ZPRAVODAJ

OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC

č. 105 - duben - červen 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
dnes vychází podruhé obecní zpravodaj v nové
barevné verzi a vaše ohlasy jsou veskrze
pozitivní. Věřím, že tomu tak bude i nadále. V
minulosti jsme uveřejňovali celé zápisy ze
zasedání zastupitelstva obce, které zabraly
několik stran, a některé věci se v textu neustále
opakovaly. Proto jsme se rozhodli, že již není
možné zveřejňovat celé zápisy. Vybereme jen to
nejdůležitější a uvedeme všechna usnesení, ze
kterých je zřejmé, jak zastupitelstvo obce v
dané věci rozhodlo. Zápisy v celém znění z
jednotlivých zasedání jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě (přesně jak to ukládá zákon),
navíc (nad rámec zákona) jsou všechny zápisy a
usnesení zveřejněny na internetových
stránkách obce. Věřím, že i tak si uděláte
obrázek o tom, čím se zastupitelstvo obce
zabývá a co řeší.
Našim hlavním úkolem pro období prázdnin je
oprava fasády kulturního domu a drobné
opravy veřejných prostor (vjezdu k ZŠ a MŠ) a
dalších oprav místních komunikací. Rádi
bychom vybudovali chodník ke hřbitovu v
Maršovicích, kde bychom v listopadu (u
příležitosti 101. výročí od konce 1. světové
války) odhalili pomník padlým občanům
Maršovic. Nadále se budeme snažit
prostřednictvím práce našich obecních
zaměstnanců, aby nám všem dělala veřejná
prostranství v obci radost a dobře se nám v
Jezeřanech-Maršovicích žilo. Ale ne všechno
můžeme udělat bez Vaší spolupráce. Vždy bude
záležet na každém z nás, jak se k veřejným
prostranstvím chovat, a zda budeme chtít, aby
okolí našich domů bylo pěkně upravené.
Stejně tak nebuďme lhostejní ani k životnímu
prostředí v bezprostředním okolí obce a
chovejme se k němu s úctou a respektem.
Pokračování na straně 15

Výsadba před kulturním domem
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Od vydání minulého zpravodaje se
uskutečnily dvě zasedání zastupitelstva
obce a zveřejnění kompletních zápisů by s
ohledem na množství textu bylo
nemožné. Proto zveřejňujeme pouze
některé části zápisu.
Kompletní zápis jednotlivých zasedání
zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě a zveřejněny na
internetových stránkách obce www.
jezerany-marsovice.cz/dokumenty/
zapisy-a-usneseni-zastupitelstva-obce/
index.php.
Ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice
č. 02/2019
konaného dne 24.04.2019
Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Usnesení č. 01/02/2019
ZO J-M schvaluje následující pořad
jednání zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2019
01. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti (starosta,
místostarosta)
04. Žádosti občanů a organizací
a) Renata a Kamil Janíčkovi, Žádost o
koupi zahrady p.č. 1478 v k.ú.
Maršovice,
b) Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích,
Žádost o finanční podporu dlouhodobé
činnosti „Naplňování lidských potřeb
pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“ z
rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice v
roce 2019,
c) Pavel Čáp a spol., Žádost o
vybudování dešťové kanalizace,
d) Zbyněk Šlapák, Žádost o pronájem
místnosti č. 1 v budově VÚB,
05. Nakládání s majetkem
a) stanovení aktuální ceny pro
nakládání s obecním majetkem,
b) prodej pozemku p.č. 1491/18 v k.ú.
Jezeřany,

c) prodej pozemku p.č. 1491/39
(oddělená část parcely č. 1491/4) v k.ú.
Jezeřany,
d) směna pozemků p.č. 1228/59 v k.ú.
Maršovice a p.č. 2079/162 a p.č.
2079/163 v k.ú. Jezeřany za pozemky
p.č. 1459/29 a 1459/35 v k.ú. Maršovice
a p.č. 1306/42 v k.ú. Jezeřany,
06. Účetní závěrka obce JezeřanyMaršovice za rok 2018
07. Účetní závěrka příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, za rok
2018
08. Závěrečný účet obce JezeřanyMaršovice za rok 2018
09. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2019
10. Aktuální projekty (Požární zbrojnice,
Zástavba U Potůčku)
11. Rozpočtová opatření č. 2/2019 a č.
3/2019
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

přípojek. Vlastní spolupráce byla
navázána, když koncem března byli
písemně informováni majitelé
dotčených nemovitostí ohledně
provedení zjištění napojení nemovitostí
na stávající dešťovou kanalizaci a
možnosti si objednat projektovou
dokumentaci za finančního přispění
obce. Dne 08.04.2019 se uskutečnilo
místní šetření za účasti projektantů
společnosti VAS a.s. a to ohledně
napojení nemovitostí na splaškovou
kanalizaci, napojení na kanalizaci
dešťovou a zabezpečení sklepů a
opěrné zdi.
Při místním šetření bylo zjištěno, že
téměř všechny nemovitosti mají zadní
část domu a dvoru odkanalizovány do
dešťové kanalizace před domem, takže
navržená štěrbinová dešťová kanalizace
200 mm bude nedostačující a bude ji
nutno nahradit větším průměrem asi
400 mm, což však již může vyvolat
kolize se stávajícími sítěmi.
Obhlídku opěrné zdi a sklepů provedl
dne 29.01.2019 a následně ještě dne
11.04.2019 statik Ing. Aleš Čeleda, který
Usnesení č. 02/02/2019
k tomu vypracoval Statické posouzení
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu
rozhodujících nosných konstrukcí pro
ze zasedání Zastupitelstva obce
záměr rozšíření splaškové kanalizace.
Jezeřany-Maršovice č. 02/2019 Milana
Závěrem šetření je, že dva sklepy budou
Hamalu a Ing. Davida Tesaře.
zabetonovány a dva dočasně vzepřeny
Hlasování:
(po dobu stavby). Opěrná zeď bude na
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
dvou nebo třech místech staticky
zabezpečena vydřevením.
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z
Na základě provedeného místního
minulého zasedání zastupitelstva
šetření a statického posouzení bude
obce
nutné projekt doplnit a znovu provést
VZ „Dětské hřiště Panšula“ (Usnesení
posouzení navrženého řešení a doplnit
č. 07/01/2019)
rozpočet stavby o uvedené vícepráce.
Na základě souhlasu ZO, po dohodě se
Teprve poté bude možno celou věc
společností TR Antoš s.r.o., byla dne
předložit ZO k dalšímu rozhodnutí.
28.02.2019 odeslána objednávka na
ZO a přítomným občanům byla dána
dodávku a montáž herních prvků.
možnost sdělit své stanovisko.
Dododávka realizována na klíč za cenu
PM (o) se dotázal na přesné umístění
66 880 Kč.
podpěr při případné realizaci stavby.
Rozšíření kanalizace – lokalita Pérka
Starosta upřesnil, že dočasné
(Usnesení č. 15/01/2018 až 20/01/2018) bezpečnostní vzepření stropních
Společnost VAS a.s. byla vyrozuměna
konstrukcí by mělo být po dobu stavby
ohledně realizace projektu „Rozšíření
provedeno u dvou sklepů na pozemcích
kanalizace – lokalita Pérka“, a spolupráce p.č. st. 90 a p.č. 47, zabetonovány by
týkající se inženýrské činnosti a
měly být rovněž dva sklepy se vstupem
zpracování projektů kanalizačních
na pozemcích p.č. st. 93 a p.č. 2709.
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Opěrná zeď by měla být dočasně
vzepřena vydřevením v prostoru
pozemků p.č. 53 a p.č. 47.

Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
místostarosta)
Lesní hospodářstí
Příkazní smlouva s Ing. Dušanem
Utinkem, Ph.D., jako odborným lesním
hospodářem (dále jen „OLH“) byla
podepsána dne 01.03.2019. V souladu s
lesní hospodářskou osnovou pro
období 2010 až 2019 a na základě
doporučení OLH bylo navrženo
realizovat provedení prořezávky
porostu cca 2,5 ha v lese Pekla. S
ohledem, že obec nedisponuje
pracovní kapacitou provést tyto práce,
byla prořezávka objednána a následně
realizována odbornou firmou Jiří Vacek,
Služby a práce v lesnictví, za
nabídkovou cenu 12 000 Kč bez DPH za
ha. Práce byly realizovány ve dnech
25.03. až 02.04.2019, celkem za 37 607
Kč (konečná plocha 2,59 ha). Na takto
realizované prořezávky poskytuje stát
dotaci, finanční příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku, ve výši 6 000 Kč za ha, což v
našem případě představuje dotaci
celkem 15 960 Kč. Proto bylo dne
19.03.2019 zasláno na KÚ JMK ohlášení
žadatele o poskytnutí finančního
příspěvku a dne 11.04.2019 zaslána
vlastní žádost o poskytnutí finančního
příspěvku.
Zároveň na doporučení OLH byla
zvážena možnost zpracování lesního
hospodářského plánu (dále jen „LHP“)
pro obecní lesy s platností od
01.01.2020 do 31.12.2029. S ohledem
na potřebu rychlého rozhodnutí byla
dne 28.03.2019 podepsána Smlouva o
dílo se zhotovitelem LESOPROJEKT
BRNO, a.s. jehož předmětem bylo
zpracování LHP za cenu 12 125 Kč bez
DPH (t.j. 485 Kč za ha).

Usnesení č. 03/02/2019
ZO J-M souhlasí s realizací prořezávky
porostu obecního lesa Pekla a podáním
žádosti o finanční příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku týkající se uvedené realizace
prořezávky porostu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/02/2019
ZO J-M schvaluje Smlouvu o dílo mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice jako
objednatelem a společností
LESOPROJEKT BRNO, a.s. jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je
zpracování lesního hospodářského pro
lesní hospodářský celek „Obecní lesy
Jezeřany-Maršovice“ s platností od
01.01.2020 do 31.12.2029.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Navýšení kapacity mateřské školy
V současné době má naše mateřská
škola kapacitu 40 dětí, tato kapacita je
uvedena ve školském rejstříku. Tato
kapacita je v souladu s Vyhláškou č.
410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění
pozdějších předpisů, kdy mateřská
škola musí splňovat jednak prostorové
podmínky – plocha denních místností
ve třídách kdy dle § 4 této vyhlášky,
zejména na 1 dítě musí plocha denní
místnosti užívané jako herna a ložnice
činit nejméně 4 m2, pokud je ložnice
stavebně oddělená, musí plocha denní
místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě.
Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro
spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1
dítě a dále vybavení hygienického
zařízení, kdy podle § 4a odst. 3 Přílohy
č. 1 bod 5 této vyhlášky počty
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hygienických zařízení v zařízeních pro
výchovu a vzdělávání a v provozovnách
pro výchovu a vzdělávání pro děti
předškolního věku se stanoví takto: pro
5 dětí musí být zřízena jedna dětská
mísa a umyvadlo. Maximálně místo 2
WC mís lze instalovat dětské pisoáry.
Organizaci předškolního vzdělávání
upravuje § 34 školského zákona, který
uvádí, že předškolní vzdělávání se
organizuje pro děti ve věku zpravidla od
3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do
mateřské školy právní nárok. Od
počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále
stanoveno jinak. Zápis k předškolnímu
vzdělávání od následujícího školního
roku se koná v období od 2. května do
16. května. Termín a místo zápisu
stanoví ředitel mateřské školy v dohodě
se zřizovatelem a zveřejní je způsobem
v místě obvyklým. Ředitel mateřské
školy rozhoduje o přijetí dítěte do
mateřské školy. Do mateřské školy
zřízené obcí nebo svazkem obcí se
přednostně přijímají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají
místo trvalého pobytu, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku.
Vzdělává-li se dítě v mateřské škole
pravidelně kratší dobu, než odpovídá
provozu, v němž je vzděláváno, může se
ve zbývající době vzdělávat další dítě,
aniž by se započítávalo do počtu dětí v
mateřské škole pro účely posouzení
souladu s nejvyšším povoleným počtem
dětí zapsaným v rejstříku škol a
školských zařízení.
Pro školní rok 2019-2020 bude mít
právní nárok na přijetí do naší mateřské
školy 42 dětí, ve školním roce 2020-2021
43 dětí a ve školním roce 2021-2022 37
dětí. S ohledem na zvýšený počet dětí
byly zvažovány možnosti dispozičních
popř. stavebních úprav v budově
mateřské školy, což však v současné
době není reálné stejně tak využití a
úprava školního bytu není příliš reálná s
ohledem na jeho dispozici a velikost a
časovou náročnost takových úprav.

Potřeba zvýšení kapacity mateřské školy
bylo doposud dostačující, ale v
současné době vyvolal potřebu vyšší
počet 19-ti narozených dětí v roce 2016,
jinak se počet dětí nijak nezvyšuje 2014 (13 dětí), 2015 (12), 2016 (19), 2017
(9), 2018 (12) a 2019 (zatím 3). Proto
výše uvedený postup je adekvátní
reakcí na současný stav, počet
narozených dětí pravidelně sledujeme.
Pokud vycházíme ze současných čísel,
počet zapsaných dětí v tomto školním
roce je 40 s průměrnou docházkou 75 %
(což představuje 30 dětí) ve školním
roce 2017-2018 bylo zapsaných 32 dětí s
průměrnou docházkou 77 % (25 dětí).
Následovalo diskuse přítomných
občanů a členů ZO ohledně počtu dětí,
které půjdou k zápisu a kterých
vyvstane potřeba začít navštěvovat
školku v průběhu školního roku a zda je
možné prostorově, dispozičně či
organizačně zabezpečit zvýšení
kapacity školky. Starosta uvedl, že pro
příští školní rok přichází do úvahy výše
uvedené výjimka z kapacity školky, do
budoucnosti, při trvalém nárůstu počtu
dětí, by problém mohla vyřešit jen
přístavba další třídy a sociálního
zařízení.

Odpadové hospodářství
V rámci zavedeného systému MESOH
byl doposud realizován pouze pytlový
svoz plastu a papíru. Od 28.03.2019 byl
v obci zaveden i sběr a svoz plastů a
papíru z domácností v barevných
plastových nádobách 120 nebo 240
litrů. Pořízení plastových nádob je
dobrovolné na náklady občana, jedná
se pouze o doplňkovou možnost k
zavedenému pytlovému sběru, který
nadále zůstává hlavním způsobem
sběru a svozu tříděného odpadu v obci.
Vybavení kulturního domu
K dokončení rekonstrukce a úpravy

interiéru kulturního domu je potřeba
provést nové oddělení přísálí od sálu,
kde dříve byly shrnovací dveře. Byli
osloveni případní dodavatelé a obec
obdržela dvě rozdílné nabídky.
Usnesení č. 05/02/2019
ZO J-M schvaluje a pověřuje starostu,
aby nadále jednal ohledně oddělení
přísálí a sálu kulturního domu ve
variantě dřevěná dělící stěna.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 (starosta) se zdržel
Výběrové řízení z aukcí - pozemek
p.č. 2352/34, v k.ú. Jezeřany
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“)
vyhlásil výběrové řízení s aukcí na
prodej pozemku p.č. 2352/34 o výměře
61 m2, vodní plocha za vyhlášenou
minimální kupní cenu nemovité věci 1
700 Kč. Jedná se o 4. VŘ, kdy původní
cena byla 4 500 Kč.
Usnesení č. 06/02/2019
ZO J-M schvaluje účast obce na
výběrovém řízení s aukcí na prodej
pozemkové parcely č. 2352/34 o
výměře 61 m2, vodní plocha, s
minimální kupní cenou 1 700 Kč, které
se uskuteční dne 30.04.2019 a na
kterém bude obec zastupovat starosta
Ing. Petr Slavík, který je oprávněn
provádět veškeré úkony ohledně
výběrového řízení a vedoucí k vydražení
movité věci a minimálního příhozu ke
zvýšení kupní ceny do výše 2 500 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Úprava veřejných prostranství v roce
2019
Jako v loňském roce plánujeme opravy
a údržbu místních komunikací,
chodníků a vjezdů a bylo by vhodné
realizovat následující akce: oprava
vjezdu k ZŠ, oprava vjezdu k MŠ, oprava
propadlé místní komunikace v
Maršovicích na výhoně a u mostu,
oprava výtluk místních komunikací. V
rozpočtu obce pro rok 2019 byly
vyčleněny finanční prostředky na
opravy a udržování místních
komunikací, chodníků a vjezdů výše
uvedených akcí.
Podpora tradičních akcí – pouť a hody
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2019
Obec již několik let podporuje a podílí
se na konání tradičních kulturních akcí v
obci, kterými jsou Cyrilometodějská
pouť a Václavské hody. V rozpočtu obce
pro rok 2019 máme vyčleněny finanční
prostředky jak na úhradu hudební
produkce (vystoupení dechových
hudeb), tak na podporu zabezpečení
pouti a hodů, kdy poskytujeme dar
krojovaným dívkám a ženám, které na
těchto akcích vystupují.
Dne 16.04.2019 starosta obdržel e-mail
se žádostí o spolupráci a podporu od
Chasy Jezeřany-Maršovice, kdy
06.07.2019 bude pouť a bude hrát DH
Šardičanka, Václavské hody budou 28. a
29.09.2019 a bude hrát DH Zlaťanka.
Starosta navrhl, aby podpora obce
zůstala i pro letošní rok na stejné úrovni.
Usnesení č. 07/02/2019
ZO J-M schvaluje poskytnutí finančního
daru krojovaným ženám ve výši 1 000
Kč na osobu a úhrady hudební
produkce ve výši 25 000 Kč za každý den
konání tradičních akcí Cyrilometodějské
pouti a Václavských hodů v roce 2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Renata a Kamil Janíčkovi, Žádost o
koupi zahrady p.č. 1478 v k.ú.
Maršovice
Žadatelé podali žádost o odkoupení
obecního pozemku p.č. 1478, zahrada, o
výměře 732 m2, v k.ú. Maršovice.
Pozemek se nachází za domem č.p. 144.
Je třeba zvážit, zda obec upřednostní
prodej, popř. pacht pozemku před
současným stavem.
Starosta uvedl, že v minulosti ZO
preferovalo celistvost školního areálu a
bylo by vhodnější uvedený pozemek
propachtovat a ne prodat, tak aby v
budoucnosti mohl sloužit pro potřeby
obce. Členové ZO diskutovali o
potřebnosti a využitelnosti uvedeného
pozemku, zazněly hlasy k ponechání
současného stavu, prodeji, pachtu i
směně. Zájemce uvedl, že chtějí
pozemek koupit, o pachtu či směně
zatím neuvažovali.

Usnesení č. 08/02/2019
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat,
propachtovat nebo směnit nemovitý
majetek, pozemek p.č. 1478, zahrada, o
výměře 732 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Sbor Jednoty bratrské v
Ivančicích, Žádost o finanční podporu
dlouhodobé činnosti „Naplňování
lidských potřeb pacientů LDN v
Nemocnici Ivančice“ z rozpočtu obce
Jezeřany-Maršovice v roce 2019
Obec dne 11.04.2019 obdržela Žádost o
finanční podporu dlouhodobé činnosti
„Naplňování lidských potřeb pacientům
LDN v Nemocnici Ivančice“ z rozpočtu
obce Jezeřany-Maršovice v roce 2019,
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, stejně jako v roce 2018. Je
třeba zvážit, zda obec podpoří práci
Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích, kdy
tuto službu mohou využívat i občané
naší obce, kteří pobývají v LDN.
Starosta navrhl poskytnout Sboru dar 3
000 Kč jako v roce 2018, DT navrhl zvýšit
dar na částku na 5 000 Kč, s touto
částkou se většina členů ZO ztotožnila.
Usnesení č. 09/02/2019
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce na
rok 2019 pro Sbor Jednoty bratrské v
Ivančicích, ve výši 5 000 Kč, za
naplňování lidských potřeb pacientům
LDN v Nemocnici Ivančice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 (MH) se zdržel
c) Pavel Čáp a spol., Žádost o
vybudování dešťové kanalizace
Žadatelé podali žádost o vybudování
dešťové kanalizace od domů č.p. 7, 8, 9
a 10 na místo zrušené strouhy před
domem č.p. 11. Aby bylo možné nalézt
nejvhodnější řešení je potřeba zjistit a
posoudit věc odborníkem.
Členové ZO s občany diskutovali
možnosti řešení (otevřená strouha,
kanalizační potrubí či přírodní poldr),
vše by mělo být posuzováno s ohledem
na výškové poměry terénu a sousedních

domů.
Usnesení č. 10/02/2019
ZO J-M ukládá místostarostovi zajistit
odborné posouzení stavu
odkanalizování domů na návsi v
Jezeřanech a navrhnout způsob řešení
stávající situace.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

realizaci uvedeného prodeje či
pronájmu je ZO navrhováno, aby kupní
cena pozemků ke zřízení dvora či
zahrady byla 220 Kč za m2. Takové
stanovení ceny obvyklé je v souladu s
ustanoveními zákona o obcích a obec
tak bude nakládat se svým majetkem s
péčí řádného hospodáře.

Usnesení č. 12/02/2019
ZO J-M schvaluje stanovení aktuální
d) Zbyněk Šlapák, Žádost o
ceny pro nakládání s obecním
pronájem místnosti č. 1 v budově
majetkem, které bude realizováno dle
VÚB
již schválených záměrů, s přihlédnutím
K záměru, který byl dne 16.01.2019
zveřejněn a je na úřední desce doposud, ke znaleckému posudku, který
vypracoval Ing. Antonín Faltýnek, prodej
ohledně zájmu obce pronajmout
pozemků ke zřízení dvora či zahrady 220
nemovitý majetek, místnost č. 1 a č. 2,
Kč za m2.
obě o výměře 12,5 m2, v budově obce
Hlasování:
č.p. 165, každou za cenu 15 000 Kč
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ročně a poměrnou část nákladů za
energie, podal dne 04.04.2019 žádost o
b) prodej pozemku p.č. 1491/18 v
pronájem pan Zbyněk Šlapák (řidič
k.ú. Jezeřany
autobusu) s tím, že žádá o pronájem
Záměr obce prodat uvedenou části
místnosti č. 1 v budově VÚB za účelem
pozemku byl řádně schválen usnesením
provozování nocovny řidičů za
ZO č. 08/01/2019 ze dne 20.02.2019 a
stávajících podmínek, tj. nájemné ve
vyvěšen na úřední desce ve dnech
výši 1 000 Kč + energie.
15.03.2019 až 24.04.2019. Jako jediný
Starosta navrhl schválit pronájem do
31.12.2019 za 1 000 Kč, ale s navýšením podal žádost dne 01.04.2019 pan Radim
Janda, žádní další zájemci se nevyjádřili
poměru úhrady nákladů na energie.
ani nepředložili svoje nabídky. S
přihlédnutím ke znaleckému posudku,
Usnesení č. 11/02/2019
který vypracoval Ing. Antonín Faltýnek,
ZO J-M schvaluje pronájem místnosti
č.1, v nemovitosti č.p. 165, panu Zbyňku stanovilo ZO kupní cenu na 220 Kč za
m2.
Šlapákovi, za 1 000 Kč měsíčně +
energie, do 31.12.2019.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) stanovení aktuální ceny pro
nakládání s obecním majetkem
ZO na svém minulém zasedání schválilo
a na úřední desce byly zveřejněny
záměry na prodej, směnu popř.
pronájem obecních pozemků. Starosta
za účelem stanovení kupní ceny, resp.
ceny za pronájem, nechal vypracovat
znalecký posudek o stanovení ceny v
čase a místě obvyklé. Znalecký posudek
o ceně obvyklé číslo 7054-032/2019 ze
dne 23.04.2019 vypracoval znalec Ing.
Antonín Faltýnek.
S přihlédnutím k předloženému
znaleckému posudku a dalším
nákladům, které obec vynakládá na
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Usnesení č. 13/02/2019
ZO J-M schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1491/18, o výměře 107
m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za
cenu 23 540 Kč, Radimu Jandovi, bytem
Jezeřany-Maršovice 291.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, RP
nehlasoval
Usnesení č. 14/02/2019
ZO J-M schvaluje kupní smlouvu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice jako
prodávajícím a Radimem Jandou jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej
obecního pozemku p.č. 1491/18, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, RP
nehlasoval

c) prodej pozemku p.č. 1491/39
(oddělená část parcely č. 1491/4) v
k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedenou části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 09/01/2019 ze dne 20.02.2019 a
vyvěšen na úřední desce ve dnech
15.03.2019 až 24.04.2019. Jako jediný
podal žádost dne 01.04.2019 pan Josef
Řezníček, žádní další zájemci se
nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky. S přihlédnutím ke znaleckému
posudku, který vypracoval Ing. Antonín
Faltýnek, stanovilo ZO kupní cenu na
220 Kč za m2
Byl vypracován geometrický plán č. 59417/2019 ze dne 02.04.2019, který
odděluje část pozemku p.č. 1491/4 a
vytváří novou parcelu č. 1491/39, která
je předmětem prodeje.

půdu, s ohledem na zájem obce vlastnit
uvedené pozemky, protože mají význam
pro rozvoj obce. Obecní pozemky jsou
pozemky v extravilánu obce určené k
zemědělské výrobě naopak pozemky
jsou součástí sportovního areálu, slouží
k aktivitám společenských organizací i
jednotlivců a v případě pozemku v k.ú.
Jezeřany, je pozemek součástí studie
budoucí zástavby RD a je v intravilánu
obce. Proto je ZO doporučeno
uvedenou směnu schválit.
Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo
7054-032/2019 ze dne 23.04.2019, který
vypracoval znalec Ing. Antonín Faltýnek,
ocenil obecní pozemky cenou 30 Kč za
m2, v případě pozemků společnosti
BioZem s.r.o. ocenil pozemek v k.ú.
Jezeřany cenou 150 Kč za m2 a v k.ú.
Maršovice cenou 60 Kč za m2.

„Směrnice“), je potřeba projednat a
schválit účetní závěrku obce JezeřanyMaršovice za rok 2018.
DT, předseda FV, uvedl, že FV se sešel
dnešního dne, vše potřebné projednal a
seznámil ZO s následujícím stanoviskem
FV, který doporučuje ZO schválit účetní
uzávěrku obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2018.

Usnesení č. 15/02/2019
ZO J-M schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1491/39, o výměře 138
m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za
cenu 30 360 Kč, Josefu Řezníčkovi,
bytem Jezeřany-Maršovice 93.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 17/02/2019
ZO J-M schvaluje bezúplatnou směnu
obecních pozemků p.č. 1228/59, o
výměře 3 615 m2, orná půda, v k.ú.
Maršovice, 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, za
pozemky p.č. 1459/29, o výměře 72 m2
a 1459/35, o výměře 2 000 m2, oba
orná, v k.ú. Maršovice a p.č. 1306/42 v
k.ú. Jezeřany, o výměře 1079 m2, orná
půda, v k.ú. Jezeřany, které jsou
majetkem společnosti BioZem s.r.o.,
Znojemská 393, Moravský Krumlov.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Účetní závěrka příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, za
rok 2018
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen „vyhláška“) a obecní
směrnicí č. 4/2013 o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace (dále
jen „směrnice“), je potřeba projednat a
schválit účetní závěrku příspěvkové
organizace za rok 2018.
Předložený Návrh na rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2018, rozděluje
přebytek hospodaření ve výši 35 639,51
Kč, přídělem do fondu odměn ve výši 10
000 Kč a přídělem do rezervního fondu
ve výši 25 639,51 Kč. S ohledem na
skutečnost, že přebytek hospodaření za
rok 2018 a jeho rozdělení je přiměřené,
je navrhováno ho schválit
ZO bylo rovněž informováno, že ve
smyslu zákona o finanční kontrole byla v
příspěvkové organizaci provedena
veřejnosprávní kontrola dne 06.03.2019.
Kontrolu z pověření provedla Ing.
Zdeňka Cahlíková se závěrem, že
provedenou kontrolou nebyly zjištěny
systémové nedostatky a porušení

Usnesení č. 16/02/2019
ZO J-M schvaluje kupní smlouvu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice jako
prodávajícím a Josefem Řezníčkem jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej
obecního pozemku p.č. 1491/39, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) směna pozemků p.č. 1228/59 v
k.ú. Maršovice a p.č. 2079/162 a p.č.
2079/163 v k.ú. Jezeřany za pozemky
p.č. 1459/29 a 1459/35 v k.ú.
Maršovice a p.č. 1306/42 v k.ú.
Jezeřany
Záměr obce směnit uvedené pozemky
byl řádně schválen usnesením ZO č.
03/01/2019 ze dne 20.02.2019 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 20.03.2019 až
24.04.2019. Společnost BioZem s.r.o.
potvrdila svůj zájem o směnu, žádní
další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. Jednáním se
společností byla dohodnuta směna
uvedených pozemků v poměru jejich
výměry, přestože se jedná o ornou

Usnesení č. 18/02/2019
ZO J-M schvaluje směnou smlouvu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a společností
BioZem s.r.o., Znojemská 393, Moravský
Krumlov.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Účetní závěrka obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2018
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhláškou č.
220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek (dále jen
„Vyhláška“) a obecní směrnicí č. 3/2013
o schvalování účetní závěrky (dále jen
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Usnesení č. 19/02/2019
ZO J-M schvaluje účetní závěrku obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2018, k
rozvahovému dni 31.12.2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky dle § 11 Vyhlášky a o hlasování
ZO pořídilo písemný záznam.

zákonných norem. Výsledek
veřejnosprávní kontroly by ZO mělo vzít
na vědomí.

Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Dotace z rozpočtu obce pro
rok 2019
V souladu se Směrnicí č. 1/2015 ZÁSADY
poskytování dotace z rozpočtu obce
Jezeřany-Maršovice, byly v termínu
podány žádosti:
Jedná se o podporu zájmovým
organizacím, občanským sdružením,
spolkům, fyzickým nebo právnickým
osobám, jejichž činnost je zaměřena ve
prospěch obyvatel nebo obce JezeřanyMaršovice a poskytnutím dotací bude
podporováno aktivní využívání volného
Usnesení č. 21/02/2019
času občanů obce, zejména dětí a
ZO J-M schvaluje účetní závěrku
mládeže, a to zejména v oblasti kulturní,
příspěvkové organizace Základní škola a vzdělávací, tělovýchovné a sportovní,
Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
požární ochrany, životního prostředí,
okres Znojmo, příspěvková organizace, společenského života v obci. V rozpočtu
za rok 2018, k rozvahovému dni
obce pro rok 2019 bylo na dotace z
31.12.2018.
rozpočtu obce vyčleněno 300 000 Kč,
Hlasování:
což žádosti přesahují vyčleněnou částku
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
o 12 000 Kč. Je potřeba rozhodnout o
dalším postupu.
ZO sepsalo Protokol o schvalování
Žádosti byly předloženy k projednání FV,
účetní závěrky dle § 11 Vyhlášky a o
který je projednal a předloží ZO své
hlasování ZO pořídilo písemný záznam, doporučení.
kdy každý z členů ZO má právo, aby v
DT, předseda FV, uvedl, že FV svým
tomto písemném záznamu o hlasování
usnesením doporučuje schválit
bylo uvedeno, jak hlasoval.
předložené žádosti o dotace z rozpočtu
obce.
Ad. 08: Závěrečný účet obce JezeřanyMaršovice za rok 2018
Usnesení č. 23/02/2019
V souladu se zákonem o rozpočtových
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z
pravidlech územních rozpočtů zveřejnila rozpočtu obce na rok 2019 pro
obec návrh Závěrečného účtu obce
Římskokatolickou farnost Loděnice, ve
Jezeřany-Maršovice za rok 2018.
výši 120 000 Kč, na realizaci projektu
Schválení celoročního hospodaření obce „Příprava opravy okolí kostela v
je v souladu s výsledky Zprávy o
Jezeřanech-Maršovicích“.
výsledku přezkoumání hospodaření
Hlasování:
obce za rok 2018, kterou vypracovala
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
auditorka Ing. Zdeňka Cahlíková, když
přezkoumáním hospodaření obce se
Usnesení č. 24/02/2019
uskutečnilo ve dnech 25. a 26.10.2018 a ZOJ-M schvaluje finanční dotaci z
09.02. a 14.02.2019 a nebyly zjištěny
rozpočtu obce na rok 2019 pro
chyby a nedostatky.
Tělovýchovnou jednotu JezeřanyUsnesení č. 20/02/2019
ZO J-M schvaluje rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2018 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, ve výši
35 639,51 Kč, kdy příděl do fondu
odměn je 10 000 Kč a příděl do
rezervního fondu je 25 639,51 Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 22/02/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje celoroční hospodaření obce a
Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018, bez
výhrad.

Maršovice, z.s., ve výši 100 000 Kč, na
realizaci projektu „Činnost fotbalových
mužstev“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 25/02/2019
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z
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rozpočtu obce na rok 2019 pro Český
svaz chovatelů základní organizace
Jezeřany-Maršovice, ve výši 16 000 Kč,
na realizaci projektu „Výstavy drobného
zvířectva v roce 2019“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/02/2019
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z
rozpočtu obce na rok 2019 pro SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů JezeřanyMaršovice, ve výši 69 000 Kč, na realizaci
projektu „Chod a materiálně-technické
vybavení sboru“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, LB
nehlasoval
Usnesení č. 27/02/2019
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z
rozpočtu obce na rok 2019 pro Jiřího
Šlese, ve výši 7 000 Kč, na realizaci
projektu „Jezdecké závody“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Aktuální projekty (Požární
zbrojnice, Zástavba U Potůčku)
Projekt „Zástavba U potůčku“ –
Zástavba Horní loučky, Jezeřany –
podklad pro změnu územní studie
Na základě usnesení ZO č. 23/01/2019
jednal starosta společně s
místostarostou s Ing. arch. Jaroslavem
Poláčkem ohledně dalšího postupu a
návrhu přeparcelace pozemků v lokalitě
Horní loučky. Na základě toho se dne
25.02.2019 se uskutečnilo společné
jednání (za účasti místostarosty a Lukáše
Badina), na základě kterého Ing. arch.
Poláček vypracoval nabídku ze dne
01.03.2019. Svoji nabídku rozdělil Ing.
arch. Poláček na dvě fáze. První fáze
představuje přípravu podkladů pro
přepracování územní studie (dále jen
„ÚS“), což představuje přípravné práce
– zajištění a načtení aktuálních
podkladů, zpracování návrhu střední
části, konzultace se správci sítí a návrh
přeparcelace vymezeného území,
dopočet investičních nákladů a jejich
rozpočítání na stavební pozemky, za
cenu 42 000 Kč.

vzhledem na úzké parcely, jejichž šířka a
uspořádání pozemků neumožňuje
účelné využití území pro zástavbu, a je
potřeba území přeparcelovat. V daném
území je navrženo celkem 12 stavebních
parcel (RD) a bude potřeba jednat s
vlastníky dotčených pozemků ohledně
přeparcelace a nákladů na zainvestování
nových stavebních pozemků.
Dle ekonomiky zainvestování území 12
RD, představují hrubé náklady celkem
cca 6,2 mil. Kč, což z přepočtu nákladů
na stavební pozemek představuje 634
Kč/m2. Vycházeje z předpokladu ceny
m2 zainvestovaného přeparcelovaného
pozemku 1 100 Kč/m2 a započítaných
nákladů vychází cena zainvestovaného
pozemku po přeparcelování 466 Kč/m2 a
nezainvestovaného před
přeparcelováním 338 Kč/m2.
Je třeba se rozhodnout a domluvit na
dalším postupu dle návrhu Ing. arch.
Poláčka, nechat připravit podmínky a
smlouvu s vlastníky pozemků ohledně
přeparcelace a zainvestování stavebních
pozemků (věcné břemeno, předkupní
právo apod.), schválit případnou
spoluúčast obce na vybudování
inženýrských sítí (20 až 30%) a cenu za
m2, kterou by obec mohla nabídnout
vlastníkům pozemků za prodej pozemků
před přeparcelováním (350 Kč). Uvedená
opatření by bylo vhodné realizovat, za
účelem konkretizace případné výstavby
RD v dané lokalitě.
Usnesení č. 28/02/2019
ZO J-M schvaluje vypracování projektu
Zástavba RD Horní loučky, Jezeřany 1.
etapa – Podklad pro změnu územní
studie, který vypracoval Ing. arch.
Jaroslav Poláček, jehož předmětem je
prověření možnosti reálné přeparcelace
a výstavby RD v lokalitě Horní loučky
(studie Zástavba „U Potůčku“).
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 29/02/2019
ZO J-M schvaluje a pověřuje starostu
zadat vypracování smlouvy s vlastníky
pozemků v lokalitě Horní loučky, jejímž
předmětem bude přeparcelace jejich
pozemků na pozemky stavební a jejich
účast na zainvestování těchto pozemků.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 30/02/2019
ZO J-M schvaluje příspěvek (spoluúčast)
obce na zainvestování stavebních
pozemků (vybudování inženýrských sítí)
ve výši 20 % nákladů na zainvestování
pozemků s tím, že náklady na související
projekční a inženýrské práce a činnosti
uhradí obec a to v případě, že bude
uzavřena smlouva o přeparcelaci těchto
pozemků a jejich zainvestování a plochy
navržených veřejných prostranství
budou v majetku obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

aktuální potřeby, během jednotlivých
zasedání ZO. Bylo provedené starostou
ke dni 20.03.2019, upravuje ve výdajích
výkon činnosti OLH v roce 2019 7 800
Kč a vyúčtování záloh od nájemníků
VÚB 6 400 Kč.
Usnesení č. 33/02/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2019, které provedl starosta ke dni
20.03.2019.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2019,
jejichž potřeby vyvstaly na základě
úkolů realizovaných starostou a z
rozhodnutí ZO na tomto zasedání.
Rozpočtové opatření upravuje v
příjmech trvalé odnětí půdy ze ZPF (od
CÚ) 8 300 Kč, uhrazené půjčovné v MK
300 Kč. Ve výdajích se jedná o péči o psa
v útulku 10 000 Kč (par. 1014 –
Veřejná zakázka „Oprava fasády KD“ Ozdravování hospodářských zvířat,
Na základě usnesení ZO byla realizováno polních a speciálních plodin a zvláštní
veterinární péče), pěstební činnost v
poptávkové řízení ve věci „Oprava
fasády KD“, s tím, že žádný z oslovených obecních lesích a služby týkající se
lesního hospodářství 50 000 Kč, statické
dodavatelů nabídku nepředložil.
posouzení opěrné zdi Pérka 8 000 Kč,
V souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2
navýšení poplatků OSA o 2 000 Kč,
Směrnice č. 1/2016 o zadávání zakázek
přepracování studie U potůčku 80 000
malého rozsahu s ohledem na
Kč, změna rozpočtování
skutečnost, že oslovení dodavatelé
nespecifikované rezervy řešení
neměli o „zakázku“ zájem, navrhl
krizových situací 10 000 Kč, z par. 5212
starosta, aby ZO rozhodlo, že veřejná
(Ochrana obyvatelstva) na par. 5213
zakázka malého rozsahu bude zadána
(Krizová opatření), navýšení refundace
přímo jednomu dodavateli, kterého
mzdy člena JSDH za školení o 1 000 Kč.
osloví a vybere ve spolupráci s
A další příjmy (schválené prodeje
místostarostou starosta.
pozemků cca 50 000 Kč) a výdaje
schválené na tomto zasedání (15 000 Kč
Usnesení č. 32/02/2019
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky na dotace z rozpočtu obce). Zvýšené
výdaje budou hrazeny z přebytku
„Oprava fasády KD“, že tato zakázka
hospodaření roku 2018.
bude zadána přímo jednomu
Starosta ještě uvedl, že obec v roce 2014
dodavateli, kterého osloví a vybere ve
podpořila vybudování a financovala
spolupráci s místostarostou starosta.
nákup písku pro hřiště na plážový
Hlasování:
volejbal. Po pěti letech používání by
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
bylo vhodné na hřišti doplnit písek a
Ad. 11: Rozpočtová opatření č. 2/2019 zakoupit novou volejbalovou síť. ZO
souhlasilo s vyčleněním částky 20 000
a č. 3/2019
Kč a jejího zahrnutí do tohoto
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a rozpočtového opatření.
výdaje rozpočtu roku 2019, které bylo
Usnesení č. 34/02/2019
potřeba realizovat, s ohledem na
Usnesení č. 30/02/2019
ZO J-M schvaluje kupní cenu ve výši 350
Kč/m2, kterou obec nabídne vlastníkům
pozemků za pozemky v lokalitě Horní
loučky ještě před uzavřením smlouvy o
přeparcelaci těchto pozemků a jejich
zainvestování.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

8

Usnesení č. 34/02/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2019.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Diskuse
V diskusi zaznělo:
JČ (o) poděkoval jménem chasy ZO za
podporu tradičních kulturních akcí.
OČ informoval ZO o problematice
potřeby techniky pro pracovníky obce
realizující údržbu veřejných prostranství
v obci. Uvedl, že malotraktor VARI, který
má obec v majetku, je nedostačující a

Ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice
č. 03/2019
konaného dne 19.06.2019
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Dále
konstatoval přítomnost nadpoloviční
většiny členů ZO a podle § 92 odst. 3
zákona o obcích je zasedání ZO
usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů
ZO. Omluven je DT z důvodu dovolené.
Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem
jednání a navrhl ho doplnit o bod
04. f ) ZMES, s.r.o., Smlouva č.
1030051726/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, souhlas s
umístěním distribučního zařízení ke
stavbě „Jezeřany – Ulreich: NN přip. kab.
příp.“
Doplnění bylo učiněno proto, že by
bylo vhodné vyřešit tuto problematiku
na tomto zasedání ZO.
Usnesení č. 01/03/2019
ZO J-M schvaluje následující pořad
jednání zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2019
01. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti (starosta,
místostarosta)

bylo by vhodné pořídit techniku vyšší
úrovně, např. víceúčelové terénní
vozidlo John Deere Gator, který by byl
mnohem rychlejší, uvezl větší náklad a
větší komfort pro řidiče a obsluhu.
Na toto téma se rozproudila diskuse o
potřebnosti tohoto vozidla, zda by
nebylo vhodnější pořídit traktor s
kabinou, čelní hydraulikou pro připojení
nářadí (zejména mulčovače). Členové
ZO se úplně neshodli na preferenci
jedné z těchto variant. OČ přislíbil
provést poptávku po obou tipech
těchto strojů.
LB poděkoval ZO za podporu hasičů a

pozval přítomné na hasičské závody o
pohár obce, které se uskuteční ve dnech
25. a 26.05.2019.
Dále informoval o jednáních s vlastníky
pozemků, na kterých by mohla stát
nová požární zbrojnice, ale jednání
doposud nebyla uzavřena.

04. Žádosti občanů a organizací
a) Bořivoj Ruibar, Žádost,
b) Ing. Pavel Kárník Žádost o koupi
pozemku (část pozemku p.č. 36/1 v k.ú.
Jezeřany),
c) MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice,
z.s., Žádost o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce 2019, název projektu
„Den dětí na Sobotce“,
d) Linka bezpečí, z.s., Žádost o
pokračování spolupráce,
e) ENORM, a.s., Smlouva č.
1030050413/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, vyjádření ke
stavbě „Jezeřany – čp. 47, Badinová: NN
příp. kab.“,
f ) ZMES, s.r.o., Smlouva č.
1030051726/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, souhlas s
umístěním distribučního zařízení ke
stavbě „Jezeřany – Ulreich: NN přip.
kab. příp.“
05. Nakládání s majetkem, stanovisko k
prodeji, pachtu nebo směně pozemku
p.č. 1478 v k.ú. Maršovice
06. Dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje
a) projekt „Oprava fasády KD“,
b) projekt „Připravenost k záchraně
života a koordinace zásahu“,
07. Aktuální projekty (Požární zbrojnice,
Zástavba RD, Úprava veřejných
prostranství)
08. DSO Moravskokrumlovsko, Dodatek
č. 3 stanov
09. Rozpočtová opatření č. 4/2019 a č.
5/2019
10. Diskuse
11. Ukončení

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a
přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání ve 22.55 hod.

Usnesení č. 02/03/2019
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2019 Ing.
Martina Hladůvku a Radka
Podhrázkého.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva
obce
Výběrové řízení s aukcí (Usnesení č.
06/02/2019)
Usnesení č. 03/03/2019
ZO J-M schvaluje účast obce na
výběrovém řízení s aukcí na prodej
pozemkové parcely č. 2352/34 o
výměře 61 m2, vodní plocha, pokud se
takové výběrové řízení uskuteční do
31.12.2019 a na kterém bude obec
zastupovat starosta Ing. Petr Slavík,
který je oprávněn provádět veškeré
úkony ohledně výběrového řízení a
vedoucí k vydražení movité věci a
minimálního příhozu ke zvýšení kupní
ceny.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odkanalizování návsi v Jezeřanech
(Usnesení č. 10/02/2019)
Ing. Lukáš Freiberg vypracoval
polohopisné a výškopisné zaměření
návsi v Jezeřanech, ze kterého bude

možné vycházet při provádění
případných terénních úpravách.
Účetní závěrky a závěrečný účet
(Usnesení č. 19/02/2019 až
22/02/2019)
Po schválení účetní závěrky byla
příspěvková organizace písemně
vyrozuměna dne 26.04.2019. Závěrečný
účet obce po schválení byl zveřejněn na
internetových stránkách Obce JezeřanyMaršovice (www.jezerany-marsovice.cz),
Dokumenty, Hospodaření obce a
rozpočty, Hospodaření a rozpočty v roce
2018 (http://www.jezerany-marsovice.
cz/ dokumenty/hospodareni-arozpocty-v-roce-2018/index.php).
Oznámení o tom byla dne 26.04.2019
zveřejněno na úřední desce.
Dotace z rozpočtu obce (Usnesení č.
23/02/2019 až 2702/2019)
Jednotliví zástupci žadatelů byli o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce
vyrozuměni e-mailem a do konce
května 2019 byly podepsány smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce a
následně dotace poukázány na účty
žadatelů popř. vyplaceny.
V souladu s ustanovením § 10d odst. 1
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, kdy
poskytovatel zveřejní veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci a její
dodatky na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů
ode dne uzavření smlouvy nebo jejího
dodatku, veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se
nezveřejňuje a veřejnoprávní smlouva
včetně dodatků musí být zveřejněna
nejméně po dobu 3 let ode dne
zveřejnění, byly smlouvy s
Římskokatolickou farností Loděnice, TJ a
SDH zveřejněny dne 05.06.2019
zveřejněny na elektronické úřední
desce.
Oprava fasády KD (Usnesení č.
32/02/2019)
Ihned po zasedání ZO starosta oslovil
jednotlivé možné dodavatele. Úspěšné
jednání uskutečnil se společností Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

se kterou dne 06.05.2019 uzavřel
smlouvu o dílo za celkovou cenu 467
357 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 04/03/2019
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava fasády KD“
smlouvu o dílo se společností Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.,
Vémyslice 241, 671 42, IČO: 28315049,
jejímž předmětem je oprava fasády
kulturního domu za cenu 467 357 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/03/2019
ZO J-M pověřuje starostu ve věci
realizace veřejné zakázky „Oprava fasády
KD“, aby v případě potřeby rozhodl o
rozšíření díla nad sjednaný rámec díla
(vícepráce) a uzavřel dodatek smlouvy o
dílo s tím, že vícepráce v součtu s
původní cenou zakázky nepřekročí limit
ve výši předpokládané hodnoty této
zakázky 450 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
místostarosta)
Navýšení kapacity MŠ
Na základě Žádost o zvýšení nejvyššího
povoleného počtu dětí v mateřské škole
v souladu s § 146, § 149 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), podané dne
23.05.2019 vydal dne 03.06.2019 KÚ
JMK, odbor školství, Rozhodnutí, kterým
u mateřské školy s účinností od
01.09.2019 nejvyšší povolen počet dětí v
mateřské škole na 45. Zvýšení počtu dětí
bylo provedeno na základě Rozhodnutí
KHS JMK se sídlem v Brně, ze dne
24.04.2019, kterým rozhodl o výjimce od
01.09.2019 do 31.08.2022 při maximální
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celkové kapacitě 45 dětí.
Lesní hospodářství
Ve spolupráci s odborným lesním
hospodářem byly v katastru obce
prověřeny pozemky, u kterých jsou
pochybnosti, zda se jedná či nejedná o
pozemky určené k plnění funkce lesa.
Bude podána Žádost o vydání
rozhodnutí v pochybnostech, zda se
jedná o pozemky určené k plnění
funkce lesa, bude adresována orgánu
státní správy lesů, který rozhodne, zda
pozemek nadále je, či není lesním
pozemkem. Jedná se o uvedení do
souladu skutečného stavu v terénu se
stavem evidovaným v katastru
nemovitostí.
Jezeřany-Maršovice – kanalizace,
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí
podpory
SFŽP ČR zaslal dne 14.06.2019 obci
návrh dodatku č. 4 smlouvy o
poskytnutí podpory akce JezeřanyMaršovice – kanalizace, jehož
předmětem je uvolnění zástavy u
projektu č. 09047871 a nahrazení
trvalým bankovním příkazem na
splátky jistiny a povolením inkasa na
splátky úroků.
Usnesení č. 06/03/2019
ZO J-M schvaluje podepsání Dodatku
č. 4 ke smlouvě č. 09047871 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR, jehož
předmětem je uvolnění zástavy u
projektu č. 09047871 a nahrazení
trvalým bankovním příkazem na
splátky jistiny a povolením inkasa na
splátky úroků.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a.s. k jakosti pitné
vody ve SV Loděnice
Obec dne 10.06.2019 obdržela dopis
od společnosti VAS, a.s. týkající se
zhoršující kvality pitné vody ve
skupinovém vodovodu, jehož příčinou
je havarijní stav v prameništi. Řešením
je odkalování vodovodního řádu a
výstavba úpravny vody. Dopis bude
zveřejněn v obecním zpravodaji.

Závěrečný účet DSO MK za rok 2018
Usnesení č. 07/03/2019
ZO J-M bere na vědomí Závěrečný účet
DSO Moravskokrumlovsko za rok 2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko
za rok 2018
Usnesení č. 08/03/2019
ZO J-M bere na vědomí Závěrečný účet
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
za rok 2018
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Krytý bazén Znojmo
Město Znojmo nás žádá o podporu v
jeho snaze vybudovat nový krytý
plavecký bazén u plovárny u Louckého
kláštera. Naše podpora pomůže Městu
Znojmo zvýšit šance na získání dotace z
JMK a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
Usnesení č. 09/03/2019
ZO J-M vyjadřuje plnou podporu
záměru města Znojma vybudovat krytý
bazén v k. ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Publikace o obci
Starosta obdržel od F.R.Z. reklamní
studio a vydavatelství nabídku na
vydání publikace o obci, která by
zachycovala historii, tradice, památná
místa, přírodu, společenský život v obci
a další náležitosti týkající se naší obce.
ZO byly předloženy i publikace okolních
obcí, zejména obce Loděnice, která
publikaci vydala v roce 2015.
Předpokládané náklady na takovou
publikaci by se mohly pohybovat např.
při tisku 500 ks o 84 až 116 stranách, od
120 až 180 000 Kč.
EFEKT 2019 – Výměna obecního
osvětlení
Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlašuje státní program na úsporu
energií „program EFEKT“, kdy
podprogram 1A – Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného

osvětlení 2019, je určen a o podporu
může žádat obec. Maximální výše
podpory je 2 mil. Kč, max. 50 %).
Obec obdržela nabídku na spolupráci a
cenovou nabídku na spolupráci pro
podání žádosti v tomto programu a
následnou administraci výběrového
řízení od Regionální poradenské
agentury, s.r.o., pobočka Brno.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Bořivoj Ruibar, Žádost
Žadatel žádá o zastavení výstavby
finálního povrchu vozovky v lokalitě „Za
kostelem“ do vyřešení problému s
příjezdovou cestou. Jako důvod uvádí,
že lokalita „Za kostelem“ nemá
příjezdovou cestu, protože stávající
komunikace leží na soukromém
pozemku. Komunikace se žadatelem je
Usnesení č. 10/03/2019
vedena již od roku 2012, kdy obci ohlásil
ZO J-M schvaluje spolupráci s
záměr oplocení pozemku p.č. st. 136, v
Regionální poradenské agentury, s.r.o.
k.ú. Maršovice. Na části tohoto pozemku
na přípravě žádosti v projektu „program byla v minulosti vybudována místní
EFEKT“ a ukládá starostovi učinit
komunikace a chodník. V souladu se
příslušné kroky k podání žádosti o
zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních
poskytnutí dotace.
komunikacích, ve znění pozdějších
Hlasování:
předpisů, se jedná o místní komunikaci
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
(dle Pasportu místních komunikací
Obec Jezeřany-Maršovice označená jako
Údržba hřbitovních křížů
7c), která je veřejně přístupná pozemní
Byla objednána a provedena údržba
komunikace a je v majetku obce, což
hřbitovních a následně i hraničních
nevylučuje, že vlastník stavby může být
křížů, kterou provedl MgA. Bohdan
odlišný od vlastníka pozemku pod
Jeřábek za 24 215 Kč, včetně opravy
komunikací.
nápisu na kříži před OÚ (zdarma). Po
V únoru 2018, kdy obec měla záměr u
provedení údržby zaslal o tomto zprávu uvedené křižovatky realizovat místo pro
a navrhl na hřbitovních křížích provést
přecházení, se žadatel vyjádřil s tím, že
drobné opravy a korekce. Bude potřeba navrhl upravit místní komunikaci jako
vyčlenit v rozpočtu ještě cca 15 000 Kč.
jednosměrnou směrem k nové zástavbě
PE zmínil potřebu opravu oken ve
„Za kostelem“ (na pozemcích obce
výklenku na kapličce v Maršovicích
vybudovat novou komunikaci a chodník
případně dveří. Bylo by vhodné jednat
a část pozemku p.č. st. 136, kterou obec
nejprve s památkáři vzhledem k tomu,
užívá, vrátit). V opačném směru
že stavba spadá pod památkovou
vybudovat komunikaci novou na
ochranu a poté budou voleny další
pozemcích p.č. 1216/60 v k.ú. Jezeřany
kroky týkající se výběru dodavatele
(vedle kostela).
oken a dveří.
ZO věc projednalo na svém zasedání č.
02/2018 dne 18.04.2019 s tím, že tímto
Komplexní pozemkové úpravy
řešením by došlo ke zhoršení dopravní
Trboušany a část katastru Maršovice
situace na křižovatce místní komunikace
Bylo vyvěšeno na úřední desce od 25.04. a státní silnice, navíc zde vedou
do 30.05.2019, od 10.06.2019 je na
inženýrské sítě. Zhotovení nové místní
úřední desce zveřejněna Pozvánka na
komunikace kolem kostela není reálné.
závěrečné jednání, které SPÚ svolal na
ZO proto z důvodu naplnění veřejného
26.06.2019 v 15:00 hod. v KD Trboušany. zájmu a zároveň i bezpečnosti silničního
provozu, trvá na zachování místní
Policie ČR – Zpráva o bezpečnostní
komunikace a chodníku v daném místě
situaci za rok 2018 v obci Jezeřanya šířce.
Maršovice
K současné žádosti je třeba uvést, že
Ve Zprávě je uvedeno, že v roce 2018
finální úprava povrchu části místní
bylo na Obvodní oddělení Moravský
komunikace v lokalitě „Za kostelem“
Krumlov Policie ČR evidováno celkem
(část místní komunikace č. 7c) nemůže
11 trestných činů a 16 přestupků
zhoršit popř. ovlivnit dopravní situaci. Je
spáchaných na katastr. území obce.
třeba žadatele informovat o stávající
situaci, znovu mu vysvětlit důvody.
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zachování stávajícího řešení a
navrhnout finanční vypořádání.
b) Ing. Pavel Kárník Žádost o koupi
pozemku (část pozemku p.č. 36/1 v k.ú.
Jezeřany)
Žadatel podal žádost o odkoupení části
obecního pozemku p.č. 36/1, ostatní
plocha, o výměře cca 100 m2, v k.ú.
Jezeřany, který chce přičlenit k vlastní
nemovitosti a tak si zabezpečit přístup
na pozemek z cesty. Je třeba zvážit, zda
obec upřednostní prodej před
současným stavem.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

e) ENORM, a.s., Smlouva č.
1030050413/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, vyjádření
ke stavbě „Jezeřany – čp. 47,
Badinová: NN příp. kab.“
Obec obdržela od společnosti ENORM,
a.s., která zastupuje společnost E.ON
Distribuce, a.s., Návrh na uzavření
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlas s
umístěním distribučního zařízení stavby
Usnesení č. 11/03/2019
„Jezeřany – čp. 47, Badinová: NN příp.
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat
kab.“ Stavba má být realizována za
nemovitý majetek, část pozemku p.č.
účelem zajištění dodávek elektrické
36/1, ostatní plocha, o výměře cca 100
energie pro RD č.p. 47 nacházející se na
m2, v k.ú. Jezeřany.
pozemku p.č. st. 65 v k.ú. Jezeřany a
Hlasování:
kabelová přípojka vede na obecním
7 pro – 0 proti – 1 (LB) se zdržel
pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany. Na
základě schválení smlouvy bude
c) MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice, přípojka NN realizována a následně
z.s., Žádost o poskytnutí dotace z
bude ZO předložena smlouva o zřízení
rozpočtu obce 2019, název projektu
věcného břemene.
„Den dětí na Sobotce“
MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice, z.s.,
Usnesení č. 14/03/2019
podalo žádost o poskytnutí dotace z
ZO J-M schvaluje Smlouvu o smlouvě
rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice na
budoucí o zřízení věcného břemene č.
realizaci projektu „Den dětí na Sobotce“ 1030050413/002, mezi Obcí Jezeřanyve výši 3 000 Kč.
Maršovice a E.ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby s názvem
Usnesení č. 12/03/2019
„Jezeřany – čp. 47, Badinová: NN příp.
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z
kab“.
rozpočtu obce na rok 2019 pro MS
Hlasování:
SOBOTKA Jezeřany-Maršovice, z.s., ve
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
výši 3 000 Kč, na realizaci projektu „Den
dětí na Sobotce“.
f) ZMES, s.r.o., Smlouva č.
Hlasování:
1030051726/001 o smlouvě budoucí
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
o zřízení věcného břemene, souhlas s
umístěním distribučního zařízení ke
d) Linka bezpečí, z.s., Žádost o
stavbě „Jezeřany – Ulreich: NN přip.
pokračování spolupráce
kab. příp.“
Obec dne 06.05.2019 obdržela Žádost o Obec obdržela od společnosti ZMES,
pokračování spolupráce s Linkou
s.r.o., která zastupuje společnost E.ON
bezpečí, z.s. na zajištění provozu dětské Distribuce, a.s., návrh na uzavření
krizové linky ve výši 5 000 Kč na
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
zajištění dalšího provozu dětské krizové věcného břemene a souhlas s
linky. a stejný úmysl obec poskytla dar i umístěním distribučního zařízení stavby
v předchozích dvou letech.
„Jezeřany – Ulreich: NN příp. kab. příp.“
Stavba má být realizována za účelem
Usnesení č. 13/03/2019
zajištění dodávek elektrické energie pro
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce
RD vybudovaný na pozemku p.č. 48/3 v
na rok 2019 pro Linku bezpečí, z.s., ve
k.ú. Jezeřany a kabelová přípojka vede
výši 5 000 Kč, za provoz dětské krizové
na obecním pozemku p.č. 1491/1 v k.ú.
linky.
Jezeřany. Na základě schválení smlouvy
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bude přípojka NN realizována a
následně bude ZO předložena smlouva
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 15/03/2019
ZO J-M schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030051726/001, mezi Obcí JezeřanyMaršovice a E.ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby s názvem
„Jezeřany – Ulreich: NN přip. kab. příp.“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s majetkem,
stanovisko k prodeji, pachtu nebo
směně pozemku p.č. 1478 v k.ú.
Jezeřany
ZO na svém minulém zasedání schválilo
a na úřední desce byl zveřejněn záměr
na prodej, pacht nebo směnu obecního
pozemku p.č. 1478, o výměře 732 m2,
zahrada, v k.ú. Maršovice. Je třeba
rozhodnout, za jakým účelem bude
obec s uvedeným pozemkem nakládat a
podle toho stanovit kupní cenu popř.
cenu pachtu, pravděpodobně
znaleckým posudkem. Takovéto
stanovení ceny obvyklé je v souladu s
ustanoveními zákona o obcích a obec
tak bude nakládat se svým majetkem s
péčí řádného hospodáře.
Ad. 06: Dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
a) projekt „Oprava fasády KD“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na
svém 21. zasedání konaném dne
25.04.2019, usnesením č. 1887/19/Z21
schválilo poskytnutí dotace ve výši 250
000 Kč v rámci dotačního programu
„Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2017“,
podprogram „Podpora rozvoje venkova
v Jihomoravském kraji 2019“ na
realizace projektu Oprava fasády KD. Je
potřeba dotaci přijmout a smlouvu o
poskytnutí dotace schválit.
Usnesení č. 16/03/2019
ZO J-M schvaluje přijetí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok
2019 v rámci dotačního programu
„Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2019“, ve
výši 250 000 Kč, na realizaci projektu

Oprava fasády KD.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/03/2019
ZO J-M schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v rámci dotačního programu
„Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2019“,
jejímž předmětem je dotace na realizaci
projektu Oprava fasády KD
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) projekt „Připravenost k záchraně
života a koordinace zásahu“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na
svém 21. zasedání konaném dne
25.04.2019, usnesením č. 1830/19/Z21
schválilo poskytnutí dotace ve výši 110
000 Kč v rámci dotačního programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na
období 2017 – 2020, na realizace
projektu Připravenost k záchraně života
a koordinace zásahu.
Usnesení č. 18/03/2019
ZO J-M schvaluje přijetí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok
2019 v rámci dotačního programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na
období 2017 - 2020, ve výši 110 000 Kč,
na realizace projektu Připravenost k
záchraně života a koordinace zásahu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/03/2019
ZO J-M schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje pro rok 2019 v rámci dotačního
programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017
- 2020, jejímž předmětem je dotace na
realizaci projektu Připravenost k
záchraně života a koordinace zásahu
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Aktuální projekty (Požární
zbrojnice, Zástavba RD, Úprava
veřejných prostranství)

Nová požární zbrojnice
ZO naposledy o výstavbě nové požární
zbrojnice (dále jen „PZ“) jednalo na
svém zasedání 20.02.2019, do úvahy
přicházely dvě varianty, místo
nacházející se mezi domy č.p. 123 a 297
v Jezeřanech (varianta č. 1) a místo v
parku v Maršovicích (varianta č. 2). V
současné chvíli se situaci vyvíjí tak, že v
případě varianty č.1 se doposud
nepodařilo najít vzájemnou dohodu s
vlastníky dotčených pozemků, protože
vlastnící trvají na jasnějším závazku
obce a definování pozemků pro stavbu
RD na jejich pozemcích, pro variantu č.
2 není dostatečná podpora.
Proto proběhlo další tipování vhodné
lokality pro výstavby nové požární
zbrojnice a ZO je předkládán návrh
realizovat stavbu nové požární
zbrojnice v areálu základní školy, taky
ve dvou variantách, a to na části
pozemku p.č. 1475 k.ú. Maršovice, mezi
ZŠ a obecními byty, podél místní
komunikace ke hřišti nebo na pozemku
p.č. 1477.

vybudování inženýrských sítí, dohoda
na úhradě odměny za spolupráci a jejím
výpočtu, přičemž přesná výše bude
uvedena v samostatné dohodě.
Po vypracování GP by se zase se všemi
vlastníky uzavřela samotná Směnná
smlouva, kde by se směňovali pozemky
podle GP a tím pádem by každý vlastník
měl svůj stavební pozemek a obec by
měla komunikace. Jednalo by se o
standartní směnnou smlouvu, ale s 13
účastníky. Na zvážení je, zda bude
směna úplatná či bezúplatná.
Současně se směnnou smlouvou by s
každým vlastníkem uzavřena
samostatná dohoda o úhradě odměny
za spolupráci, zde by už byla vyčíslená
přesná výše odměny, kterou by obci
zaplatili a lhůta, do které zaplatí. V
návrhu této dohody bude potřeba
doplnit sankční ujednání, tj. co se stane,
když vlastník v požadované lhůtě
odměnu neuhradí. Bude potřeba
nastavit termíny tak, aby co nejvíce
vyhovovaly potřebám obce a reálným
podmínkám výstavby.

Usnesení č. 20/03/2019
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi
učinit potřebné kroky ohledně
prověření možnosti výstavby nové
požární zbrojnice ve školském areálu
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 21/03/2019
ZO J-M schvaluje návrh Smlouvy o
smlouvě budoucí směnné a Smlouvu o
spolupráci, týkající se přeparcelizace
pozemků v lokalitě Horní loučky na
pozemky stavební, dle geometrického
plánu, který nechá vypracovat obec a
spolupráce na vybudování inženýrských
sítí, podle projektu, který rovněž nechá
vypracovat obec a návrh Dohody o
úpravě odměny za spolupráci, jejíž
předmětem bude úhrada podílu za
vybudování inženýrských sítí v dané
lokalitě.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Zástavba RD
V souladu s přijatými usneseními ZO na
minulém zasedání byla problematika
smluvního vztahu s vlastníky pozemků
konzultována s Mgr. Martinou
Procházkou, která vypracovala návrhy
smluv k řešení situace s vlastníky.
Předpokladem je, že obec uzavře se
všemi vlastníky smlouvu o spolupráci,
jejímž obsahem by měla být deklarace
aktuálního stavu, stanovení cíle (účelu
smlouvy), kterým je přeparcelizace a
směna pozemků tak, aby vlastníci měli
stavební parcely a obec komunikace,
závazek obce v budoucnu zajistit
vybudování inž. sítí (IS) a přípojek na
hranice pozemku, závazek vlastníků
uhradit odměnu za spolupráci (tj. de
facto 80% nákladů na vybudování IS),
dohoda na uzavření smlouvy o směně
pozemků, dohoda na spolupráci při
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Usnesení č. 22/03/2019
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi,
aby nechal doplnit potřebná
ustanovení ve smlouvách s vlastníky
pozemků v lokalitě Horní loučky a
oslovil jednotlivé vlastníky a v případě
úspěšného jednání realizoval
poptávkové řízení na zpracovatele
geometrického plánu pro rozdělení
pozemků.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Úprava veřejných prostranství
S ohledem na vyčlenění finančních
prostředků na opravy místních
komunikací a chodníků provedl starosta
průzkum trhu a jednal o realizaci
některých veřejných zakázek. Na
základě nabídky společnosti MIKO
Neslovice s.r.o. objednal realizaci
následujících akcí, kterými jsou Oprava
výtluků místních komunikací, Oprava
vjezdu ZŠ, Oprava vjezdu MŠ a Oprava
chodníku a komunikace Výhon. V
nabídce je i oprava propadu chodníku u
č.p. 155 a 156 a je třeba zvážit provedení
opravy i tohoto propadu.
Dále obec obdržela nabídku od
společnosti MIKO Neslovice s.r.o. na
vybudování cca 50 metrů chodníku ke
hřbitovu v Maršovicích, který by
umožnil procházet občanům mimo
státní silnici a zajistil by i přístup k
novému pomníku padlým občanům
Maršovic. Bude potřeba nechat
vypracovat projektovou dokumentaci a
požádat o stavební povolení, zároveň by
bylo vhodné chodník vybudovat do
slavnostního odhalení pomníku padlým
občanům Maršovic. S ohledem na
nabídkovou cenu cca 200 000 Kč bez
DPH, musí rozhodnout ZO.

hřbitovu v Maršovicích, nacházejícího se
na pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice
a) zadává veřejnou zakázku malého
rozsahu s oslovením „Chodník ke
hřbitovu“,
b) stanoví její předpokládanou
hodnotu ve výši 200 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 25/03/2019
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku
„Chodník ke hřbitovu“, jako veřejnou
zakázku, která bude zadána přímo
jednomu dodavateli, kterým bude
společnost MIKO Neslovice s.r.o., Hlavní
38, 664 91 Neslovice, IČO: 07662 157, s
odůvodněním, že společnost bude pro
obec provádět opravy místních
komunikací a chodníků v období do
31.10.2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

soli či stěrku za +/- srovnatelné ceny cca
800 000 Kč bez DPH. Další otázkou je
případně nalezení vhodných prostor k
parkování.
Členové ZO diskutovali o přednostech a
potřebách obou variant zakoupení
komunální techniky, tedy o potřebě a
větším využití gatoru nebo traktoru.
Poté starosta předložil návrhy
jednotlivých usnesení, ale ani jedno
usnesení schváleno nebylo.
Návrh usnesení
ZO J-M schvaluje pořízení terénního
užitkového vozidla pro potřebu údržby
veřejných prostranství v obci.
Hlasování:
4 (starosta, PE, MaH, OČ) pro – 4 (LB, SH,
MH, RP) proti – 0 se zdrželo

Návrh usnesení
ZO J-M schvaluje pořízení traktoru pro
potřebu údržby veřejných prostranství v
obci.
Hlasování:
Usnesení č. 26/03/2019
4 (LB, SH, MH, RP) pro – 2 proti (MaH,
ZO J-M pověřuje starostu ve věci
realizace akce „Chodník ke hřbitovu“, aby OČ) – 2 (starosta, PE) se zdrželi
nechal vypracovat projektovou
dokumentaci a uzavřel smlouvu o dílo, v Dále místostarosta navrhuje, aby se ZO
případě potřeby rozhodl o rozšíření díla zabývalo další problematikou, kterou je
realizace plotu v Maršovicích v parku,
nad sjednaný rámec díla (vícepráce) a
Usnesení č. 23/03/2019
uzavřel dodatek smlouvy o dílo s tím, že který by zabránil případnému vběhnuti
ZO J-M souhlasí s realizací veřejných
dítěte do vozovky, dále výsadbou linie
vícepráce nepřekročí limit ve výši 20%
zakázek s výběrem „Oprava výtluků
keřů, živého plotu, podél centrálního
nabídkové ceny.
místních komunikací“, jejímž
chodníku na Panšuli, který by mohl
Hlasování:
předmětem je oprava výtluků na
fungovat obdobně jako plot v
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
místních komunikacích v obci, „Oprava
Maršovicích proti vběhnuti do silnice a
vjezdu ZŠ“, jejímž předmětem je oprava Údržba veřejných prostranství, nákup navíc by byl estetičtější. Dále bychom
vjezdu k budově základní školy č.p. 143 komunální techniky
mohli projednat případnou výsadbu v
a jeho napojení na místní komunikaci a K problematice se vyjádřil místostarosta, Sekerách a v lokalitě kolem státní silnice
chodník, „Oprava vjezdu MŠ“, jejímž
k lesu.
který se již na minulém zasedání zmínil
předmětem je oprava vjezdu k budově
o potřebě pořídit pro potřeby obce nové
MŠ č.p. 142 a jeho napojení na místní
Ad. 08: DSO Moravskokrumlovsko,
vozidlo, sám navrhoval vozidlo John
komunikaci a chodník a „Oprava
Dodatek č. 3 stanov
Deere Gator, ale někteří členové ZO by
chodníku a komunikace Výhon“, jejímž
ZO je předkládán Dodatek č. 3 Stanov
raději upřednostnili traktor. Proto
předmětem je oprava propadu
DSO MK, který upravuje funkční období
místostarosta předložil Srovnání obou
chodníku a místní komunikace v lokalitě vozidel, ze kterého vychází, že pokud
předsedy svazku, místopředsedů svazku
Výhon v Maršovicích před domem č.p.
a revizní skupiny. Dodatek č. 3 Stanov
bude pro obec prioritou doprava, tak
214.
DSO MK schválila dne 13.12.2019 63.
jako vhodnější varianta se jeví Gator,
Hlasování:
členská schůze DSO MK. Nyní je
pokud by obec raději chtěla využívat
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
potřeba, aby dodatek schválily i
předností traktoru, kterými jsou
hydraulické okruhy a čelní/zadní navěs a jednotlivé obce mikroregionu.
Usnesení č. 24/03/2019
s tím spojené nářadí jeví se jako
ZO J-M schvaluje realizaci projektu
Usnesení č. 27/03/2019
vhodnější druhá varianta a to 2036R.
„Chodník ke hřbitovu“, jehož
ZO J-M schvaluje Dodatek č. 3 Stanov
Obě varianty jsou ale včetně
předmětem je výstavba chodníku ke
dobrovolného svazku obcí MK.
příslušenství koště/radlice plus sypač
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Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Rozpočtová opatření č.
4/2019 a č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a
výdaje rozpočtu roku 2019, které bylo
potřeba realizovat, s ohledem na
aktuální potřeby, během jednotlivých
zasedání ZO. Rozpočtové opatření č.
4/2019, provedené starostou ke dni
15.05.2019, upravuje v příjmech přijetí
dotace na Evropské volby (29 000 Kč) a
ve výdajích zejména rozúčtování této
dotace, rozúčtování dotace z RO
jednotlivým žadatelům, náklady na
údržbu hřiště na plážový volejbal (o 6
000 Kč) a opravu kopírky na OÚ (o 2 500
Kč).
Usnesení č. 28/03/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2019, které provedl starosta ke dni
15.05.2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2019,
jejichž potřeby vyvstala na základě
úkolů realizovaných starostou a z
rozhodnutí ZO na tomto zasedání.
Rozpočtové opatření č. 5/2019,
upravuje pouze výdaje, zejména
realizace chodníku ke hřbitovu v
Maršovicích (300 000 Kč), vyhotovení
GP v lokalitě Horní loučky (150 000 Kč), ,
pořízení techniky pro JSDH v rámci akce
„Připravenost k záchraně života
koordinace zásahu“ 100 000 Kč a další
výdaje na akce schválení na tomto
zasedání ZO. Navýšení výdajů v částce
cca 400 000 Kč bude pokryto v rámci
rozpočtu z rezerv kapitálových výdajů,
zbývající částka budou hrazena z
přebytku hospodaření roku 2018.
Usnesení č. 29/03/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5/2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

ÚVOSNÍ SLOVO
Pokračování ze strany 1
Konkrétně bych chtěl zmínit lokalitu Sekery, kde se snažíme v
letošním roce provést terénní úpravy a na podzim bychom zde
chtěli vysadit i stromy. Již nadále nebudeme tyto pozemky
využívat k ukládání jakéhokoliv materiálu a žádáme tak i
občany. Jakékoliv ukládání materiálu budeme považovat za
černou skládku. Jsme však rádi, že většina občanů pochopila,
že v katastru obce se nenachází žádná skládka a že s veškerými
odpady nakládají v souladu se zákonem. Obec v rámci svých
možností vytváří předpoklady, aby se občané odpadů z
domácností mohli zbavit legálně a nemuseli jej skladovat na
místech, které k tomuto účelu neslouží. Záleží však především
na každém z nás. Všichni bychom měli přiložit ruku k dílu a
chovat se nejen hospodárně, ale i ekologicky a šetrně k
životnímu prostředí.
Končí nám další školní rok a začíná období prázdnin a
dovolených. Věřím, že se na léto netěší jen děti, ale i Vy všichni
ostatní. Dovolte mi, abych Vám popřál, abyste si v následujících
měsících odpočinuli, prožili co nejvíce zajímavých zážitků a
načerpali hodně sil do dalších dnů. Krásné prázdniny.
Ing. Petr Slavík, starosta
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Ad. 10: Diskuse
V diskusi zazněl návrh na nové
zabezpečení budovy OÚ, když stávající
je v některých aspektech nedostačující.
Starosta uvedl, že je možno na tuto akci
použít finanční prostředky z rozpočtu
vyčleněné na Činnost místní správy (par.
6171).
Ad. 11: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a
přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání ve 23:05 hod.

ZE ŠKOLY
A další rok za námi …
U nás to znamená rok školní. Než jsme se nadáli, je tu opět
konec dalšího školního roku, tentokrát již roku 2018-2019 a s
ním přicházející tolik očekávané a vytoužené prázdniny a
dovolená! Než si je ale začneme a budeme užívat každý
podle svých vlastních (i nevlastních) představ, vrátíme se
ještě do školy od posledního zpravodaje tzn. od Velikonoc.
To se ve škole uskutečnil tradiční velikonoční turnaj v
přehazované, vybíjené, florbalu a stolním tenisu, do kterého
se přihlásili téměř všichni žáci. Po týdenním zápolení se ve
středu 17. dubna uskutečnilo velké finále, ze kterého si žáci
odnesli diplomy a plno velikonočních sladkostí.
24. dubna jsme s malým Školáčkem zapisovali 8 dětí do 1.
ročníku naší školy. Dva předškoláci budou mít odklad
povinné školní docházky, ale zase dva nastoupí po odkladu,
takže bychom měli v 1. ročníku přivítat 8 nových školáků.
26. dubna nás navštívila se ,,Začarovanými pohádkami“
profesorka JAMU paní Inka Horáková. 29.5. pro nás hasiči z
Jezeřan–Maršovic ve spolupráci s hasiči z Miroslavi a také z
Brna připravili projektové ,,Dopoledne s Hasíkem“. Pouze
počasí nám nepřálo, ale jinak to bylo opět jedním slovem
,,SUPER“. Všechny děti ze školky a všichni školáci se dozvěděli
spoustu věcí od hasičů. Prohlédli si zásahová vozidla a
vyzkoušeli si hasičské disciplíny, za jejichž vzorné splnění
dostali všichni diplom a další sladké i jiné odměny. Všem
hašičům, kteří pro nás takové krásné dopoledne přichystali
patří od nás všech veliký dík!
31. května nás reprezentovali 4 naši žáci na plaveckých
závodech v Hustopečích. V konkurenci 37 závodníků obsadili
naši plavci 8., 21., 31. a 36. místo. Velké poděkování patří také
rodičům, kteří zajistili dopravu a plavce na závodech
doprovázeli.
2. června pořádala Školská rada ve spolupráci se všemi
organizacemi v obci v areálu školy a školky dětský den. Letos
se děti vydaly na ,,Cestu kolem světa“ a plnily úkoly ve všech
světadílech. Na konci cesty je čekala sladká odměna a buřtík
k zakousnutí, který si opekli na školním ohništi.
3. června jsme jeli sportovat na tradiční ,, Jahodový pohár ve
vybíjené a kopané“ do Olbramovic. Bohužel byla letos
přihlášená jenom čtyři družstva a tak konkurence nebyla
veliká. Hoši obsadili 2. místo v kopané a dívky 4. místo ve
vybíjené.
Na 4. června byla odložena velká školní ,,Kuličkiáda“, která se
díky počasí nekonala týden předtím. Kuličkiádu opět
pořádala školní družina a žáci v ní plnili úkoly se vším, co je
kulaté. Hlavní disciplínou samozřejmě bylo klasické cvrnkání
kuliček do důlku, hra našich rodičů, prarodičů a prapra…
6. června jsme navštívili po trošku dramatické jízdě, kdy se
nám, ještě naštěstí v Krumlově, polámal autobus a čekali
jsme na jiný, zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Po
moderní, ale veselé a písničkové pohádce v zámeckém
divadle ,,Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ jsme si prohlédli a i

vyzkoušeli zámecké kostýmy, prohlédli si staré zbraně,
vyváleli, upekli v zámecké kuchyni a samozřejmě také snědli
bramborové placky se skořicí a cukrem, prohlédli si výstavu
starých hraček, se kterými si hráli malé princezny a princové
a hlavně - utratili všechno kapesné! Po cestě jsme si jako
každý rok zazpívali s kytarou, a protože i počasí přálo, tak se
výlet opravdu vydařil.
10. června nás jako každý rok navštívil pan král Abeceda a
spolu s knihovnicemi z Moravského Krumlova pasovali naše
prvňáčky na malé čtenáře. Zároveň také vyhodnotili
nejlepšího čtenáře z druhého ročníku v rámci projektu
,,Knížka pro prvňáčka“ a ,,Škola naruby“. Všichni dostali
pěknou knížku a od paní učitelky sladký perníček malého a
nejlepšího čtenáře. V rámci tohoto projektu ještě navštíví
prvňáci a druháci 26. června Městskou knihovnu v
Moravském Krumlově na výtvarné dílničce.
14. června jsme opět sportovně zápolili na již XVII. Atletické
olympiádě malotřídních škol opět v Dolních Dubňanech.
Máme vynikající běžce, skokany a závodníky v hodu
kriketovým míčkem, kteří vybojovali zlaté, stříbrné i
bronzové medaile. Závodníci ale mohou soutěžit pouze ve
dvou disciplínách ( někteří by vyhráli všechno!) a tak jsme se
jako škola umístili na nádherném druhém místě. A protože
Dolní Dubňany, které opět vyhrály, si chtějí od pořádání
trošku odpočinout, los na pořádání dalšího ročníku atletické
olympiády padl na nás. Takže pokud vše dobře půjde, v
červnu roku 2020 přivítáme všechny zúčastněné školy na
naší půdě.
V těchto dnech už máme všechny akce za sebou, doháníme
známky, aby vysvědčení bylo co nejlepší a udělalo všem
doma radost, ale hlavně už se nejvíc těšíme na prázdniny!
Velké poděkování na konci školního roku vždy patří všem
pracovnicím školy, jak paním učitelkám, tak paním
kuchařkám a paním uklízečkám za celoroční obětavou práci,
mnohdy i mimo pracovní dobu. Všem, kteří školu jakýmkoliv
způsobem podporovali a měli pochopení i pro případné
problémy, které se v provozu takové organizace mohou
vyskytnout.
Prožijte všichni prázdniny a dovolenou podle svých
představ, odpočiňte si, naberte nové síly a v novém školním
roce 2019 – 2020 na shledanou!
Mgr. Květoslava Bílová, řed. školy
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Z HISTORIE
věnec a ve východoslovanském prostředí žnečky zaplétaly
„bradu“ Velesovi. Poslední snop nato ženy mlčky podžínaly a
za zpěvu odnášely na usedlost, kde jej předaly s vinšem
hospodáři. Dožínkový věnec či poslední snop býval
Podzimně-zimní cyklus svátků
středobodem celého svátku a patřilo mu vždy to nejčestnější
Perunův den stojící na rozhraní letní a zimní polovice roku
místo, např. na Rusi jej stavěli ještě ve 20. století do svatého
patřil k významným slavnostem všech zemědělců, za svůj
největší svátek jej ovšem považovali bojovníci, kteří v častých koutu pod ikony. I po skončení dožínek jej však považovali za
posvátný a ne nadarmo hrál důležitou roli při dalších
srážkách s nepřáteli nasazovali své životy a chránili svou
vlastní krví rodnou zem i svůj lid. Také samotný obřad se tedy obřadních příležitostech kalendářního roku. Pro žence a
zřejmě dělil do dvou základních částí: zemědělské a vojenské. žnečky hospodář pochopitelně přichystal slavnostní hostinu.
Na stole bylo vždy dostatek svátečního pečiva z nové mouky, v
Zemědělci uctívali Peruna chlebem a solí a v průběhu
našem prostředí např. buchty a koblihy. Mezi pokrmy však v
vrcholného léta prosili jej či jeho choť Dodolu o seslání
žádném případě nesmělo chybět ani maso z obřadně zabitého
nebeské vláhy, popř. o ukončení dlouhodobých dešťů
zvířete. Zatímco u nás se připravoval pečený kohout, mezi
škodících žatvě. Říká se, že samotný déšť padající k zemi v
východními Slovany venkované obřadně poráželi býka. Býk
tento den dokáže očistit člověka i dobytek od veškerých
však zřejmě zaměnil mnohem starší obětní zvířata, a to jeleny
zlých kouzel a uhranutí, má však zároveň také schopnosti
vyléčit i různé nemoci. Vojáci světili během Perunova dne své zasvěcené prvním Rožanicím, Ladě a její dceři Lelje. Křesťané si
15. srpna připomínají svátek Nanebevzetí Panny Marie. Oslavy
zbraně, mládenci byli přijímáni do řad válečníků, konaly se
rituální souboje k poctění Hromovládce a nakonec se všichni dožínek probíhaly v lidové tradici různě, nejčastěji se však
soustředily právě k tomuto svátečnímu datu, a to jak u nás, tak
přítomní zapojili do her, v nichž nechyběla síla, rychlost, ani
i mezi východními Slovany. Přestože je podzim poprvé
bystrý zrak. K obřadní stravě tohoto dne patřilo především
maso, a to hovězí či skopové, na jídelníčku ovšem nechyběla připomínán již při příležitosti oslav Perunova dne, za skutečné
počátky podzimních dní je považováno až Nanebevzetí Panny
ani zvěřina. Dále se během hostiny podávala hrachová kaše,
Marie, kdy se k odletu začínají připravovat nejen vlaštovky, ale
pečivo z bílé mouky a žitný chléb ze zrna nové úrody, pokud
již stihlo dozrát. Pila se medovina, doma uvařené pivo a kvas. i někteří další tažní ptáci. Jde vlastně o první skutečné vítání
Ve venkovském pravoslaví úlohu Peruna zastal svatý Eliáš (20. podzimu.
Odlet ptactva: Druhé vítání podzimu přicházelo na řadu
8.), u Čechů se pozůstatky Perunova kultu projevovaly
koncem první dekády měsíce září. Zatímco na Rusi končilo
nejzřetelněji kolem svátku svatého Jakuba (25. 8.). Ke dni sv.
Babí léto, v českých zemích se lidé loučili s vlaštovkami a
Eliáše, který byl považován za předěl léta a podzimu, se
východní Slované připravovali mnohdy i celý týden dopředu. dalšími tažnými ptáky, kteří se navraceli do ráje, aby tam po
boku solárních božstev strávili zimní měsíce roku, na jihu
Pekly se obrovské pirohy a chléb z první mouky nové úrody,
Moravy začínalo vinobraní. Ke svátku Narození Panny Marie (8.
lisoval se tvaroh a vařilo obřadní pivo. Charakteristickou
9.) se v kostelech žehnalo obilné zrno a tím, co se urodilo, lidé
součástí oslav Eliášova dne byla tzv. „bratčina“, čili kolektivní
s povděkem kostely také zdobili. Stranou nezůstali ani jeleni,
hostina uspořádaná všemi hospodyněmi pro celou obec a
zvířata zasvěcená prvním Rožanicím. Dávná tradice kultu
mnohdy spojená s porážkou mladého býka, popř. berana či
telete. Zvíře bylo zabíjeno obřadním způsobem poté, co bylo tohoto majestátného lesního zvířete se v české a moravské
lidové kultuře udržela sice jen ve fragmentech, na ruském
posvěceno v místním kostele. Krví zvířete si venkované
severu se dlouho vyprávěly příběhy o dvou laních, jindy o
potírali oči a čelo, dětem tváře.
laňce a kolouchovi, kteří vycházeli v určité dny roku z lesa a
Zatímco sv. Markétá (13. 7.),₁₎ hází srp do žita a začíná tak
stávali se tak dobrovolně obětinami k poctě veliké bohyně
namáhavou práci ženců a žneček, dožínky jsou svátkem žně
Lady a její dcery Lelji. Laně k lidem přicházely nejčastěji 15.
ukončujícím. V dávných dobách naši předkové za úrodu
srpna a 8. září, tedy při příležitosti svátků „dvou Marií“. Tyto
vzdávali díky Rožanicím, Velesovi, Dažbogovi a Mokoši.
legendy vypráví, že k tomuto dni k obydlím našich předků
Mokoš v těchto dnech vnímali jako Matku všeho, co se na
poli urodilo, a lidé jí přinášeli obětiny z prvotin jejich darů. Na přilétalo také ptactvo, především kachny a labutě. Lidé však
kromě obětních jelenů (a snad také páru labutí, popř. kachen)
poli se z posledních klasů pletl polním kvítím zdobený
začali po čase zabíjet i ostatní příchozí a přilétající zvířectvo, a
dožínkový
tak k nim lesní tvorové již nikdy více nezavítali. Tehdy museli
₁₎ Jde o obvyklý počátek žatvy v české a moravské lidové tradici. lidé začít porážet býky, o kterých však již bylo v našem
V dobách starých Slovanů považovali započetí sklizně obilí zcela kratičkém vyprávění řečeno vše podstatné. O svátku Narození
Přesvaté Bohorodice v ruském prostředí se dozvíme více až v
jistě za význačný den v hospodářském roce. Musely jej tedy
následujících odstavcích, jelikož tento svátek v dávných
doprovázet četné magické praktiky a rituály, jejichž smyslem
bylo zajistit, aby se zrno bezpečně dostalo pod střechu usedlosti. dobách spadal svým charakterem k podzimní rovnodennosti.
K tomuto dni se zřejmě vázalo zmíněné zaříkávání dešťů a bouří Oslava podzimní rovnodennosti patří ke čtyřem největším a
přelomovým bodům obřadního roku. Svátek Roda a Rožanic
doprovázené obdobou výše popsaného obřadu „Dodola“.
VÝROČNÍ SLAVNOSTI STARÝCH SLOVANŮ
II. část
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je nejen svátkem celého rodu, každičké rodiny i domácího
krbu, nese se rovněž v duchu poděkování za veškerou úrodu
hospodářského roku. Zrno není pouze sklizeno, ale i
vymláceno a bezpečně uloženo v sýpkách, sklepy jsou plné
všeho, o co lidé od jara neúnavně pečovali a nastává tedy čas
bilancovat. Zemědělci proto od dávných dob připravují
velkolepé děkovné hody. Také hody čili posvícení známé z
české a moravské lidové tradice jsou tím nedůležitějším
svátkem venkovské pospolitosti ještě hluboko ve 20. století, a
přestože se jejich termín různí od vesnice k vesnici, nejčastěji
probíhají právě na podzim (např. svatováclavské hody).
Zatímco nám dobře známá posvícení trvala nejčastěji od
neděle do úterka, v dobách před příchodem slovanských
věrozvěstů tyto slavnosti musely probíhat jistě mnohem déle.
Svátek známý z ruského venkova jako „Oseniny“ (Narození
Přesvaté Bohorodice 8. 9.) zjevně rovněž spadal k podzimní
rovnodennosti. Lidé jej totiž považovali za počátek podzimu
jdoucí ruku v ruce s oslavami úrody. Z rána ženy odcházely ke
břehům řek a jezer, aby zde uctily matičku Oseninu, zřejmě
Mokoš, ovesným chlebem. Zbytek dne byl ve znamení
rodinných návštěv. Přestože církev starobylé obřady neustále
kritizovala a potírala, venkované tvrdošíjně přinášeli dary
nejen Mokoši, ale v prvé řadě také Rodu a Rožanicím, kterým
předkládali chléb, kaši, tvaroh a medovinu a v každém domě
na jejich počest rovněž vařili obřadní pivo. Tyto hody konané
na druhý den po svátku Narození Přesvaté Bohorodice
dokonce rádi navštěvovali samotní venkovští popové (kněží).
Vrátíme se však napříč časem o celá staletí nazpět. Ke dni
podzimní rovnodennosti se v představách starých Slovanů
uzavírají nebesa (Svarga), kam ze světa lidí odchází solární
božstva, aby zde přebývala a odpočívala až do nadcházejícího
jara. Lidé se s nimi pochopitelně loučili a děkovali jim nejen za
úrodu, ale také za vše dobré, co jim v průběhu jejich vlády
přinášelo radost a blahobyt. Zároveň se pomocí různých
magických praktik, k nimž patřily zejména bohaté obřadní
hostiny pořádané společným úsilím obyvatel obce, snažili
zajistit i dobrou sklizeň a dostatek hojnosti v příštím
hospodářském roce. Samotný obřad tohoto významného
svátku se skládal z několika ústředních dějství, a jak již bylo
naznačeno, mohl probíhat i v několika na sebe navazujících
svátečních dnech. V prvé řadě se přinášeli obětní dary Rodovi
a Rožanicím, v jizbě ještě od dožínek trůnil nazdobený
poslední snop či věnec zasvěcený Velesovi a lidé během
obřadních obchůzek polí nezapomínali ani na Mokoš,
tentokrát označovanou za Matku podzimu, které zde
ponechávali to nejlepší ze svátečního pečiva. Společně s bohy
byly do ráje vyprovázeny rovněž duše zemřelých předků a k
těm nejslavnostnějším bodům celých slavností patřila i známá
věštba úrody příštího roku, během níž se žrec schovával za
pokrmy vyskládanými na stole „do hůrky“, popř. za obrovským
koláčem známým ze středověké Arkóny, a přitom se všech
přítomných tázal, zdali jej vidí. Pokud uslyšel zápornou
odpověď, znamenalo to bohatou úrodu v příštím roce, jestliže
jej však věřící spatřili, žrec jim žehnal těmito slovy: „Tak ať vám
Bohové dopřejí, abyste mne příštího roku neviděli!“. Kromě
nepřeberného množství obřadního pečiva z té nejlepší

mouky ženy připravovaly ty nejvybranější pokrmy, mezi
kterými nesmělo samozřejmě chybět maso obětních zvířat.
Stejně tak se i etnografy doložené hodové slavnosti
skládaly z několika částí, v jejichž průběhu nacházíme
dozvuky desítek rodinných i společenských zvyků a obyčejů,
z nichž nemalé množství očividně navazovalo na mnohem
starší tradice. Zejména posvícenské hostiny stvrzovaly
rodinné i rodové vazby. Zvíře, které zabíjeli obřadním
způsobem, bylo vykrmeno či pořízeno na náklady celé obce,
ať už se jednalo o býka, jalovici, berana nebo kozla. K
tradičním hodovým zábavám patřilo rovněž rituální stínání či
ubíjení kohouta, obřadního pokrmu, s nímž jsme se seznámili
již v průběhu dožínkových slavností. Pozornost byla udílená
jak mladému pokolení, tak i duším předků, které se za své
pozemské děti mohly přimlouvat u samotných bohů.
Mládenci s děvčaty tancem pod slavnostně nazdobenou
zelenou májí nejenže děkovali svým rodičům za to, že je
vychovali a pečovali o ně až do jejich dospělosti, ale v prvé
řadě se chtěli ukázat před celou obcí 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 bylo na celé tři dny svěřeno „právo“
nad celou obcí. O dříve vymizelém obyčeji navštěvovat hroby
během posvícení a následně uspořádat hostinu na počest
předků se ještě v 15. století zmiňoval český kazatel a církevní
reformátor Tomáš Štítný. Jelikož se v hodových obyčejích
udrželo tolik archaického, můžeme důvodně předpokládat,
že hody nebyly tou nejvýznamnější událostí obecní
pospolitosti pouze v časech relativně nedávných, ale i v
dobách starých Slovanů, kdy se jejich obřadně-společenské
dějství začínalo formovat na základech, které ovšem
vybudovaly evropské národy ještě v dobách své prvotní
jednoty.
Po oslavách podzimní rovnodennosti se dny začínají stále
více prodlužovat a rána jsou den ode dne chladnější. Zima se
nezadržitelně blíží a viditelné změny v přírodě odehrávající se
na přelomu října a listopadu přivádí koloběh kalendářních
svátků našich předků k další plejádě obřadních dnů, které
stály na samém počátku nejmrazivější části celého roku.
Prvním významným mezníkem tohoto období byl Mokošin
podzimní svátek. Babí léto skončilo a podzim se přehoupl do
své druhé polovice. Matka Země zosobněná dobrotivou
bohyní Mokoší vydala ze svého lůna vše, o co jí zjara rolníci
žádali. Nadešel čas, aby si odpočinula a lidé se jí tedy ještě
naposledy přišli uklonit a zároveň poděkovat za dary léta,
které jim zajistily obživu po celou dlouhou zimu až do jarních
dnů následujícího roku. Mokoš však není pouhou zemskou
bohyní, je také nebeskou přadlenou, vládkyní nad lidským
osudem a ochránkyní posvátné nitě života všeho a všech,
kteří jsou na tomto světě. Proto se během této sváteční
příležitosti pravděpodobně také věštilo.
Dívky, obvykle v počtu tří, po setmění rozčesávaly koudel,
rozpřádaly zašmodrchané nitě a pomocí nich se snažily
předpovědět věci budoucí. Do poháru se „zaříkanou“ vodou
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vkládaly destičky, karetky s nitěmi, a pozorovaly, jakým
způsobem nitky ve vodě slehly. Zatímco se v české a moravské
tradici dochovalo jen několik střípků z jinak pestré a
mnohostranné mozaiky, která nám vypráví dávný příběh o
této zemské bohyni, v krajích pravoslavných slovanských
národů si venkované 28. října připomínali svátek veliké
mučednice Paraskevy přezdívané „Pjatnica“ poněkud
svérázným způsobem. Svatá Paraskeva evidentně převzala
některé z funkcí ústřední ženské bohyně slovanského
panteonu z dob reforem knížete Vladimíra – Mokoše. Tato
světice byla známá jako patronka země, vody a vláhy, ale byla
rovněž ochránkyní manželství, mateřství a ženských prací,
zejména předení a tkaní. V tento den se dodržovaly určité
pracovní zákazy a přes noc jí na stole ženy ponechávaly chléb
se solí, med a kaši.
Dušičky: Nedlouho poté, co se Mokoš uložila k dlouhému
spánku, přišel čas poprvé přivítat zimu. Čarovná noc z 31. října
na 1. listopadu, kdy Svarog s konečnou platností předává
vládu nad ročním koloběhem do rukou božstev zimní polovice
roku, patřila nejen Velesovi a Moraně, ale také duším předků,
dobrým i zlým. Brány Návu zůstaly až do prvního kohoutího
zakokrhání rozevřeny dokořán. Nadešel čas vhodný k čarování
a věštbám. Vzpomínkové obyčeje probíhaly počátkem
listopadu takřka po celé Evropě. Staří Keltové např. slavili v
předvečer 1. listopadu Samain – mezník léta a zimy, kdy se
stírá hranice mezi světem živých a mrtvých a duše zemřelých
se na čas vrací ke svým živým příbuzným. K příležitosti Svátku
Všech svatých a Dušiček bylo zvykem ponechávat přes noc na
stole pokrmy zemřelým také v českém a moravském lidovém
prostředí. Peklo se speciální obřadní pečivo, tzv. kosti a
dušičky, lidé zdobili hroby a místy se koledovalo. V
pravoslavném kalendáři je 1. listopad zasvěcen svatým
nezištníkům a divotvůrcům Kosmovi a Damiánovi. V ruském
lidovém prostředí však tento den vešel ve známost jako
„Kuzminky“ – podzimní vzpomínky na zesnulé, které probíhaly
vždy v sobotu předcházející tomuto svátku. „Kuzminky“ stály
na prahu dvou ročních období a ruský rolník je vnímal jako
poslední den podzimu a počátek zimy. Světci Kosma a Damián
vystupovali jako ochránci domácího krbu a patroni kovářů.
Lidé je považovali za bratry – božské kováře a drakobijce,
tvůrce prvního železného pluhu. Velmi často se slévají do
jedné osobnosti „Kuzmy-Demjana“, což např. B. A. Rybakov
považoval za pozůstatky kultu jediného božstva – nebeského
kováře a pokořitele prvotního chaosu Svaroga.
Poslední říjnová noc skončila, lidé navštěvovali hroby svých
zesnulých příbuzných a přinášely jim drobné dary. Podzimní
Dědy zřejmě trvaly několik dní, pravděpodobně sedm. Byl to
týden vzpomínek na zesnulé, období tryzny a dalších obřadů
zasvěcených předkům. Předtím, než se duše rodičů a
prarodičů odebraly zpět do ráje, jejich děti se s nimi snažily
dostatečně uctivě rozloučit. O průběhu Dušiček u nás jsme se
již zmínili, podíváme se tedy ke Slovanům z východní části
Evropy. Na sobotu před svátkem velikého mučedníka Dimitrije
Soluňského (26. října) připadá v pravoslavném prostředí tzv.
Dmitrijevská sobota zasvěcená vzpomínkám na zesnulé
rodiče. Šlo o svátky rodinné, a tak slavnostní nádech měla
především domácí tryzna. K večeři hospodář zval duše předků,

pro které přes noc ponechávali na připraveném talíři část
pokrmů. Když se brány Návu opět uzavřely, osady ztichly a
nad krajem rozprostřela svůj tajemný závoj blížící se zima,
kterou rušily již jen veselé svátky pastýřů zasvěcené nejen
poslednímu výhonu dobytka před jeho zimním ustájením, ale
také posledním záchvěvům podzimu. V těchto dnech se
zabíjela drůbež. Zatímco ruské hospodyně připravovaly na
„Kuzminky“ slepice, v českých zemích se na svátek svatého
Martina (11. 11.) obřadně zabíjela husa, z jejíchž kostí lidé
předpovídali, jaká bude zima. Peklo se také obřadní pečivo
svým tvarem připomínající rohy dobytka. Obdobné svátky
však známe i z dalších částí Evropy. Jde vlastně o podzimní
paralelu jarního svátku pastýřů spojeného s prvním výhonem
skotu.
Příchod zimy: Když skončily podzimní svátky pastýřů, čas
přivítat zimu podruhé byl na dosah. Který den či dny
přicházela Morana do světa lidí v dobách starých Slovanů
nelze prozatím spolehlivě určit, jisté však je, že se tyto dny
odrazily v lidových tradicích jednotlivých slovanských národů.
V českém prostředí přijíždí bíle oděná zima o svátku svaté
Kateřiny (25. 11.), své moci se však definitivně chopí až v den
svátku svaté Barbory (4. 12.), což stvrdí ještě na svatou Lucii
(13. 12.). Také ve východoslovanském prostředí o sobě
nechává zimní vládkyně slyšet hned několikrát. Skutečná
zima přicházela o svátku ctihodné Matróny Cařihradské (9.
11.), která byla v národním prostředí známá spíše jako
„Matrjona Zimnjaja. Vlády se však ujala až na svátek Uvedení
do chrámu Přesvaté Bohorodice (21. 11.). V lidových
představách se projížděla oděná do bílého kožíšku na saních
a svým ledovým dechem malovala divotvorné obrazce na
okenicích stavení. Zimou zosobněnou různými bíle oděnými
ženskými postavami se hemží rovněž česká a moravská
obchůzková tradice mezi 4. a 13. prosincem (sv. Barbora,
smrtka v mikulášských průvodech, Matička, sv. Lucie).
Příchod Velesa: Je pozoruhodné, že pouze v jediné
významnější obchůzce první poloviny adventu není hlavní
maskovanou obchůzkou postava ženská. Na mysli máme
předvečer dodnes oblíbeného svátku svatého Mikuláše (6.
12.). Dříve se to ovšem v mikulášských průvodech tajemnými
bytostmi jen hemžilo. Samotného světce doprovázeli kromě
různých maškar a čertů také koně a hrůzu budící smrtky. Není
divu, že tyto strašlivé bytosti pod vlivem města nakonec, až
na některé regiony, vytlačili milí andělíčci. Pro zajímavost, ani
čerti nepatřili k původnímu obsazení mikulášského
doprovodu. Namísto nich se totiž o dlouhých zimních
večerech krajinou potulovali „medvědi“ a přicházející
„dědové“, stejně tak, jako tomu bylo i v období masopustu.
Zbývá nám tedy odhalit pouze identitu světce z maloasijské
Myry. Spojitost se zimním obdobím, koledními průvody, ale
také maskou medvěda, která je od adventu až do konce
masopustu doprovázela, napovídá, že se jednalo o jedno z
nejvšestrannějších a nejoblíbenějších božstev celého
slovanského panteonu – Velesa. Veles přichází počátkem zimy
k lidem proto, aby je ochraňoval před nástrahami Morany a
pomohl jim přečkat toto nehostinné období až do jara.

21

Na druhou stranu i on sám v podstatě symbolizuje
všudypřítomný mráz. U východních Slovanů o obchůzkách v
den svátku svatého Nikolaje zprávy chybí, nicméně ruští
venkované si tohoto světce představovali jako dobrotivého
starce s šedým vousem, který obcházel krajem a odháněl vše
zlé, co by mohlo člověku během nejdelších nocí v roce
uškodit. Na jeho počest se zde celý týden slavila tzv.
„Nikoľščina“, svátek starců a prvorozených synů. K hlavám
rodin se na svátky sjížděli všechny děti a příbuzenstvo, a
přestože vrcholilo období „Filipovského půstu“, v žádné z
domácností nechybělo speciálně připravené pivo, med a
pirohy.
Kračún je nejdelší nocí celého roku, kdy za třeskutých mrazů
obrazně končí život skomírajícího slunce a tím i celý roční
koloběh. Hned na druhý den se však sluneční božstvo zrodí
nanovo a věčné Svarogovo kolo se začíná točit opět kupředu.
Svátek se slavil buď v předvečer zimního slunovratu, nebo až v
termínu současného Štědrého dne (24. 12.). Předvečer svátku
narození Ježíše Krista je v českém prostředí známý jako Štědrý
večer (24. 12.). Jde o jeden z nejsvátečnějších, nejtajemnějších
a zároveň nejkratších zimních dnů doslova naplněných
dávnými obyčeji a zvyklostmi, které se v tradici českého a
moravského lidu udržely s menšími obměnami až do relativně
nedávné doby. Ještě před setměním hospodyně přichystala
slavnostně prostřený stůl, na němž nechyběl česnek, chléb,
sůl, sláma, červená jablíčka, ořechy, ale také množství pokrmů,
jejichž přítomnost měla zaručit blahobyt celému
hospodářství. Večeře mohla začít až poté, co se na nebi
objevila první hvězda. Před zahájením slavnostní hostiny ve
východoslovanském prostředí vzal hospodář do rukou hrnec s
kaší, která dříve patřila k tradičním chodům také u nás, a
třikrát s ním obešel jizbu. Než se s kaší vrátil ke stolu, rozevřel
do široka dveře a několik lžic vyhodil na dvůr, přičemž prosil
mráz, aby z jara neškodil polím.
Co od večeře zůstalo, nechávali přes noc na stole pro „chudé
pocestné“, zbytky pokrmů rovněž přinášeli ohni, vodě, větrům
i zemi. Večer přál věštbám a čarování, otevíraly se brány
podsvětí a světem poletovaly duše předků i démonické
bytosti. K významným rodinným obřadům patřilo v některých
částech slovanského světa symbolické schovávání za pirohy
obdobné středověkým věštbám z polabské Arkóny. Snad
nejznámější obyčej této noci pochází z jihoevropských a
některých západoevropských krajů. Jde o pálení badnjaka,
které je dobře doložené i mezi jižními Slovany. Obřadně
podťatý dubový kmen přinesený do domu hoří v plamenech
posvátného ohně po celé svátky. Badnjaku jsou přineseny
dary a točí se kolem něj veškerá ústřední obřadní dějství
Vánoc. Jiskry mají věštebnou moc, uhlíky z něj jsou naděleny
čarovnou mocí a dokonce i způsob, jakým je přenesen přes
práh jizby má svá pravidla. Mezi západními a východními
Slovany sice tento prastarý obřad přímo doložený nemáme,
redukcí tohoto rituálu však může být např. ukrajinský obřad
„kolodka“, vláčení klády v Pobaltí a v prvé řadě přinášení polen
hospodářem do domu na svátek Narození Páně v Bělorusku.
Je tedy dost dobře možné, že pálení vánočního polena znali v
dávných dobách i předkové Čechů a Moravanů.
Koleda je jedním z nejposvátnějších dnů v roce a stejně jako

Kračún, který jí předchází, navazuje na dávné obyčeje
probíhající v časech zimního slunovratu. Je to čas lásky a
radosti, okamžik kdy na svět přichází nové Slunce – Chors. Jde
však rovněž o svátek zasvěcený Rodu a Rožanicím, Svarogovi i
Velesovi. Koleda se nese ve znamení magické obrody,
znovuzrození nebeského i pozemského ohně. Po celou
nejdelší noc roku v dávných dobách na kopcích šlehaly
posvátné plameny usnadňující rodícímu se Slunci příchod na
svět. K neodmyslitelným obřadům patří především obchůzky
koledníků se škraboškami, ale také příprava novoročního
obřadního pečiva, které se kraj od kraje liší tvarem i
pojmenováním (např. bulharský „Bogač“ zdobený solární a
agrární symbolikou či naše známá „vánočka“, snad symbol
obilného klasu budoucí úrody).
Zimní Velesovy svátky: Koleda je vrcholným vítáním zimy a
stojí rovněž na počátku dvanácti posvátných dní, které
zároveň symbolizují dvanáct měsíců kalendářního roku. Po
celých těchto dvanáct dní zůstává znovuzrozené Slunce ještě
natolik slabé, že nedokáže rozehnat síly temnoty, a tak se na
čas vše jakoby navrací do dob prvotního chaosu. Brány
podsvětí zůstávají doširoka otevřené, domy obchází obřadní
průvody koledníků v rozmanitých maskách, po večerech se
věští a lidé s úctou vzpomínají na své předky. Období
vánočních svátků je jedním z nejdůležitějších obřadních
příležitostí národního i církevního kalendáře a je pro něj
charakteristická vysoká koncentrace obřadů, magických
úkonů, obyčejů, zákazů, pověr i pranostik. Každý z těchto dní
(a především večerů) se v jednotlivých národních tradicích
vyznačoval určitými zvláštnostmi a specifickými obřady. K těm
nejvýznamnějším dějstvím patřilo zejména obsypávání
hospodáře a jeho rodiny zrny, čili „Ovseň“, během ruské
novoroční kolední obchůzky, zajímavé jsou ovšem také
„babské svátky“ známé v různých podobách západním,
východním i jižním Slovanům, úcta ke koním, ale také dny
spojené s obřadním pitím známé z celoevropského kulturního
okruhu. Celé období svátků bylo v prvé řadě zasvěceno
Velesovi a duším předků, určité obřady se však konaly i na
počest dalších božstev, o nichž jsme se však již zmínili v části
věnované koledě.
Konec zimních Velesových svátků: Křesťanské církve si 6. ledna
připomínají křest Ježíše Krista ve vodách Jordánu čili Zjevení
Páně. Tento svátek uzavírající celý dvanáctidenní komplex
vánočního období je v české tradici znám jako Tři králové.
Hlavní událostí dne bylo svěcení vody v kostelech, ovšem
venkované věřili i v čarovnou moc vod ve volné přírodě.
Předvečer svátku Tří králů byl osudovým a přelomovým
okamžikem celého vánočního cyklu. Sílila moc škodlivých sil a
nadpřirozených bytostí, před nimiž se lidé chránili
všemožnými prostředky. Tím nejznámějším bylo vykuřování a
vykrápění celé usedlosti, ale také popisování veřejí dveří a
okenic tajemnými ochrannými symboly, které později
zaměnily iniciály K + M + B. S ranním rozbřeskem se však
brány podsvětí s konečnou platností uzavřely a svět se navrátil
zpět do zaběhnutých kolejí. I přesto však do zemských vod
padaly jiskry nebeského Svarogova ohně, které ji nadělovaly
kouzelnou mocí. Lidé věřili, že pramenitá voda vytékající z
hlubin země očištěná paprsky ranního slunce
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slunce dokáže nejen ochránit člověka od všeho zlého, má
zároveň i čarovné schopnosti a toho, který se v ní omyje,
uzdraví od všemožných neduhů.
Svátky znovuzrozeného slunce stojící na samém konci a
zároveň i na samém počátku ročního koloběhu skončily. Nad
zasněženou krajinou stále vládla Morana, která svými
stříbrnými zvonečky nechávala čas plynout, jakoby se ponořil
do tichého zimního snu. Lidé se proto scházeli v teple a
bezpečí svých domovů, kde za svitu loučí a za zvuku vřetene
stařenky i starci předávali z pokolení na pokolení prastaré
příběhy naplněné nejen osudy bohů a bájných hrdinů, ale
také strašidelnými bytostmi a úsměvnými šibaly. Tak běžel
čas, doba i zvyky se pozvolna měnily, dávné příběhy však
zůstávaly a nakonec po staletích došly i do našich dní, byť v
pozměněné podobě. Mnohé se navždy ztratilo, o mnohém
nevíme a mnohé nebylo doposud objasněno, jedno je však
jisté. Stojíme možná na počátku pochopení ročního
koloběhu obyčejů a slavností našich předků, počátek je však
zároveň i koncem. Vše se prolíná, tak jako i nekonečný pohyb
kola Svarogova. Záleží jen na nás, budeme-li mu pozorně
naslouchat, abychom dokázali postřehnout tenounký hlas
vycházející z hlubin věků, který nás svou vábivou silou muže
přivést na správnou cestu a pomoci nám opět obejmout
ztracené dědictví našich předků.

zasvěcené jarním božstvům a vílám)
• Třetí a konečné vyprovázení zimy/Třetí vítání jara: JARNÍ
ROVNODENNOST (Velikonoce)
• První vyprovázení jara/První vítání léta: PÁLENÍ
ČARODĚJNIC A PRVOMÁJOVÝ DEN
• Druhé vyprovázení jara/Druhé vítání léta: Letnice
(Zelené svátky)
• Třetí loučení a konečné vyprovázení jara/Třetí vítání léta:
LETNÍ SLUNOVRAT (Kupala – Svatojánská noc)
• PERUNŮV DEN (u nás souvisí se svátkem sv. Jakuba)
• První vyprovázení léta/První vítání podzimu: DOŽÍNKY
(Nanebevzetí Panny Marie)
• Druhé vyprovázení léta/Druhé vítání podzimu: odlet
ptactva počátkem září (u nás souvisí se svátkem Narození
Panny Marie)
• Třetí vyprovázení léta/Třetí vítání podzimu: PODZIMNÍ
ROVNODENNOST (v našem prostředí hody, zejména ty
svatováclavské)
• MOKOŠIN DEN (poslední říjnový pátek)
• První vyprovázení podzimu/První vítání zimy: přelom
října a listopadu - DUŠIČKY
• Druhé vyprovázení podzimu/Druhé vítání zimy: druhá
polovina listopadu (u nás souvisí se svátkem sv. Kateřiny)
• Třetí vyprovázení podzimu/Třetí vítání zimy: ZIMNÍ
SLUNOVRAT (Vánoce)
• VELESOVY SVÁTKY (období od Štědrého dne do svátku
Tří králů)

Stručný přehled nejdůležitějších obřadních příležitostí roku
• První vyprovázení zimy/První vítání jara: MASOPUST
počínající HROMNICEMI
• Druhé vyprovázení zimy/Druhé vítání jara: přílet ptactva
počátkem března (u nás souvisí se svátkem sv. Řehoře)
• JARILŮV DEN (sv. Jiří; následují svátky všeobecně

Jiří Mačuda, JMM ve Znojmě
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Obec Jezeřany Maršovice
Jezeřany Maršovice 1

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2018 v obci Jezeřany Maršovice
Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2018 v obci Jezeřany Maršovice, okr. Znojmo, se
vztahuje na katastrální území obce Jezeřany Maršovice, které má rozlohu 10,69 km&#178;
s počtem obyvatel 783.
Katastrální území obce Jezeřany Maršovice dlouhodobě vykazuje minimální množství
evidovaného protiprávního jednání, kdy toto je v souladu s počtem obyvatel žijících v daném
území.
Bezpečnostní rizika
V roce 2018 bylo na Obvodním oddělení Moravský Krumlov evidováno celkem: 11 trestných
činů a 16 přestupků spáchaných v uvedeném katastrálním území.
Trestné činy
Celkový počet evidovaných trestných činů v k.ú. Jezeřany Maršovice - 11
Z toho :
Trestné činy proti životu a zdraví
Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti,…
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Trestné činy proti rodině a dětem 3
Trestné činy proti majetku 5
Trestné činy hospodářské
Trestné činy obecně nebezpečné 1
Trestné činy proti životnímu prostředí
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
Trestné činy narušující soužití lidí
Ostatní trestné činy 2
Přestupky
Celkový počet evidovaných přestupků v k.ú. Jezeřany Maršovice 16
Z toho :
Přestupky proti občanskému soužití 5
Přestupky proti majetku 3

70.4401.83893656
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TJ JEZEŘANY-MARŠOVICE, MUŽI, SEZÓNA 2018/2019
V sobotu 15.06.2019 odehrálo mužstvo mužů poslední
zápas sezóny, kterou nemůžeme hodnotit jako příliš
úspěšnou. Po loňském vítězství v okresním přeboru, uhrálo
mužstva na podzim 28 bodů a přezimovalo na 3. místě, na
jaře však již získalo pouze 6 bodů a skončilo na 9. místě.
Horší než propad tabulkou je přístup některých hráčů nejen
k tréninku, ale i k zápasům. Dokonce k zápasu ve Starém
Petřínu mužstvo neodjelo a prohrálo kontumačně 3:0.
Nejlepší výsledek uhrálo mužstvo doma proti Starému
Petřínu 3:0 a Jevišovicím B, rovněž 3:0. Nejhorší výsledek
jsme zaznamenali v zápasu v Práčích, když mužstvo
prohrálo 6:0.
Problémů je více, vedle výše uvedeného, to je i odchod
dlouholetých opor, malý počet "aktivních" hráčů, zranění a
faktická nepřítomnost trenéra u mužstva.
Nejlepším střelcem mužstva v uplynulé sezóně byli s 10
góly Jakub Popela a Milan Šles, nevíce zápasů 25 (2283
minut) odehrál Michal Kampas, 24 zápasů Radek Šles (2193
min.), Aleš Klopar (2005 min.) a Milan Hájek (1759 min.).
Celkem k zápasům, alespoň v jednom zápase nastoupilo
celkem 25 hráčů. Brankář Karel Břinek se rozhodl ukončit
svoji aktivní kariéru, ale ostatní hráči by měli pokračovat a
snad se do mužstva zapojí alespoň někteří dorostenci, kteří
hráli v Olbramovicích.

Věříme, že se podaří tyto problémy vyřešit nebo alespoň
minimalizovat, že se "zdravé" hráčské jádro stmelí, že
fanoušci na svůj tým nezanevřou a že v následující sezóně
se dočkáme lepších výsledku.
Tabulka Muži, sezóna 2018/2019, celkem:
1 Jaroslavice A 26 19 4 3 104:40
2 Višňové A
26 19 2 5
71:46
3 Dobšice B
26 14 4 8
70:55
4 Hostim
26 12 7 7
64:45
5 Rakšice A
26 13 3 10
49:50
6 Hrádek
26 12 5 9
84:63
7 Práče A
26 11 4 11
65:63
8 FK Znojmo B 26 11 3 12
71:75
9 J-M
26 10 4 12 39:56
10 Suchohrdly 26
9 6 11
46:57
11 Prosiměřice A 26
8 4 14
67:67
12 Starý Petřín 26
7 3 16
49:81
13 Litobratřice A 26
6 3 17
49:91
14 Jevišovice B 26
2 6 18
36:75

61
59
46
43
42
41
37
36
34
33
28
24
21
12

Všem hráčům a fanouškům přejeme krásnou dovolenou a v
příští sezoně v J-M na hřišti naviděnou!

Mužstvo muži, sezóna 2018/2019
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TJ JEZEŘANY-MARŠOVICE, PŘÍPRAVKA, SEZÓNA 2018/2019
Velmi úspěšný byl náš celek přípravky, který v uplynulé
sezóně hrál Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina B.
Kluci a holky, pod vedením trenéra Radka Šlese ml., hráli moc
dobře a vybojovali 2. místo.
Nejlepším střelcem týmu: Ondřej Křivánek 28 gólů, Jiří
Ruibar 23 a Radek Šles 10.
Všem přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na jejich
výkony v soutěži žáků.

2
3
4
5
6
7
8
9

J-M
Práče
Miroslav
Olbramovice
Jevišovice
Oleksovice
Břežany/Božice
Tasovice B

16 11
16 10
16 8
16 6
16 6
16 4
16 3
16 2

2
2
2
3
0
0
1
3

3 77: 58 35
4 119: 66 32
6 91: 81 26
7 71: 84 21
10 53: 86 18
12 76:137 12
12 67:120 10
11 64: 90 9

Tabulka Přípravka, sezóna 2018/2019, celkem:
1 Tasovice A
16 15 1 0 161: 57 46

JEZDECKÉ ZÁVODY 2019
V sobotu 11.5.2019 se na Louce v Jezeřanech konaly jezdecké
závody, které jsme již od začátku roku plánovali a postupně
chystali. Pro letošní závodní den bylo počasí jako stvořené jak
pro koně, tak jezdce i diváky. Pro všechny bylo připravené
občerstvení a to i pro cyklisty z akce Moravskokrumlovskem
na kole. Zde dostávali razítka od paní Jany Světlíkové. Cyklisté
jezdili už od samého rána a tak někteří z nich neviděli výkony
našich skvělých jezdců.
Závodů se zúčastnili dokonce i jezdci s koňmi ze Slovenska.
Jezdecký den byl velice vydařený. Diváci mohli shlédnout
začínající jezdce, mladé koně, ale i zkušené jezdce a koně.
Celkem bylo 7 soutěžních disciplín s těmito výsledky:
Skoky - Křížkový parkur 40cm pro děti bez vodičů:.
1. Lucie Komárovová s Lucky z JK Hrubšice v čase: 47,53 s
2. Aneta Komárovová s Baletkou z JK Hrubšice v čase: 47,62 s
3. Klára Čechová s RED z Ranč Landná v čase 58,47 s
Parkur 60cm s rozeskakováním 70cm:
1. Klára Čechová s RED v čase 18,69s z Ranč Ladná
2. Lucie Komárovová s Lucky v čase 22,59s z JK Hrubšice
3. Marie Kaplanová s Lotkou v čase 24,15s z JK Žabčice

Parkur stupně ZZ 80cm:
1. Klára Čechová s RED z Ranč Ladná v čase 65,16s
2. Vanesa Pilařová s Lipton 2 z JS Našiměřice v čase 66,95s
3. Katarína Kloparová s Lorenz D z JK Němčičky v čase 70,25s
Parkur stupně Z 100cm:
1. Daniela Komárková s Casandra z JOTJ Kubšice v čase 50,10s
2. Pavel Komárek s Casandra z JOTJ Kubšice v čase 54,62s
3.Vanesa Pilařová s Lipton 2 z JS Našiměřice - elimine
Vozatajská soutěž - Jednospřeží po součtu dvou kol:
1.Jiří Šles s Viktorii z JS Našiměřice
2. Jiří Votoupal s Batěm z JK Moravský Krumlov
3. Petr Lišťák s Rico z JK Moravský Krumlov
Dvojspřeží:
1. Roman Svoboda s Pegasem a Safírem z JOTJ Kubšice
2. Lucie Černá s Vinium DýDý a Vinium Casino z JK Citka
Loděnice
3. František Ruibar s Alicí a Dickem z JW Krokočín
Vozatajská štafeta:
1. místo Ruibar + Tučková
2. místo Svoboda + Černá
3. místo Šles + Ruibar
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Vanesa Pilařová s Liptonem

Klára Čechová s RED

Jiří Šles a Gabriela Pilařová s Viktorii
ve vozatajské soutěži
Všem závodníkům děkujeme za účast v soutěžích. Přejeme
spoustu dalších sportovních úspěchů.
Naše poděkování patří sponzorům:
Obec Jezeřany-Maršovice, Agrospol , spol. s r.o., Vinařství
Musil, Rajhradské Klášterní, Spedos, Milan Hamala, Javazd,
Kalenda koně (Brno), Marie Veselá,

Dále děkujeme p. Šlesové za upečení tradičích krapflí a
trubiček. Panu Lazarovi za obsluhu ve výčepu. Paní Jané
Světlíkové děkujeme za pomoc při obsluze cyklistů.
Děkujeme ještě jednou všem zúčastněným, pomocníkům a
sponzorům.
Stáj Jezeřany-Maršovice

26

MS SOBOTKA
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

špekáčky. Pro rodiče bylo připraveno občerstvení.
To vše se mohlo uskutečnit jen díky podpoře našich
sponzorů a to: Obec, Agrospol, JAVAZD, Martin Buchmajer,
Tomáš Svoboda, HT stavby Horničář Tropp, Penzion Sklep a
další. Poděkování zaslouží i ti, kteří tyto akce organizovali, ať
to byla střelecká soutěž nebo soutěž dětí, například paní
Lada Kousalová, Helena a Marek Troppovi a mnoho dalších
jak myslivců, tak i jejich žen a rodinných příslušníků.

Ne náhodou jsou právě pozdně jarní a první letní dny, rána,
poledne, podvečery a noci lesa, kulisou tradiční myslivecké
osvěty a již dlouhých šedesát let, od roku 1959, také Měsíce
myslivosti a od roku 1973 ruku v ruce i ochrany přírody.
Svátku mláďat a starostlivé péče o zvěř a všechny volně žijící
živočichy. Měsíc červen nebyl zvolen náhodně, protože je to
jeden z měsíců, kdy se v přírodě rodí nejvíce mláďat a les ,
louky, pole rezonují novým životem. Proto je v přírodě
potřeba nejvíce klidu, ohleduplnosti, pokory. V tomto měsíci
je v přírodě nejkrásněji. Při toulkách přírodou bychom měli
vstupovat do lesa, polí, luk jako do posvátného chrámu. Měli
bychom se chovat ohleduplně nejen vůči zvěři, ale ke všemu
živému, ať už k ptákům, ježkům, žábám, rostlinám i keřům a
stromům. Važme si přírody a buďme hrdí na to, že se v okolí
naší vesnice můžeme setkat s krásnými lesními zákoutími, že
můžeme nad Sobotkou spatřit růst vzácné chráněné
orchideje Okrotice bílé, můžeme pozorovat let našeho
nejbarevnějšího ptáka Vlhy pestré.
Naše spolková činnost se v této době zaměřuje i na
společenské akce jako je střelecká soutěž, soutěž pro děti a
mládež. V sobotu 15. června se uskutečnil 29. ročník střelecké
soutěže Bažant na Sobotce na myslivecké střelnici. Zúčastnilo
se jej 24 soutěžících z řad našeho mysliveckého spolku,
myslivců ze sousedních spolků, ale i nemyslivců občanů naší
obce. Vítězem se stal Jiří Kremláček z mysliveckého spolku
Loděnice, z našich myslivců se nejlépe umístil Jan Světlík ml.
a to na 6. místě. Z občanů naší obce se nejlépe umístil Václav
Uhlíř a to na 12. místě.

Závěrem bych chtěl jménem myslivců z Jezeřan-Maršovic
požádat všechny spoluobčany, mládež i dospělé, važme si
přírody, chraňme jejich obyvatele. Žádáme všechny
chovatele psů, nepouštějte své čtyřnohé miláčky volně
pobíhat po honitbě. Výmluva, že pes nechytí štvaného zajíce
nebo srnku a že se jen proběhne a za chvíli vrátí, je směšná.
Může se také stát, že by toto proběhnutí mohlo být pro
majitele psa ve správním řízení hodně drahé.
Za pochopení a ukázněnost všem chápavým a rozumným
návštěvníkům přírody děkují myslivci.
Za MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice, z.s.
Jiří Musil, předseda výboru MS

V neděli 16. června se v rámci oslav Dne dětí uskutečnila
soutěž dětí a mládeže na Sobotce. Soutěžilo se ve střelbě ze
vzduchovky, poznávání zvěře, jejich stop a zvuků, poznávání
rostlin, házení šipek a míčků. Děti byly rozděleny do dvou
věkových skupin a to do 9 let a od 10 let. Ve skupině do 9let
soutěžilo 29 dětí a ve skupině nad 10let soutěžilo 16 dětí.
Ve skupině mladších zvítězil Pavel Slavík z Jezeřan a ve
skupině starších zvítězil Pavel Slavík z Maršovic. Děti
obdržely diplomy a medaile za první tři místa a všechny
děti si vybraly si věcné dary,dostaly občerstvení a opékaly si
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(od 01.04.2019 do 30.06.2019)
Životní jubilea
50 let
Ludmila Šlesová
55 let
Rudolf Möller
Zdeňka Ulreichová
Jiří Sedlák
Vít Janda
60 let
Bohuslav Slavík
80 let
Květoslava Slavíková
Marie Neuwirthová
90 let
Ludmila Holešínská
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a hlavně pevné zdraví do
dalších let.
______________________________

Úmrtí
Jiřina Jandová
Všem pozůstalým vyslovujeme
hlubokou soustrast.
______________________________
Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 5
Odstěhovaní: 9
Narození: 0
Zemřelí: 1
K 30.6.2019 mají Jezeřany-Maršovice
787 obyvatel
Jezeřany: 480
Maršovice: 307
Muži: 395, Ženy: 392
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