výměře cca
150 m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Ondřej Eckl, Žádost o úpravu
územního plánu obce ve zrychleném
řízení dle § 55a stavebního zákona
PE oznámil starostovi, před zahájením
projednávání tohoto bodu, osobní
podjatost, protože se jedná o žádost
jeho bratra.
Žadatel žádá o úpravu územního plánu
ve zrychleném řízení dle § 55a
stavebního zákona. Navrhuje změnu
parcely p.č. 1219/4 ze současného
zařazení plochy zeleně soukromá a
vyhrazená na plochy smíšené obytné
venkovské. Změna bude hrazena
žadatelem. Svoji žádost odůvodňuje
tím, že při plánování nové stavby
rodinného domu na pozemcích p.č.
1219/5, st. 136 a 1219/4 v k.ú. Jezeřany,
se rozhodli ho umístit částečně mimo
hranice plochy smíšené obytné, s
ohledem na ideální umístění stavby.
Podle § 55a stavebního zákona se
zkrácený postup pořizování změny
územního plánu se použije při
pořizování změny nevyžadující
zpracování variant řešení. Zkrácený
postup navazuje na zprávu o
uplatňování územního plánu v
uplynulém období, nebo na rozhodnutí
zastupitelstva obce o pořízení změny
územního plánu a o jejím obsahu; v
druhém případě se zpráva o
uplatňování ani zadání změny
územního plánu nepořizují. ZO
rozhoduje o pořízení změny územního
plánu a jejím obsahu z vlastního
podnětu nebo na návrh. Návrh na
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pořízení změny územního plánu mohou
podat orgány a osoby uvedené v § 44
písm. b) až e) stavebního zákona. ZO
může podmínit pořízení změny
územního plánu úhradou nákladů
navrhovatelem. Je třeba zvážit, zda
obec v tomto případě rozhodne o
pořízení změny územního plánu na
náklady žadatele.
Usnesení č. 10/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pořízení změny Územního
plánu obce Jezeřany-Maršovice a
Žádost obce o pořizování změny
územního plánu obce ve zkráceném
postupu dle § 55a stavebního zákona s
podmínkou, že náklady na pořízení
změny územního plánu uhradí
navrhovatel (žadatel).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (PE) se zdržel
d) ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko, Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku (doplnění
monitoringu a přenosu dat, akce
Jezeřany-Maršovice – kanalizace)
Žadatel žádá o poskytnutí příspěvku na
doplnění monitoringu a přenosu dat
akcí Technická infrastruktura – Loděnice
– Kanalizace a ČOV a akcí JezeřanyMaršovice – kanalizace.
Doplnění monitoringu a přenosu dat je
nezbytné pro zajištění provozní
spolehlivosti a eliminaci povrchových
stavů.
Touto problematikou se ZO zabývalo na
svém zasedání dne 18.06.2015 a
usnesením č. 20/03/2015 schválilo ve
věci stavby splaškové kanalizace v obci
a jejího provozu, způsob řešení a vlastní
realizaci blokování souběhu nátoku
odpadních vod na ČOV Loděnice dle
návrhu společnosti GDF spol. s r.o., v
ceně cca 122 000 Kč bez DPH, s tím, že
konečnou cenu schválí starosta na
základě skutečného provedení.
V současné době existuje nabídka
společnosti GDF spol. s r.o. na doplnění
monitoringu a přenosu dat ve výši cca
415 000 Kč bez DPH a obec by přispěla
částkou 100 000 Kč, obdobně přispěje i
Obec Loděnice.

Bude připravena smlouva o finančním
transferu, která bude předložena ZO na
příštím zasedání ZO.
Usnesení č. 11/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje finanční příspěvek
pro Zájmové sdružení obcí Vodovody a
kanalizace Znojemsko, ve výši 100 000
Kč, na doplnění monitoringu a přenosu
dat akcí Technická infrastruktura –
Loděnice – Kanalizace a ČOV a akcí
Jezeřany-Maršovice – kanalizace.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.05: Koupě pozemku p.č. 189/1
v k.ú. Jezeřany (Hřbitov Jezeřany)
Obec dlouhou dobu usilovala a jednala
o tom, aby pozemek p.č. 189/1 v k.ú.
Jezeřany, který je součástí plochy
hřbitova v Jezeřanech, byl ve vlastnictví
obce. Naposledy ZO na svém zasedání
dne 21.02.2018 usnesením č.
03/01/2018 schválilo úplatný převod
pozemku p.č. 189/1, o výměře 376 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, do
vlastnictví Obce Jezeřany-Maršovice.
Žádost o úplatný převod tohoto
pozemku byla odeslána dne 02.03.2018
a následně zaevidována na ÚZSVM.
Dne 23.01.2019 obec obdržela přípis od
ÚZSVM ohledně zaslání k podpisu
Kupní smlouvy č. 168/2018, týkající se
prodeje uvedeného pozemku za kupní
cenu 64 000 Kč. Kupní smlouva je
předložena ZO.
Usnesení č. 12/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje Kupní smlouvu č.
168/2018 mezi Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a Obcí
Jezeřany-Maršovice jako kupujícím,
jejímž předmětem je koupě pozemku
p.č. 189/1, v k.ú. Jezeřany
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Veřejná zakázka „Oprava
fasády KD“
Na základě objednávky vypracoval Ing.
Jiří Hnízdil projektovou dokumentaci
pro provedení stavby „Oprava fasády
kulturního domu v Jezeřanech-

Maršovicích“ jehož předmětem je
celková oprava fasády objektu
kulturního domu, v předpokládané výši
cca 550 000 Kč. Realizace opravy fasády
KD představuje poslední krok v opravě
a rekonstrukci budovy kulturního
domu v naší obci.
V rozpočtu obce pro rok 2019 nejsou
vyčleněny finanční prostředky na tuto
akci a proto je potřeba je vyčlenit ve
výši cca 600 000 Kč.
Usnesení č. 13/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje realizaci projektu
„Oprava fasády KD“, jehož předmětem
je celková oprava fasády objektu
kulturního domu, v předpokládané výši
cca 550 000 Kč.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Oprava
fasády KD“, jejímž předmětem je
celková oprava fasády objektu
kulturního domu
a) jako veřejnou zakázku s oslovením
(VZ-01/2019),
b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 450 000 Kč bez DPH,
c) seznam přímo obesílaných
dodavatelů,
d) složení hodnotící komise ve složeníIng. Petr Slavík, Ing. Ondřej Čáp, Milan
Hamala, náhradník Lukáš Badin
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.07: Veřejná zakázka „Rozšíření
kanalizace – lokalita Pérka“
Na minulém zasedání ZO svým
usnesením č. 08/07/2018 schválilo
investiční priority pro období 2019 2022 s tím, že na první místo zařadilo
akci vybudování splaškové kanalizace
Pérka. Základním předpokladem
úspěšné realizace této akce je její
příprava, zejména realizovat výběrové
řízení na dodavatele stavby a následné
zajištění technického a autorského
dozoru. S ohledem na technickou,
finanční a organizační náročnost této
akce a složitost místní situace v
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uvedené lokalitě, by bylo vhodné
vybrat dodavatele, který by ve
spolupráci s obcí realizoval kompletní
inženýrskou činnost. Společnost
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s. divize Znojmo (dále jen „VAS“), která
zpracovala projektovou dokumentaci a
zajistila pro obec územní rozhodnutí a
stavební povolení, předložila nabídku
na zajištění inženýrských činností na
této akci (zajištění výběrového řízení,
technického a autorského dozoru
stavby a její kolaudace) v nabídkové
ceně 120 000 Kč bez DPH.
ZO je doporučeno schválit veřejnou
zakázku, jejímž předmětem je zajištění
inženýrské činnosti akce „Rozšíření
kanalizace – lokalita Pérka“ a zadat tuto
veřejnou zakázku jednomu dodavateli
přímo jednomu dodavateli –
společnosti VAS, která je plně
seznámena se současnou situací v
dané lokalitě a má všechny
předpoklady řádně a včas vykonávat
inženýrskou činnost a plně
spolupracovat s obcí.
Pro zajištění hladkého průběhu
realizace stavby je důležité, aby ještě
před realizací stavby byla ověřena
možnost napojení jednotlivých
nemovitostí prostřednictvím
kanalizačních přípojek.
Bude nutné zajistit podklady z katastru,
provést obhlídky jednotlivých
napojovaných nemovitostí a projednat
vše s vlastníky a vypracovat projekty
kanalizačních přípojek a zajistit územní
souhlasy. Byla oslovena společnost
VAS, která tyto činnosti nabízí za částku
3 025 Kč včetně DPH.
ZO je navrhováno poskytnout
majitelům připojovaných nemovitostí
finanční příspěvek na pořízení
projektové dokumentace a provedení
úhrady správního poplatku za územní
souhlas v celkové výši 1 500 Kč.
Poskytnutí finančního příspěvku bylo
občanům poskytnuto i při budování
splaškové kanalizace v obci a jeho
poskytnutí bude motivovat k
připojování na splaškovou kanalizaci.
RP se dotázal na přesný způsob řešení
odvodu dešťové vody, zda budou
jednotlivé nemovitosti napojeny přímo
na mikroštěrbinové žlaby.

Usnesení č. 15/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „Rozšíření
kanalizace – lokalita Pérka“, jehož
předmětem je rozšíření splaškové
kanalizace pro stávající zástavbu v
lokalitě Pérka a související přeložka
vodovodu a vybudování místní
komunikace s povrchem z betonové
dlažby, nacházející se na pozemku
1491/1 v k.ú. Jezeřany, v předpokládané
výši cca 4 700 000 Kč.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Pérka – inženýrská
činnost“, jejímž předmětem je zajištění
inženýrské činnosti akce „Rozšíření
kanalizace – lokalita Pérka“, jako
veřejnou zakázku s oslovením (VZ02/2019).
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
veřejné zakázku malého rozsahu s
oslovením „Pérka – inženýrská činnost“,
zadat tuto veřejnou zakázku přímo
jednomu dodavateli, společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s. divize Znojmo, který předložil
nabídku ve výši 120 000 Kč bez DPH s
odůvodněním, že tento dodavatel
vypracoval projektovou dokumentaci,
je plně seznámen se současnou situací
v dané lokalitě a má všechny
předpoklady řádně a včas vykonávat
inženýrskou činnost.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí nabídku společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s. divize Znojmo, na zajištění
projekčních a inženýrských činností
provedení projektů kanalizačních
přípojek akce „Rozšíření kanalizace –
lokalita Pérka“.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 19/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje finanční příspěvek
obce pro majitele nemovitostí v obci,
které budou připojeny na splaškovou
kanalizaci v lokalitě Pérka ve výši 1 500
Kč na pořízení projektové dokumentace
domovní kanalizační přípojky a úhradu
správního poplatku za vydání
územního souhlasu.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.08: Projekt „Požární zbrojnice“
V minulém období byly nejen mezi
členy ZO, ale i mezi členy SDH vedeny
diskuse ohledně možné varianty
umístění hasičské zbrojnice v obci. Z
několika vytipovaných míst se jako
nejvhodnější vyčleňují dvě varianty –
místo nacházející se mezi domy č.p. 123
a 297 - obecní pozemek p.č. st. 38/1 a
přilehlé části soukromých pozemků p.č.
1199, 1200/1, 1200/2 a 1201 v k.ú.
Jezeřany (varianta č. 1) a místo na
„Školňačce“ - místo na obecním
pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Maršovice
(varianta č. 2).
V případě varianty č. 1, na zasedání dne
12.12.2018 ZO usnesením č. 09/07/2018
schválilo a pověřilo starostu, aby
zveřejnil záměr obce směnit obecní
pozemek za část pozemků, o výměře
cca 500 m2, za účelem výstavby nové
požární zbrojnice s tím, že konkrétní
obecní pozemek dotčený směnou určí
starosta. Na základě tohoto pověření
starosta vybral dva možné pozemky
nebo části pozemků p.č. 2079/82 o
výměře 487 m2, p.č. 2095/212 o výměře
712 m2, oba orná půda, v k.ú. Jezeřany
a záměr směnit uvedené pozemky je
zveřejněn na ÚD od 16.01.2019.
Dále jsou ZO předkládány dvě smlouvy
s majiteli dotčených pozemků –
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a
zřízení služebnosti s panem Janem
Pelikánem a s paní Evou
Rosendorfovou. Smlouvy budou
předloženy vlastníkům.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
Členové ZO diskutovali možnosti obou
variant, jejich výhody a nevýhody a
nadále ponechalo jako možné obě
varianty. Pověřilo starostu, aby prověřil,
popř. nechal vypracovat zastavovací
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studii obou variant a o svém postupu ZO
průběžně informoval. Nadále bude
vedenou jednání s vlastníky pozemků
ohledně upřesnění jejich požadavků, za
tím účelem rovněž ZO pověřilo starostu k
upřesnění či doplnění návrhů smluv
budoucích kupních.
Usnesení č. 20/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi učinit
potřebné kroky ohledně výstavby nové
požární zbrojnice, zejména projednání
možnosti či přímo zadání vypracování
zástavové studie stavby v určených
lokalitách a upřesnění či doplnění návrhů
smluv budoucích kupních a zřízení
služebnosti dle požadavků smluvních
stran.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č.21/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje návrh Smlouvy budoucí kupní a
zřízení služebnosti s panem Janem
Pelikánem, Jezeřany-Maršovice 58, týkající
směny pozemků a závazků ze smlouvy,
týkající se výstavby nové požární
zbrojnice.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje návrh Smlouvy budoucí kupní a
zřízení služebnosti s paní Evou
Rosendorfovou, Jiráskova 114, Zbraslav,
týkající se prodeje části pozemků a
závazků ze smlouvy, týkající se výstavby
nové požární zbrojnice.
Hlasování:
9 - pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Projekt „Zástavba U potůčku“
a) jednání s vlastníky pozemků,
přeparcelace území
V rámci projektu „Zástavba U potůčku“
byli znovu osloveni všichni vlastníci
dotčených pozemků. Dne 08.01.2019 jim
byl odeslán dopis a dotazník, týkající se
souhlasu s přeparcelací pozemků a
spoluúčasti stavebníků na vybudování
inženýrských sítí.

Dne 22.01.2019 se uskutečnila
společná schůzka vlastníků pozemků
se zástupci obce a zpracovatelem
studie Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem,
kde přítomným vlastníkům pozemků
byla objasněna problematika bydlení a
nutnost přeparcelace pozemků. Bylo
osloveno celkem 36 vlastníků a do
dnešního dne se jich vyjádřilo 24.
Přestože ne všechna jejich vyjádření
jsou zcela jednoznačná, bylo by možné
projednat se zpracovatelem studie
další postup, ohledně připravení
návrhu přeparcelace pozemků
(zejména pro centrální část uvedené
lokality). Dále by bylo vhodné nechat
vypracovat znalecký posudek na cenu
obvyklou uvedených pozemků, aby
mohl být připraven návrh na směnu či
koupi pozemků ze strany obce.
Uvedená opatření by dále
konkretizovala možnost dalších kroků
pro případnou výstavbu RD v dané
lokalitě.
Usnesení č. 23/01/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje a pověřuje
starostu prověřit, popř. zadat
vypracování návrhu přeparcelace
pozemků v lokalitě Horní loučky dle
studie „Zástavba U potůčku“ a
znaleckého posudku o ceně obvyklé
pozemků, které by mohly být
předmětem koupě či směny ze strany
obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) E.ON – Smlouva o přeložce
zařízení distribuční soustavy (vedení
VN k trafostanici Kostel)
Koncem srpna 2018 požádala obec
společnost E.ON Česká republika s.r.o.
(dále jen „E.ON“) o vyjádření k možnosti
přeložení vzdušné vedení VN do
sloupcová trafostanice u kostela s
ohledem na realizace zástavy
rodinných domů v lokalitě Horní loučky
(studie Zástavba „U potůčku“, JezeřanyMaršovice). Přestože technik
společnosti navštívil obec a společně
se starostou jednal o možnostech
přeložení, neposkytla společnost E.ON
žádné písemné vyjádření. Aby obec
mohla získat oficiální informaci musela
podat žádost o přeložku distribučního

zařízení, což starosta dne 05.12.2018
učinil. Dne 28.12.2018 obec obdržela
od společnosti E.ON Vyjádření k
žádosti o přeložku zařízení distribuční
soustavy spolu se Smlouvou o
přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13012956. Společnost E.ON souhlasí
s přeložením a stanovila technické a
finanční podmínky přeložky.
Technické řešení spočívá v tom, že
stávající nadzemní vedení bude
demontováno a nahrazeno novým
zemním kabelovým vedením
vedeným v nové trase mimo pozemky
určené k výstavbě RD, na pozemku
p.č. 2352/57 (vodní plocha) a následně
p.č. 1306/36 a bude ukončeno na
novém podpůrném bodě cca 10 m
před trafostanicí a z něho bude
provedeno napojení nového zemního
kabelového vedení nadzemním
vedením VN na stávající trafostanici.
Délka trasy nového zemního
kabelového vedení VN bude cca 365
m. Termín provedení přeložky je do 18
měsíců od podpisu smlouvy. Výše
úhrady předpokládaných nákladů na
provedení přeložky je 1 571 219 Kč.
Úhrada nákladů bude provedena tak,
že první splátka ve výši 15 % z
předpokládaných nákladů 236 000 Kč
je splatná do 15 dnů po podpisu
smlouvy, druhá splátka po zpracování
projektové dokumentace, případné
nedoplatky či přeplatky budou
vyrovnány po dokončení provedené
přeložky. K přijetí návrhu této smlouvy
je stanovena akceptační lhůta v délce
90 dnů s tím, že jí musí žadatel do této
lhůty podepsat a zaslat zpět
provozovateli DS. Jiná forma přijetí
návrhu smlouvy není možná, pokud
by zaslaný výtisk smlouvy obsahoval
jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky,
k uzavření smlouvy nedojde, stejně
tak v případě, pokud v uvedené lhůtě
neobdrží provozovatel DS
podepsanou smlouvu.
Je navrhováno smlouvu nepodepsat a
společnost E.ON písemně informovat.
Smlouvu není možné podepsat,
protože doposud nedošlo k dohodě s
vlastníky pozemků o přeparcelaci a
spoluúčasti na vybudování
inženýrských sítí a obec není schopna
vyčlenit, v rozpočtovém období 2019
až 2020, uvedené finanční prostředky.
8.

Navíc ve smlouvě je špatně věcně a
místně označen pozemek p.č. 2352/57
jako pozemek p.č. 2357/57 polní cesta.
Ad 10. Inventarizace majetku a
závazků obce za rok 2018
Inventarizace majetku a závazků obce
byla provedena souladu s Vyhláškou MF
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků a Směrnicí obce č. 2/2011 pro
provedení inventarizace majetku a
závazků, a na základě Plánu
inventarizace na rok 2018, ze dne
15.11.2018 a Příkazu k provedení
inventarizace pro rok 2018,ze dne
15.11.2018. Inventarizace byla
provedena v určených termínech
jednotlivými inventarizačními
komisemi. Na základě jejich zjištění
vyhotovila hlavní inventarizační komise
inventarizační soupisy a dne 31.01.2019
předala výsledky inventarizace
starostovi, včetně Inventarizační zprávy
za rok 2018, kterou starosta schválil a
předkládá ji zastupitelstvu obce.
ZO je předkládána veškerá
dokumentace, Inventarizační zpráva za
rok 2018, stejně tak Příloha k
inventarizaci majetku 2018 – Přírůstky a
úbytky majetku. Při inventarizaci za rok
2018 nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly a s návrhem na
vyřazení majetku byl vyjádřen souhlas.
Usnesení č. 24/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Inventarizaci majetku a
závazků obce za rok 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Rozpočtové opatření č.
10/2018 a č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 10/2018
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu roku
2018, s ohledem na aktuální potřeby ve
financování obce, kdy na konci roku
došlo k příjmům a výdajům, které
nebyly v rozpočtu dostatečně finančně
zohledněny. RO je provedené starostou
ke dni 18.12.2018, upravuje na příjmové
stránce navýšení daně z příjmu
fyzických osob placená plátci o 47 200
Kč a dotace na činnost Jednotku SDH
(školení) o 2 000 Kč. Ve výdaje se jedná
zejména o úroky z úvěru na kanalizaci
(navýšení o 13 000 Kč),

autorský dozor akce „Oprava ZŠ“ (3 700
Kč) a doplnění vybavení a materiál pro
Jednotku SDH (celkem o 22 400 Kč).
Rozpočtové opatření č. 1/2019 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2019,
které je potřeba upřesnit nebo vyplývají
z rozhodnutí ZO na tomto zasedání. V
příjmech upravuje snížení příspěvku na
výkon státní správy o 17 200 Kč a
snižuje přijetí daně z příjmu
právnických osob za obce o 30 000 Kč.
Ve výdajích snižuje vydání daně z
příjmu právnických osob za obce o 30
000 Kč, členské příspěvky sdružením, ve
kterých je obec členem o 10 000 Kč,
vratky za volby v roce 2018 a výdaje
schválené na tomto zasedání (koupě
pozemku na hřbitově v Jezeřanech,
akce Oprava fasády KD). Zvýšené výdaje
budou hrazeny z přebytku hospodaření
roku 2018.

cca 500

Usnesení č. 25/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č.
10/2018, které provedl starosta ke dni
18.12.2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 26/01/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č.
1/2019.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

dešťové kanalizace a její napojení na
Jezeřanskou strouhu v Maršovicích.
LB informoval o akci Ukliďme Česko,
které se bude konat v sobotu
06.04.2019, zároveň SDH uskuteční
sběr a svoz elektra a navrhl, zde tento
víkend by nemohly být přistaveny
velkoobjemové kontejnery.

Ad. 12: Diskuse
V diskusi byly vzneseny následující
dotazy, připomínky a podněty členů
zastupitelstva obce a občanů:
Starosta uvedl, že budou vypracovány
žádosti o dotace od JMK týkající se akce
„Oprava fasády KD“ a vybavení
Jednotky SDH.
Zvažuje možnost likvidaci větví z
prořezu stromů jejich rozdrcením
motorovým štěpkovačem, který byl
mikroregionem Moravskokrumlovsko
pořízen v loňském roce.
Informoval všechny a požádal o
spolupráci při zajištění obecní akce
Masopust 2019, která se uskuteční v
sobotu 02.03.2019.
PE navrhl, aby se slavností odhalení
Pomníku padlým občanům Maršovic
uskutečnilo u příležitosti dne válečných
veteránů (11.11.) v neděli 10.11.2019.
DT upozornil a navrhl realizovat úpravu

Ad. 13: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a
přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 22:15 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Ing. Ondřej Čáp v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Badin v.r.
Mgr. Petr Eckl v.r.
Tento zápis má pouze informativní
charakter. Úplné znění naleznete
na www.jezerany-marsovice.cz.
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PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA SOKLU - PO VLOŽENOU HYDROIZOLACI Z PLECHŮ

300

300

300

NAD VSTUPEM MOŽNÝ NÁPIS,
TEXT NÁPISU JE TŘEBA KOGIGOVAT
DLE FUNKCE ZA DVEŘMI

4

1 - pole fasády - odstín 0146

3 - vstupy - odstín 0333

NAD VSTUPEM MOŽNÝ NÁPIS,
TEXT NÁPISU JE TŘEBA KOGIGOVAT
DLE FUNKCE ZA DVEŘMI

4

NÁVRH NOVÉ FASÁDY KD

NÁVRH BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY
Ing arch. Jaroslav Poláček 03/2019 tel. 776 660 363

Barevnost fasády vybrána ze vzorníku Baumit Life:

2 - dohozené plastické prvky, římsa - odstín 0149

300

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ

4 - sokl - odstín 0916

V posledních době se na mě obracejí někteří spoluobčané, a sám jsem toho mnohdy svědkem, ohledně chování některých
majitelů psů, kteří své psy venčí na veřejném prostranství bez vodítka a nesbírají psí exkrementy. Jedná se o krajní
bezohlednost vůči spoluobčanům, když výkaly je možno vidět na chodnících a travnatých plochách, na kterých si nejčastěji
hrají právě děti.
Majitele psů proto upozorňujeme a současně vyzýváme, aby dodržovali základní pravidla slušnosti
a ohleduplnosti a po svých psech výkaly sbírali!
Zároveň žádáme majitele psů, kteří venčí své psy ve volné přírodě, o porozumění a ohleduplnost vůči zvěři, zejména v
tomto jarním období, kdy přivádí na svět svá mláďata. Každý by si měl v honitbě počínat tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému ohrožování zvěře.
9.

Byla zima mezi námi a teď už je za horami …nebo ještě
na horách?
I když nám toho zima u nás na Jižní Moravě ze svého zimního
kabátu moc neukázala, na horách ho nadělila o to více. A tak
si ho děti a žáci mohli alespoň užít na horách během jarních
prázdnin. Ale i za těch pár opravdu zimních dnů děkujeme a
hlavně našim hasičům, kteří připravili led a alespoň pár dní si
ho mohli všichni užít.
Ale vraťme se ještě trošku zpátky. 25. a 27. ledna se konal
tradiční školní ples a dětský karneval, který pořádala Školská
rada při ZŠ a MŠ. Žáci školy zahájili oba dny polonézou a
mazurkou a na dětském karnevalu se ještě předvedli všichni
včetně našich nejmenších kamarádů z MŠ ve svých
tanečcích. Už druhým rokem děti bavili animátoři se svým
programem. Ten letošní z Uherského Hradiště s malou
zpěvačkou ,, Kačulí“, která nám věnovala i své CDéčko , se
opravdu vydařil a všichni si ho užili až do úplného konce i se
svými rodiči a omladinou. Snad každý se radoval více či
méně z bohaté tomboly, za kterou moc děkujeme všem
sponzorům a rodičům, kteří každoročně podporují naši školu
a školku.
30. ledna za námi přijely pracovnice DDM z Moravského
Krumlova s preventivním programem ,, Co dělat za
mimořádných událostí“ a složky IZS. V únoru žáci týden
odpočívali od učení a užívali si jarních prázdnin každý po
svém. 4. března jsme navštívili i s našimi dětmi z MŠ
divadelní představení v Knížecím domě v Moravském
Krumlově ,, Tři pohádky s písničkou“.
20. března nás opět navštívily pracovnice DDM z Krumlova

tentokrát s preventivním programem ,, Dopravní výchova“,
kde žákům připomněly, jak se chovat na silnicích a chodnících
a které nejdůležitější značky musí znát. Naši žáci dostali
velkou pochvalu za své znalosti, i když někteří se těmito
pravidly neřídí.
V těchto dnech už se připravujeme na tradiční ,, Velikonoční
turnaj“ ve vybíjené, přehazované, florballu a stolním tenisu,
jehož slavnostní finále se uskuteční těsně před Velikonocemi.
10. dubna nás ještě čeká výukový program ,, Národní park
Podyjí přichází do škol“ a pak už se budeme nebo i
nebudeme těšit na Velikonoce. A jak to s tím těšením je u
našich žáků si můžete přečíst v jejich příspěvcích.
Já Vám za všechny zaměstnankyně školy i školky přeji
krásné Velikonoce, bohatou pomlázku klukům a malý výprask
holkám!
Mgr. Květoslava Bílová

10.

11.

12.

Z HISTORIE
VÝROČNÍ SLAVNOSTI STARÝCH SLOVANŮ
I. ČÁST
Mnohé tradice lidové kultury, mezi nimi i některé výroční
slavnosti a obyčeje, sahají neoddiskutovatelně do dávné
lidské minulosti. Zatímco obřadnost prehistorických lovců a
sběračů vzala až na určité, často přetransformované, relikty za
své, cyklus výročních obyčejů spojených s orbou, výhonem
skotu, přivoláváním nebeské vláhy a poděkováním za úrodu
vychází z pradávné víry prvních zemědělců, v některých
případech můžeme jeho kořeny sledovat až do neolitu. Není
tedy divu, že jsou takovéto výroční slavnosti svým kulturním
základem společné všem národům Evropy.
Lidský život byl v minulosti mnohem více spjatý s přírodou a
stejně tak i koloběh kalendářních obyčejů řídily především
zemědělské činnosti v závislosti na jednotlivých ročních
obdobích. První jednoduché obřadně-zemědělské kalendáře
členěné na dvanáct měsíců sice archeologické nálezy kladou
až do doby bronzové, polní práce pravěkých rolníků však
musely být bezesporu řízeny opakujícím se ročním
koloběhem přírody již dříve, s velkou pravděpodobností ještě
od počátku pěstování plodin či chovu hospodářských zvířat.
Nejdříve se rok dělil pouze na dvě základní periody, tj. na letní
a zimní polovinu. Postupně se počet ročních období rozšířil na
čtyři, česká lidová tradice však paralelně užívala také členění
na osm ročních dob. Jednalo se o pozimek čili předjaří, jaro
neboli vesnu, podlétí, léto, polétí, podzimek čili podzim,
předzimu a zimu. Počátky daných ročních dob si prostý
zemědělec spojoval nejen s význačnými svátky křesťanských
světců, ale v prvé řadě také s určitými činnostmi, které jej při
práci provázely od jara do zimy a byly pro jednotlivá období
charakteristická. Není divu, že se toto původně staročeské
dělení roku na venkově udrželo až do konce 19. století.
V zemědělských společnostech počátek ročního cyklu dříve
souvisel se začátkem agrárního roku, tedy s jarním obdobím a
jeho prvním měsícem, za který obvykle považujeme březen.
Naši předkové ovšem nevnímali rok tak, jako jej vnímáme my.
Čas neběžel lineárně, ale cyklicky. To znamená, že koloběh
přírody platil i jako určitý prototyp stále se opakujícího
kalendáře, který se odvíjel od jednotlivých ročních dob. Za
počátek roku bylo sice vnímáno jaro, vše nové ovšem
opakovaně začínalo počátkem každého nadcházejícího
ročního období. Výroční obyčeje však výrazně ovlivnil také
oficiální kalendář, který ovšem do 16. století prošel hned
několika změnami. Původní starořímský kalendář související s
počátky zemědělského roku nejprve nahradil Julius Caesar
tzv. kalendářem juliánským (46 př. n. l.), který později převzala
i církev, a jímž se počátek roku přesunul z jarního do zimního
období. Jenže průměrná délka juliánského roku je nepatrně
delší než skutečný, tzv. tropický rok, a tato odchylka jej
posunuje o jeden den přibližně každých 128 let. Narůstající
rozdíl tedy po staletích způsobil posun původních dat
slunovratů a rovnodenností oproti astronomické skutečnosti.
To vadilo zvláště při určování data Velikonoc, nejdůležitějšího
křesťanského svátku, a protože už neplatilo, že první úplněk
13.

po 21. březnu je prvním jarním úplňkem, muselo zákonitě
dojít k zásadní změně. Tu však přinesla až reforma a přijetí
dodnes používaného gregoriánského kalendáře roku 1582,
kdy se jednotlivé výroční obyčeje opětovně přiřadily zpět k
přesnému datu. Ovšem změny kalendářů ovlivňovaly nejen
přesnost astronomického měření roku, ale i jeho počátek
samotný. Ve starém Římě nový rok slavili 1. března, což bylo
zjevně nejblíže původnímu vnímání jarního novoročí. Za
Julia Caesara byl za počátek roku stanoven 1. leden. V
církevní tradici za první roční den nejprve považovali 6.
leden, tj. svátek Zjevení Páně a od poloviny 4. století 25.
prosinec, tedy Kristovo narození. Až gregoriánský kalendář
přesouvá s konečnou platností termín nového roku zpět na
1. ledna, čímž se prakticky navrací do dob Caesarových.
Pravoslavná církev však tento kalendář nikdy neakceptovala
a ihned v 16. století jej nepřijali dokonce ani ve všech
evropských zemích, což místy platilo až do počátků 20.
století.
Přestože církev mnohé ze svých svátků přizpůsobila datům
dřívějších předkřesťanských obřadů, při pochopení
původního významu jarních obyčejů činí nemalé potíže
posuvné svátky katolicko-protestantského i pravoslavného
kalendáře, jejichž termín se každým rokem mění v závislosti
na výpočtu data Velikonoc. „Pohanská“ obdoba Velikonoc
původně zjevně probíhala v čase jarní rovnodennosti, na
základě církevního kalendáře však Boží hod velikonoční
slavíme od 22. března do 25. dubna (v pravoslavném
prostředí dokonce od 4. 4. do 8. 5.). Jde tedy o poměrně
široký časový úsek, který badatelům práci nejen znesnadnil,
ale na dlouhou dobu jim prakticky téměř znemožnil
pochopit původní smysl obyčejů a vytvořit tak přehlednější
uspořádání celého cyklu jarně-letní obřadnosti.
Slavnosti si však v průběhu roku nadále zachovávaly svůj
původní ráz i skrze rozdíly v kalendářích, za což byly často a
bezúspěšně kritizovány nebo důsledně potírány církevními i
státními orgány. Jejich význam se sice v důsledku rozsáhlých
společenských změn pozvolna měnil a původní božstva byla
velmi často zcela zapomenuta nebo zaměněna kultem
křesťanských světců, neúnavné lpění na tradicích předků
však v konzervativním vesnickém prostředí obyčeje
kalendářního cyklu uchovalo ustálené natolik, že jsme s
pomocí srovnávacího interdisciplinárního studia schopni
dopátrat se jejich kořenů i po dlouhých staletích chybných a
často donekonečna opakujících se interpretací.
Jarně-letní cyklus svátků
V lidové tradici se vše třikrát opakuje, a to nám může
posloužit jako vodítko při pochopení posloupnosti a
postupného gradování obřadů v průběhu všech čtyř ročních
období. Třikrát se opakují magické formule, třikrát probíhají i
nejdůležitější aspekty rodinných obyčejů, např. těch
svatebních, třikrát je pohádkový hrdina podroben určitým
zkouškám a třikrát je tomu i v případě vyprovázení zimy a
vítání očekávaného jara.

Oslavy příchodu jarního novoročí se pochopitelně
stupňovaly, a tak i my začneme naše putování po stopách
slovanského výročního kalendáře pěkně od samého počátku.
Zima se v lidové tradici setkávala s létem již na Hromnice (2.
2.), které naši předkové vnímali jako první jarní den. Jaro již
bylo cítit ve vzduchu a síly probouzející se přírody se
pouštěly poprvé do křížku se zimou – Moranou. Říká se, že
jsou Hromnice jediným dnem v zimním období, kdy z nebes
na předzvěst vítězství jara udeří Perunův hrom. Snad proto
se v kostelech světily voskové svíčky, které dokázaly ochránit
dům před úderem blesku. Tento obyčej zřejmě navázal na
starší očistné obřady spojené s ohněm, v prvé řadě s
obřadním uhasínáním ohně starého a zapalováním toho
nového, očištěného. Jelikož na českém venkově Hromnicemi
končily vánoční svátky, můžeme tuto očistu spojit s
posvátným zaháněním škodlivých sil z domu, usedlosti a
potažmo celé vesnice po dlouhé zimě, o němž se v našem
vyprávění ještě několikrát zmíníme. Naši předkové zároveň
věřili, že si lze naklonit jednotlivá božstva. To dokládají i
zprávy ze staré Litvy, kde počátkem února ctili především
Perkūna (slovanského Peruna), boha hromu, kterého mimo
jiné prosili o dostatek deště a potažmo tedy i o dobrou úrodu
nadcházejícího léta. Svým významovým charakterem však
nejsou Hromnice nijak ojedinělé, ale spadají do stejného
cyklu svátečních dní jako nám dobře známý masopust.
Masopust je prvním svátkem, jehož termín se odvíjí od
Velikonoc, nicméně v minulosti tomu bylo pochopitelně
zcela jinak. Vodítkem k tomuto pevnému kalendářnímu datu
by mohla být zpráva o tom, že patriarcha Adrian ve snaze
zničit tyto „běsovské“ svátky sice koncem 17. století zcela
neuspěl, zkrátil je však na sedm z původních čtrnácti dní.
Prvním dnem předkřesťanského masopustu musely být již
zmíněné Hromnice, posledním dnem tedy zřejmě 15. únor,
který završil čtrnáctidenní radostné období svátků spojených
s bezuzdným veselím, hodováním a „karnevalovými“
průvody masek, mimochodem těmi posledními koledními
obchůzkami zimního obřadního cyklu. Každý den masopustu
byl v minulosti jistě spojen s určitými obřadními úkony,
podobně jako tomu je dodnes v období od Božího hodu
vánočního do předvečera svátku Tří králů.
O tom, komu byly tyto dny zasvěceny, jasně hovoří nejen
lidová tradice, ale tak trochu překvapivě i církevní kalendář.
Hned první den po Hromnicích je totiž zasvěcený sv.
Blažejovi (3. 2.), který jak známo nahradil po christianizaci
slovanských území kult Velesa, boha pastevců a zemědělců,
ochránce dobytka i veškerého bohatství, patrona čarodějů,
umělců a vší moudrosti, který ovšem vystupuje také v úloze
strážce podsvětí a jak se zdá i pána vlků a ostatní lesní zvěře.
Nakonec, oblíbeným zvířetem, v jehož podobě bývá Veles
ztělesňován, je mohutný vládce lesů medvěd,
nepostradatelná maska masopustních průvodů, která je
mimo jiné nadělena i nebývalou erotickou symbolikou. Ta je
ovšem s medvědy spojována již od doby bronzové, ne-li
déle, na což opět poukazují nálezy archeologů. „Velké
Velesovy svátky“ byly nejen časem veselí, blahobytu a
neskrývané radosti z blížícího se jara, ale rovněž oplývaly

magickými úkony majícími přivolat plodnost, úrodná pole a
blahobyt, navíc i ochránit dobytek, především ten hovězí, ale
i celé hospodářství před nečistými silami a zlými mocnostmi,
které by mohly v tomto přelomovém okamžiku ročního
koloběhu uškodit.
Hlavním dnem tohoto dvoutýdenního období vyprovázení
zimy a vítání jara byl snad 11. únor, v pravoslavném prostředí
opět zasvěcený sv. Blažejovi. Na počest boha Velesa se v
každém domě zabíjelo tele a pokud nebylo, sele či jehně.
Peklo se také obřadní, obvykle smažené, pečivo z bílé mouky
a vzpomínalo se rovněž na zesnulé předky. Ti se na čas
navraceli do světa živých, aby dohlíželi nad pořádkem a
určitými pracovními zákazy. Předkové ležící v zemi navíc
vystupují jako ochránci rostoucího zrna, patronové budoucí
úrody, které je třeba náležitě uctít. K dalším bodům těchto
svátků patřilo obřadní ničení či pochovávání figuríny, tzv.
„masopusta“, „basy“ či „maslenice“. Smyslem zničení takovéto
figuríny, s nímž se v průběhu jarních měsíců ještě několikrát
setkáme, byla v prvé řadě obřadní očista, ničení všeho
starého a neužitečného po dlouhém zimním období. Lidé
tak vyjadřovali nejen svou snahu vyhnat z domu vše nečisté
či přání očistit se od všeho zlého, ale rovněž tak symbolicky
poukazovali na přerod ročních období, na konec zimy, která
odcházela a ustupovala tak počátkům přicházejícího jara.
Veles, který přebýval ve světě lidí po celou zimu a
ochraňoval jej během nejtemnějších a nestudenějších dní
roku, se navracel zpět do podsvětí. Lidé mu za jeho přízeň
nejen děkovali, ale zároveň se s ním loučili karnevalovým
veselím a svátečně prostřeným stolem. Vždyť Veles splnil
svůj úkol, zimě „srazil jeden roh“ a tím usnadnil vítězství
jarních božstev, jejichž příchod na zem byl již za dveřmi.
Druhé vítání jara spadá k počátkům března, kdy lidé
dodnes očekávají přílet ptáků. Ti se po dlouhé zimě navrací
zpět do svých hnízdišť z „ráje“, kde přebývaly společně s
božstvy letní polovice roku. Na svých křídlech nesou
předzvěst blížícího se jara zosobněného mladičkou bohyní
Leljou čili Vesnou. Na čí pole se ptáci snesli jako na první,
tomu měli bohové v daném roce dopřát zdar a bohatou
úrodu. Doklady z lidového prostředí hovoří o tom, že
hospodyně při této příležitosti pekly obřadní pečivo z
nekvašeného těsta v podobě malých ptáčků, snad skřivánků,
pomocí nichž především malé děti přivolávaly z vyvýšených
míst očekávané jaro. Přesné datum těchto svátků prozatím
nelze uspokojivě určit. Je však zřejmě, že šlo o počátek
měsíce března. Prvního března staří Římané slavili nový rok,
Martenica (1. 3.) je v bulharském lidovém prostředí prvním
jarním dnem. U východních Slovanů je přílet jarních ptáků,
především skřivanů, spojován se svátkem Čtyřiceti
mučedníků (9. 3.), v českém prostředí lidé jaro
symbolizované ptactvem vítali kolem svátku sv. Řehoře (11.
– 12. 3.) a v Chorvatsku se říkalo, že na sv. Řehoře začínají
ptáci vít svá hnízda.
Posledním, v řadě třetím, vítáním jara, respektive
vyprovázením zimy, je oslava jarní rovnodennosti, která v
obřadním kalendáři našich předků patřila ke čtyřem
nejvýznamnějším svátkům celého roku.

14.

Ve své podstatě jde o naše Velikonoce, které se podobně jako
i masopust v minulosti soustředily hned do několikadenního
svátečního cyklu obřadů, který musel probíhat minimálně po
celý týden. V těchto dnech se otevírá nebeská Svarga a na
zemi se po dlouhém zimním odpočinku s konečnou platností
navrací veškerá božstva slunce a vegetace, mezi nimi v prvé
řadě ta jarní. Na křídlech ptáků přilétají rovněž duše předků z
nebeského ráje, aby navštívily své milované potomky. Je to
čas celkové obrody, jarního vzkříšení Matky Země, ale i celé
přírody. Za obřadní jídla je považováno určité sváteční pečivo
z té nejlepší mouky, často s příměsí dostatečného množství
vaječných žloutků, životodárná vejce, sýr, tvaroh, máslo, med,
ale také první zelené bylinky oplývající silami jarní přírody.
Velikonoční cyklus v sobě uchoval pozůstatky různých
slavností spojených s magickými rituály, jejichž cílem bylo v
prvé řadě ochránit v zemi rašící klíčky budoucího obilí a
dalších důležitých zemědělských plodin, dále uctít zemřelé
předky a samozřejmě také vyjádřit radost z životadárných
jarních sil spojenou s obřadní očistou, ať již pomocí zelených

vrbových ratolestí, jimiž se lidé navzájem šlehali, nebo skrze
oblévání pramenitou „živou“ vodou, která byla v tyto dny
obdařena zvláštní silou. K jarní rovnodennosti navíc spadaly
obřady spojené s vynášením smrti a přinášením nového léta
do vsi. Jaro tímto způsobem vítaly všechny dívky z obce.
Během obřadů vlastně docházelo k vyprovázení „stařenky“
Zimy (Morany, Mary, Mareny), jejíž figurína byla společně se
vším starým a nepotřebným spálena v plamenech ohně,
popř. mohla být vhazována do vody či dokonce
pochovávána do země. Hned poté děvčata do vesnice
přinášela zelenou ozdobenou ratolest, často kombinovanou
s malou panenkou, která symbolizovala přicházející jarní
bohyni Lelju – Vesnu. K počátkům jara patřil i Perunův svátek
prvního hromu, jehož termín se každým rokem pochopitelně
měnil. Říkalo se, že ten, kdo při prvním jarním úderu hromu
zvedne něco těžkého, bude po celý rok silný a zdravý.
							
Jiří Mačuda, JMM ve Znojmě

ZE SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Hodnocení činnosti Českého svazu chovatelů základní organizace Jezeřany- Maršovice
Jarním probuzením přírody začíná činnost chovatelství, začíná líhnutí . My Vám přinášíme hodnocení naší práce za rok
2018 ve výsledcích okresu Znojmo.

15.

MOTIVAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MESOH
Vyhodnocení fungování systému MESOH po prvním roce průběhu
Vážení občané, systém MESOH byl v obci zavedený od ledna roku 2018, přičemž první
svoz dle nového režimu proběhl 12. 1. 2018. Systém jsme zavedli za účelem zefektivnění
svozu odpadů, zlepšení třídění odpadů a také s cílem motivovat Vás, občany. Již po prvním
roce fungování můžeme říct, že zavést systém bylo dobrým krokem. Rádi Vás tedy
seznámíme se zajímavými statistikami dopadů nového systému.
Co se týče tříděného odpadu, díky systému se nám podařilo následující:
Produkce plastu 2017 – 11,6 kg/obyvatel

Produkce papíru 2017 – 4,5 kg/obyvatel

nárůst produkce o 80 %

nárůst produkce o 141 %

Produkce plastu 2018 – 20,9 kg/obyvatel

Produkce papíru 2018 – 10,7 kg/obyvatel

Díky systému MESOH se podařilo navýšit produkci tříděného odpadu, a to u plastu o
80 %, u papíru o 141 %. Ruku v ruce se zlepšením tříděním odpadů dostala obec vyšší
odměny od autorizované obalové společnosti EKO-KOM.
Během prvního roku se aktivně zapojilo do systému 79 % domácností, mezi které se
rozdělilo celkem 11 441 EKO bodů. Celkové slevy z poplatků tedy činí cca 110 000 Kč. Jsme
velice rádi za každého člověka, každou domácnost, která se do systému zapojila a věříme, že
do budoucna se zapojíme téměř všichni a systém bude nejen pro obec, ale také pro občany
ještě větším přínosem.

Máte malou slevu?
Získali jste minulý rok málo EKO bodů? Je možné, že nemáte potvrzenou inventuru
stanoviště a vyplněný odpadový dotazník. Obě tyto sekce naleznete ve svém odpadovém
účtu na webu www.mojeodpadky.cz. Své přihlašovací údaje máte na spodní, příp. pravé
straně archu s čárovými kódy na pytle. Ti, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají
možnost dotazník vyplnit elektronicky, si jej v papírové podobě mohou vyzvednout a
následně podepsaný odevzdat na obecním úřadě.
Důležitou součástí systému je efektivní přistupování ke svozu popelnic se směsným
odpadem. To znamená, přistavovat popelnici k vývozu, až bude co nejvíce plná (např. 1x
měsíčně, 1x 6 týdnů – dle potřeby). Případný zápach lze eliminovat důsledným tříděním
BIO odpadu (kompostování apod.).

OBDOBÍ
1Q
2Q
1 POL
3Q
4Q
2 POL
CELKEM

2017
817
868
1685
1022
788
1810
3495

PAPÍR
2018
1479
1785
3264
1953
3226
5179
8443

%
181
206
194
191
409
286
242

2017
1866
2210
4076
2675
2335
5010
9086

Množství vytříděného odpadu v obci za období 2017 - 2018
v kilogramech
PLAST
KOMPOZITNÍ OBALY
SKLO
2018
%
2017
2018
%
2017
2018
2968
159
84
85
101
614
590
5363
243
76
69
91
893
866
8331
204
160
154
96
1507
1456
4658
174
95
63
66
647
764
3429
147
88
65
74
909
644
8087
161
183
128
70
1556
1408
16418
181
343
282
82
3063
2864

16.

%
96
97
97
118
71
90
94

2017
24290
30927
55217
25859
31618
57477
112694

SMĚSNÝ
2018
26092
32877
58969
27274
34561
61835
120804

%
107
106
107
105
109
108
107

OCHOTNÍCI POD PAROU
BLBEC K VEČEŘI
Pierre - Michal Hájek
Pignon - Pavel Procházka

17.

Pignon a Christine - Renata Kampasová

Cheval - Jiří Procházka, Pignon

Leblanc - Pavel Kárník, Marlene - Anna Slavíková

OCHOTNÍCI POD PAROU
BLBEC K VEČEŘI
Leblanc,, Christine, Sorbier - Jan Šles,
kulisáci, nápověda,
Cheval, Christine, Pierre, Pignon

18.

19.

První sobotuv dubnu se již po několikáté téměř na celém území Česka uskutečnila akce Ukliďme Česko. V J-M se tato akce uskutečnila v předstihu, v sobotu 30.03.2019. Díky
spolupráci hasičů a myslivců se u nás tato akce uskutečnila podruhé a jak máte možnost vidět na fotografii, zúčastnilo se jí až nečekaně velké množství občanů, dětí a mládeže.
Všem účastníkům a organizátorům patří velké poděkování, protože v rámci této akce se podařilo uklidit mnohem větší územní J-M, včetně okolí silnic mimo náš katastr a sesbírat velké
množství odpadků. Všichni účastníci tak, každý svým dílem, přispěli k ochraně přírody a čistotě okolí J-M.

Ukliďme Česko, ukliďme J-M

(od 01.01.2019 do 31.03.2019)

PŘEHLED BOHOSLUŽEB VELIKONOČNÍHO TRIDUA A OKTÁVU 2019
VE FARNOSTI LODĚNICE

ŽIVOTNÍ JUBILEA

18. 4. Zelený čtvrtek
18.00 Památka Poslední večeře Páně – Loděnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

50 let
55 let
60 let
●●
65 let
70 let
75 let
●●
80 let
●●
90 let

Petr Badin
Marie Čápová
Pavel Čáp
Otto Švrček
Miluše Špačková
Ivo Duša
Pavel Tropp
Věra Motyčková
Anna Čechová
Jana Soukopová
Josef Janíček
Eliška Ecklová

Všem jubilantům přejeme
všechno nejlepší a hlavně
pevné zdraví do dalších let.

NAROZENÉ DĚTI
Šárka Hladůvková
Jakub Šenkýř
Michal Petrželka
Blahopřejeme rodičům k narození
jejich dítěte a srdečně je vítáme
do života v naší obci.

ÚMRTÍ
Petr Stehlík
Josef Hráček
Ludmila Hájková
Antonie Procházková
Všem pozůstalým vyslovujeme
hlubokou soustrast.

POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 15
Odstěhovaní: 4
Narození: 3
Zemřelí: 4
K 31.3.2019 mají Jezeřany-Maršovice
792 obyvatel
Jezeřany: 484 , Maršovice: 308
Muži: 397, Ženy : 395

19. 4. Velký pátek 			
15.00 Velkopáteční pobožnost Křížové cesty
18.00 Památka Umučení Páně – Loděnice
20.00 – 22.00 Velkopáteční bdění u Božího hrobu
20.00 Začátek devítidenní novény k Božímu milosrdenství
20. 4. Bílá sobota
9.00 – 12.00 možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
21.00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Loděnice
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.15 mše svatá
10.45 mše svatá v Loděnicích
19.00 Nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
22. 4. Pondělí velikonoční
9.15 mše svatá
10.45 mše svatá v Loděnicích
25. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním – Slavnost sv. Marka, patrona Jezeřan
18.00 hod. mše svatá a po ní procesí ke kapličce v Jezeřanech
28. 4. Neděle Božího milosrdenství - 2. neděle velikonoční
9.15 mše svatá
10.45 mše svatá v Loděnicích
19.00 Velikonoční slavnost se zpěvy z Taizé a zakončení novény
k Božímu milosrdenství
(Bohoslužby bez udání místa se konají v Jezeřanech-Maršovicích)
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LODĚNICE
SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVY SVÁTKŮ
PATRONŮ NAŠÍ OBCE
VE ČTVRTEK 25. DUBNA SVÁTEK SV. MARKA,
EVANGELISTY – PATRONA JEZEŘAN
MŠE SVATÁ ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ OBYVATELE
JEZEŘAN V 18 HOD. S PROCESÍM
A POBOŽNOSTÍ U KAPLIČKY V JEZEŘANECH

VE ČTVRTEK 16. KVĚTNA SVÁTEK SV. JANA
NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA – PATRONA
MARŠOVIC
17.15 HOD. MÁJOVÁ POBOŽNOST; 18 HOD. MŠE SVATÁ
ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ OBYVATELE MARŠOVIC S PROCESÍM
A POBOŽNOSTÍ U KAPLIČKY V MARŠOVICÍCH
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