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divadla, kina, sportoviště, mnohé obchody a
restaurace. Byly zrušeny všechny společenské
a sportovní akce. Byla nařízena karanténa, lidé
se musí zdržovat hlavně doma, nemohou se
sdružovat, cestovat a volně se pohybovat. Na
veřejnosti musíme nosit ochranné roušky.
Nejhorší je však skutečnost, že touto nemocí,
nejen u nás, ale po celém světě, trpí statisíce
lidí a tisíce jich umírají.
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Všichni však věříme, že společně tuto nemoc
porazíme a že se co nejdříve vrátíme
k normálnímu způsobu života, kterého si
budeme o to víc vážit.

19 Velikonoce jinak …

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jsem moc rád, že se i u nás v obci projevila
v této složité době občanská sounáležitost a
ochota pomáhat. Vážím si veškeré pomoci
spoluobčanům, pro které je situace spojená
s karanténou složitější než pro ostatní. Touto
cestou bych tak chtěl poděkovat těm, kteří ze
své vlastní iniciativy a za své náklady ušili
roušky lidem, kteří si je sami vyrobit nemohli.

(od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020)

Zároveň bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří
dodržujete veškerá bezpečnostní opatření, a
ochraňujete tak nejen sebe, ale i nás ostatní.
Přesto, že se život takřka zastavil, věřím, že
prožijete nadcházející velikonoční svátky se
svými nejbližšími, v kruhu svých rodin. Přeji
Vám všem krásné a klidné Velikonoce a hlavně
zdraví.

Ing. Petr Slavík, starosta
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
b) MVDr. Veronika Heinová, Žádost o odprodej
části obecního pozemku p.č. 1487/3, k.ú.
Maršovice (cca 40 m2)
05. Nakládání s majetkem
a) pacht části pozemku p.č.1478 v k.ú. Marš.,
b) pronájem místnosti č. 1 v budově VÚB
c) DSO Moravskokrumlovsko, Smlouva o
bezúplatném převodu majetku (slunečníky)
06. Veřejná zakázka „Pořízení traktoru“
07. Veřejná zakázka „Obnova soustavy veřejného
osvětlení“
08. Rozpočtové opatření č.13/2019
09. Diskuse
10. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 01/2020,
konaného dne 22.01.2020
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále
jen „ZO“) v 18:05 hod. Přivítal členy ZO a
přítomné spoluobčany. Konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a
§ 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“). Informace o místě, době a
navrženém programu zasedání ZO byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu od
14.01.2020, současně způsobem umožňující
dálkový přístup (na „elektronické úřední desce“) a
způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním
rozhlase a vývěskách obce. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta 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 PE z pracovních důvodů.

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO
byly zveřejněny na internetových stránkách obce
od 20.12.2019. Členové ZO neměli vůči zápisu
žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako
ověřovatele navrhl LB a MaH.

Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ), Mgr. Petr
Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková (SH), Milan
Hamala (MH), Ing. Martin Hladůvka (MaH), Radek
Podhrázký (RP), Ing. Petr Slavík (starosta), Ing.
David Tesař (DT).

Usnesení č. 02/01/2020
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 01/2020 Lukáše Badina a Ing. Martina
Hladůvku.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem jednání a navrhl
jeho doplnění o bod 05. c) DSO MK, Smlouva o
bezúplatném převodu majetku (slunečníky)

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce, kdy
uvedl:

Usnesení č. 01/01/2020
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání
Zasedání ZO J-M č. 01/2020
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
04. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich, Žádost o koupi části pozemku
p.č. 1487/3, k.ú. Maršovice (cca 40 m2),

Hospodaření v lese
Předmýtní nahodilou těžbu realizoval Jiří Vacek,
Služby a práce v lesnictví, Trstěnice 98, ve dnech
25.11. až 11.12.2019, když bylo vytěženo 159 m3 a za
těžbu obec uhradila 82 722 Kč (430 Kč bez DPH za
m3). Z toho bylo prodáno tvrdého dřeva (dub,
akát) 142,8 m3, 5 m3 topolu (500 Kč/m3) a 11,19 m3
kulatiny (2 700 Kč/m3), celkem za 204 583 Kč.
Dokončení těžby by mělo být provedeno
v letošním roce.
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Zástavba RD Horní loučky
Podklad pro změnu územní studie byl dokončen
dle připomínek obce a vlastníků pozemků s tím,
že dokončení nové Studie bude ještě nějakou
dobu trvat. Aby bylo možno ve věci pokročit a
mohlo dojít k přeparcelaci (rozdělení) pozemků a
následně připravena dohoda o spolupráci, resp.
dohoda o parcelaci (v souladu se stavebním
zákonem) bude potřeba do předložení nové
studie, zrušit studii stávající.

Protože už bylo vozidlo Obcí Chvalčov ze
Seznamu IZS vymazáno, muselo být na
přechodnou dobu, než bude vozidlo znovu
přihlášeno do IZS, sjednáno nové povinné ručení.
Rozšíření splaškové kanalizace – lokalita Pérka
Ve věci této veřejné zakázky bylo dne 16.12.2019
odesláno společnosti Inženýrské stavby Jebáček
s.r.o. sdělení k odvolání proti vyloučení. Na
odpověď (e-mail) žadatele, se kterým starosta
seznámil ZO, již obec nereagovala. Dne 19.12.2019
bylo všem uchazečům zasláno Oznámení o
výběru dodavatele.
Dne 22.01.2020 byla podepsána Smlouva o dílo
s vítězným uchazečem společností Inženýrské
stavby Brno, spol. s r.o., vlastní výstavba by měla
probíhat v období od března do října 2020.

Usnesení č. 03/01/2020
ZO J-M schvaluje Podklad pro změnu územní
studie, koordinační výkres s regulativy
vypracovaného Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem,
na jehož základě bude vypracována nová územní
studie.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO
s problematikou za přechozí období:

Usnesení č. 04/01/2020
ZO J-M ukládá starostovi, aby v případě potřeby,
pokud nebude dokončena a předložena nová
územní studie, požádal MěÚ Moravský Krumlov,
odbor výstavby a územního plánování, aby
vypustil údaje Územní studie „Zástavba U
potůčku, Jezeřany-Maršovice“ z územně
plánovací dokumentace obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Účast na jednáních (za období od 12.12.2019 do
20.01.2020)
16.12.2019, 67. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Jezeřany-Maršovice
Schválení rozpočtu pro rok 2020 a
střednědobého výhledu na období 2021 až 2023,
smlouvy o převodu majetku z DSO na obce
(slunečníky), dotační možnosti a plánování akcí
pro rok 2020.
17.12.2019, valná hromada svazku ZSO Vodovody
a kanalizace Znojemsko, Znojmo
Schválení rozpočtu svazku na rok 2020 a
střednědobého výhledu na období 2021 až 2023,
informace o ceně vodného a stočného, která se
zvýší cca o 6 %, ale od 01.05.2020 dojde ke
snížení DPH vodného z 15 na 10 %.
V diskusi ZO potvrdilo, že nadále požaduje, aby
akreditovaná laboratoř provedla rozbor pitné
vody odebrané na 3 určených místech, za účelem
prověření kvality pitné vody v obci.

Usnesení č. 05/01/2020
ZO J-M ukládá starostovi, aby realizoval
poptávkové řízení na zpracovatele a nechal
vyhotovit geometrické plány pro přeparcelaci
(rozdělení) pozemků v souladu s Podkladem pro
změnu územní studie, Koordinačním výkresem
s regulativy, vypracovaného Ing. arch. Jaroslavem
Poláčkem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Cisternová automobilová stříkačka (CAS)
Smlouva o bezúplatném převodu majetku byla
podepsána dne 30.12.2019. Dne 08.01.2020 byl
realizován přepis motorového vozidla na obec
(nová r.z. 6B5 6168) a dne 09.01.2020 podána
Žádost o zařazení vozidla obce do Seznamu
vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění
odpovědnosti. Vozidlo je, resp. bylo připravováno
dle pokynů HZS Znojmo, kam bude přistaveno ke
kontrole a poté zapsáno do IZS.

Poskytování informací
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejnila obec dne 17.01.2020 na úřední desce
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2019. V roce 2019 byly evidovány
tři žádosti, které jsou včetně odpovědí zveřejněny
na internetových stránkách obce.
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Projekt požární zbrojnice
Poté co byl v prosinci 2019 podán návrh na vydání
územního rozhodnutí na MěÚ MK, odbor
výstavby a územního plánování, je potřeba doložit
smlouvy o přeložkách sítí (elektrického a
sdělovacího).
Proto byly kontaktovány jednotlivé společnosti,
které tyto sítě provozují (E.ON Distribuce, a.s. a
CETIN a.s.). Společnost E.ON Distribuce, a.s., na
základě žádosti obce ze dne 19.12.2019, zaslala
návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001659210,
jejímž předmětem je závazek provozovatele
distribuční soustavy připojit odběrné místo a
zajistit rezervovaný příkon a závazek žadatele
uhradit podíl (12 500 Kč) na nákladech spojených
s připojením odběrného místa. Podepsání
uvedené smlouvy povede k připojení budoucí
požární zbrojnice a dále k nahrazení nadzemního
vedení NN k budově základní školy a obecním
bytům kabelovou přípojkou.

Usnesení

č. 07/01/2020
ZO J-M souhlasí s realizací projektu - veřejné
zakázky s výběrem „Nadzemní požární hydrant“,
jejímž předmětem je vybudování nadzemního
požárního hydrantu k zabezpečení vody k hašení
požárů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Kompostéry do domácností
V roce 2017 ZO schválilo a následně ve spolupráci
s DSO Moravskokrumlovsko byl realizován
projekt „Domácí kompostéry“, kdy DSO úspěšně
požádalo o dotaci z Operačního programu životní
prostředí a v roce 2018 byly kompostéry dodány
(zapůjčeny s následným darováním) do
jednotlivých domácností. Do projektu se zapojilo
celkem 11 obcí a bylo pořízeno více jak 900
kompostérů různé velikosti. V naší obci se jednalo
o 140 kompostérů.
DSO MK uvažuje o další žádosti o dotaci na
pořízení kompostérů pro domácnosti,
předpokládá se vyhlášení výzvy v březnu 2020, za
obdobných podmínek jako v předchozím případě,
takže dotace by činila cca 85 %, obec by
doplácela 15 %. Pokud by se chtěla obec zapojit, je
potřeba provést anketu, zjistit zájem mezi občany.
V případě podání žádosti pak občané dostávají
kompostéry zdarma, na každý kompostér musí
být s občanem vyhotovena smlouva o výpůjčce a
následném darování, kompostér musí občan
umístit na pozemek (p.č.) uvedený ve smlouvě. O
kompostéry mohou požádat i domácnosti, které
již kompostér mají z poslední výzvy. Realizací
projektu by bylo umožněno občanům likvidovat
biologický odpad na svých pozemcích a snížit
jejich množství ve směsném komunálním odpadu.

Usnesení č. 06/01/2020
ZO J-M schvaluje Smlouvu o připojení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 9001659210, mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako žadatelem a společností E.ON
Distribuce, a.s. jako provozovatelem distribuční
soustavy, jejímž předmětem je závazek
provozovatele distribuční soustavy připojit a
zajistit rezervovaný příkon pro odběrné místo na
pozemku p.č. 1475 v k.ú. Maršovice a závazek
žadatele uhradit podíl na nákladech spojených
s připojením odběrného místa, ve výši 12 500 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zabezpečení zdrojů vody k hašení (požární
nadzemní hydrant)
Na minulém zasedání ZO starosta informoval o
setkání starostů se zástupci HZS, PČR, VAK, při
naplňování povinnosti dle Nařízení JMK, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody
k hašení požárů. Vytipování vhodného místa pro
požární nadzemní hydrant proběhlo dne
15.01.2020 ve spolupráci s pracovníkem VAS, a.s.
Jedná se o veřejné prostranství obecní pozemek
p.č. 1483 v k.ú. Maršovice, vlevo od místní
komunikace vedoucí na Výhon v Maršovicích.
Celkové náklady na realizaci by činily cca 75 000
Kč. Realizací projektu dojde k splnění Nařízení
JMK a zabezpečení vody k hašení požárů.

Oplocení školního areálu
Oplocení školního areálu, zejména venkovní
plochy před budovou MŠ, dětského hřiště není
v dobrém stavu a bylo by vhodné jej zabezpečit
alespoň v místech, kde s ním mohou přijít děti při
hře.
Monitoring stávající kanalizace
Obec obdržela nabídku od společnosti LANAK CZ,
a.s. ohledně monitoringu stávající kanalizace TV
kamerou a čištění kanalizace pro stavbu
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“, před
uplynutím záruk od dodavatele na stávající
splaškovou kanalizaci.
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Starosta věc konzultoval s provozovatelem, který
uvedl, že v rámci provozní činnosti provede
kamerové zkoušky a monitoring u problémových
resp. technicky složitějších úseků. O tomto bude
vyhotovena zpráva, se kterou bude obec
seznámena a případné závady a reklamace budou
řešeny s dodavatelem stavby.

pronajmout, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 08/01/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce pronajmout
nemovitý majetek, část pozemku p.č. 1483, ostatní
plocha, cca 40 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, RP nehlasoval

Jižní Morava krásná – známá, neznámá
AERO vydavatelství oslovuje ohledně prezentace
obce v nové výpravné publikaci týkající se
fotografií obcí z Jižní Moravy.
V diskusi se většina členů ZO vyslovila proti
zapojení se do projektu a považuje prezentaci
obci v knize Jižní Morava shůry za dostatečnou.

b) MVDr. Veronika Heinová, Žádost o odprodej
části obecního pozemku p.č. 1487/3, k.ú.
Maršovice (cca 40 m2)
Dne 03.01.2020 obdržela obec žádost od MVDr.
Veroniky Heinové o prodej části obecního
pozemku p.č. 1483, cca 40 m2, ostatní plocha
v k.ú. Maršovice, na které je postavena kůlna,
kterou postavil bývalý majitel domu č.p. 221 a
rodiče žadatelky jí měli koupit společně s touto
nemovitostí. Je třeba zvážit, zda obec bude
souhlasit s prodejem, aby majitel stavby byl i
majitelem pozemku.
ZO diskutovalo problematiku „černých“ staveb na
obecních pozemcích, bylo konstatováno, že
v daném případě se jedná maximálně o 30 m2 a
vyjádřilo požadavek, aby žadatelka předložila
kupní smlouvu ohledně zakoupení kůlny.

Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta zaslal Žádost o projednání
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“. Jedená se o zapojení do akce a vyvěšení
dne 10.03.2020 tibetské vlajky na budově úřadu
nebo jiném čestném místě. Jedná se o
nejvýznamnější symbolickou akci na podporu
Tibetu.
V následné diskusi, které nebyla jednoznačná, ZO
rozhodlo hlasovat. Starosta přednesl návrh
usnesení, nebyly podány žádné jiné návrhy a ZO
usnesení neschválilo.

Usnesení č. 09/01/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, část pozemku p.č. 1483, ostatní plocha,
cca 30 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Návrh usnesení
ZO J-M souhlasí s připojením se obce k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování:
4 (starosta, OČ, MaH, DT) pro – 0 (LB, MH, SH,
RP) proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich, Žádost o koupi části pozemku p.č.
1487/3 v k.ú. Maršovice (cca 40 m2)
Dne 10.12.2019 obdržela obec žádost od Jana
Ulreicha o koupi části pozemku p.č. 1483, cca 40
m2, ostatní plocha v k.ú. Maršovice. Tuto žádost
žadatel doplnil, že chce zejména odkoupit, ale
přistoupil by na pronájem (pacht) pozemku a na
uvedeném místě chce vybudovat venkovní
posezení se zahradním grilem. Je třeba zvážit, zda
obec upřednostní prodej či pronájem před
současným stavem.

Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) pacht části pozemku p.č.1478 pozemků v k.ú.
Maršovice
Na základě Usnesení ZO č. 08/06/2019 ze dne
11.12.2019 byl ve dnech 06.01.2020 až do dnešního
dne zveřejněn Záměr obce propachtovat
nemovitý majetek, část pozemku p.č. 1478 za cenu
1 Kč/m2/rok. Dle zaměření se jedná o 500 m2. O
pacht části tohoto pozemku požádali Renata a
Kamil Janíčkovi, Jezeřany-Maršovice 152. Žádný
další zájemce se nevyjádřil ani nepředložil
nabídku, proto je možno pacht schválit a uzavřít
pachtovní smlouvu.

V diskusi se ZO vyslovilo proti prodeji pozemku,
k případnému pronájmu, pokud bude záměr
upřesněn, nebylo zásadních připomínek. Proto
starosta předložil návrh usnesení se záměrem

Usnesení č. 10/01/2020
ZO J-M schvaluje pach části obecního pozemku
p.č. 1478, zahrada, v k.ú. Maršovice, o výměře 500
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m2, za pachtovné 500 Kč a pachtovní rok, Renatě
a Kamilovi Janíčkovým, Jezeřany-Maršovice 152.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/01/2020
ZO J-M schvaluje bezúplatný převod a Smlouvu o
bezúplatném převodu majetku, kterou se převádí
majetek – 3 ks slunečník 3x3 m s límcem,
v celkové ceně 25 734 Kč, z majetku DSO
Moravskokrumlovsko do majetku Obce JezeřanyMaršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 11/01/2020
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci
pachtu části obecního pozemku p.č. 1478, uzavřít
Pachtovní smlouvu, mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako propachtovatelem a Renatou a
Kamilem Janíčkem, Jezeřany-Maršovice 152, jako
pachtýři, dle požadavků zastupitelstva obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 06: Veřejná zakázka „Pořízení traktoru“
Na základě usnesení ZO č. 13/06/2019 ze dne
11.12.2019 bylo uskutečněno výběrové řízení ve
věci veřejné zakázky „Pořízení traktoru“, jejímž
předmětem je pořízení traktoru do 38 kW
s ochranou konstrukcí pro práci v lese. Výzva byla
zveřejněna na profilu zadavatele od 12.12.2019,
když do 08.01.2020 bylo možno podávat nabídky a
téhož dne se uskutečnilo otvírání obálek. Svou
nabídku zaslali 2 zájemci a zasedání hodnotící
komise se uskutečnilo dne 08.01 a 20.01.2020. Na
první zasedání hodnotící komise konstatovalo
úplnost obdržených nabídek a vyzvala vybraného
dodavatele k doložení originálních dokladů
ohledně jeho kvalifikace a detailnější technickou
specifikaci nabízeného traktoru. Nejvhodnější
nabídku předložil uchazeč Jan Holý, 671 42
Vémyslice, IČO: 42354099, jejímž předmětem je
dodání traktoru KIOTI CK 4010CH-EU, za cenu
966 790 Kč a zároveň splnil veškeré požadavky
výběrového řízení.

b) pronájem místnosti č. 1 v budově VÚB (č.p. 165)
Dne 15.1.2020 podal žádost o pronájem místnosti
č. 1 v budově VÚB za účelem provozování
nocležny řidičů a podílet se na úhradě nájmu
projevila zájem i společnost ADOSA a.s. Zároveň
projevil zájem o pronájem místnosti č. 2 další
zájemce. Je třeba znovu zvážit další využití těchto
místností.
V diskusi se ZO vyjádřilo v tom smyslu, že pokud
by byl zájemce na pronájem u místnosti č. 2 bylo
by vhodné záměr zveřejnit.
Usnesení č. 12/01/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce pronajmout
nemovitý majetek, místnost č. 1 a č. 2, obě o
výměře 12,5 m2, v budově obce č.p. 165,
nacházející se na pozemku p.č. st. 28, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Maršovice, místnost č. 1
jako nocležnu řidičů, každou za cenu 15 000 Kč
ročně a poměrnou část nákladů za energie.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 15/01/2020
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky
„Pořízení traktoru“, na základě Zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek předložené
starostou, pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny a souhlasí s vybraným uchazečem Jan Holý,
671 42 Vémyslice, IČO: 42354099, který předložil
nejvhodnější nabídku - nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c) DSO Moravskokrumlovsko, Smlouva o
bezúplatném převodu majetku (slunečníky)
DSO Moravskokrumlovsko pořídilo, z příspěvku
skupiny ČEZ, v minulém roce slunečníky 3x3 m
s límcem a potiskem jako majetek, který převádí
do majetku jednotlivých obcí. Celková cena činí
25 734 Kč, spoluúčast obce 7 668 Kč. Schválením
bude bude majetek převeden z majetku DSO do
majetku obce.

Usnesení č. 16/01/2020
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky
„Pořízení traktoru“ návrh smlouvy o dílo
předložené vítězným uchazečem Jan Holý, 671 42
Vémyslice, IČO: 42354099, jejímž předmětem je

Usnesení č. 13/01/2020
ZO J-M schvaluje spolufinancování akce
„Slunečníky“, realizované v DSO MK ve výši 7 668
Kč.
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a) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve
výši 1 097 264,50 Kč bez DPH,
b) výzvu k podání nabídek a zadávací
dokumentaci včetně všech příloh,
c) seznam přímo obesílaných dodavatelů,
d) složení hodnotící komise – Ing. Petr Slavík, Ing.
Ondřej Čáp, Mgr. Svatava Hájková, náhradník
Milan Hamala.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

dodání traktoru, za cenu 966 790 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/01/2020
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci
veřejné zakázky „Pořízení traktoru“, vydat
oznámení o výběru dodavatele a podepsat
smlouvu s vybraným uchazečem, vše v termínu,
kdy je tyto úkony možné učinit v souladu
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 20/01/2020
ZO J-M pověřuje starostu jako osobu pro
provedení případné změny či úpravu dokumentů,
dle potřeb včasného vyhlášení zadávacího řízení,
veřejné zakázky “Obnova soustavy veřejného
osvětlení” s tím, že o těchto změnách bude
informovat na příštím zasedání zastupitelstva
obce.

Ad. 07: Veřejná zakázka „Obnova soustavy
veřejného osvětlení“
Ve věci žádosti o poskytnutí dotace „Obnova
soustavy veřejného osvětlení” týkající se
rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, podané
v souladu se Státním programem na podporu
úspory energie pro rok 2020 – Program EFEKT,
aktivita 1a – Opatření ke snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení, podané jako
žádost č. EF20-1A00087, bylo obci MPO ČR
sděleno, že hodnotitelská komise posoudila a
doporučila žádost k podpoře ze státního
rozpočtu ve výši 605 147 Kč. Do 30.03.2020 musí
obec doložit podepsané podmínky čerpání dotace
s přílohami. Ve spolupráci s RPA, a.s. byly
připraveny podklady pro realizaci výběrového
řízení a další podklady v souladu s uzavřenou
příkazní smlouvou. Jedná se o veřejnou zakázku
na dodávky, kdy výběr dodavatele bude proveden
zadávacím řízením pro veřejnou zakázku malého
rozsahu zadanou v uzavřené výzvě.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Rozpočtová opatření č. 13/2019
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu roku 2019, s ohledem na aktuální
potřeby ve financování obce, kdy na konci roku
došlo k příjmům a výdajům, které nebyly
v rozpočtu dostatečně zohledněny.
Rozpočtové opatření č. 13/2019, provedené
starostou ke dni 30.12.2019, upravuje na příjmové
stránce navýšení zrušeného odvodu z loterií
(položky 1382, nově 1381 daň z hazardních her) o
400 Kč. Ve výdajích se jedná zejména o zvýšení
úroků z úvěru na kanalizaci o 2 600 Kč, sběr a
svoz nebezpečného odpadu o 1 700 Kč, zálohy na
energie na OÚ o 900 Kč a právní služby o 5 000
Kč.

Usnesení č. 18/01/2020
ZO J-M schvaluje realizaci veřejné zakázky s
názvem “Obnova soustavy veřejného osvětlení”,
jejímž předmětem je rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci, jako veřejnou zakázku na
dodávky, která bude zadána jako zakázka malého
rozsahu v uzavřené výzvě dle směrnice obce č.
1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 21/01/2020
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č.
13/2019, které provedl starosta ke dni 30.12.2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Diskuse
V diskusi zaznělo:

Usnesení č. 19/01/2020
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku s názvem
“Obnova soustavy veřejného osvětlení”

Starosta informoval, že dne 22.02.2020 se
uskuteční Masopust 2020 a požádal členy ZO o
spolupráci při zajištění akce.
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Ad. 10: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO za účast a ukončil
zasedání ve 21:30 hod.

LB uvedl, že SDH bude dne 28.03.2020 pořádat
opět akci Ukliďme Česko a požádal, zda by na
tento víkend nemohly být přistaveny
velkoobjemové kontejnery (uskutečnit se sběr a
svoz velkoobjemového odpadu).
Dále se dotázal, zda je plánovaná výsadba stromů
u Pomníku před hřbitovem v Maršovicích, kde byl
před Vánocemi skácen javor. ZO se shodlo na
výsadbě dvou lip.
OČ uvedl následující:
informoval ZO, že za obec opět podá žádost o
dotace z Nadace ČEZ na výsadbu stromů v okolí
Haly chovatelů (stejně jako v loňském roce),
veřejná debata s Ing. Lýdií Šušlíkovou, ohledně
úpravy návesních prostor v obci, se uskuteční ve
čtvrtek 13.02.2020 v 17:00 hod. na OÚ, navrhl
doplnit herní prvky v lokalitě Panšula o větší
herní prvek a výsadbu keřů kolem chodníku a
domu č.p. 326, tlumočil žádost zájemců ohledně
možnosti hrát, ve stanovených termínech, stolní
tenis v KD.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Ing. Ondřej Čáp v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Badin v.r.
Ing. Martin Hladůvka v.r.

Tento zápis má pouze informativní charakter a je
redakčně krácen. Kompletní zápis je k nahlédnutí
na obecním úřadě a je zveřejněn na internetových
stránkách obce www.jezerany-marsovice.cz/
dokumenty/zápisy-a-usnesení-zastupitelstvaobce/index.php.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Prázdno a klid ve školních lavicích …

V lednových dnech jsme také samozřejmě
nezaháleli s učením, protože se blížil konec
prvního pololetí. Ve středu 29. 1. nás ještě
navštívilo naše známé maňáskové divadlo
„Hvězdička“ manželů Horákových z Hodonína
s výchovnou pohádkou „Krtek a kolo“ a ve čtvrtek
30. ledna žáci dostali pololetní vysvědčení,
prvňáčci to své úplně první. V pátek si ještě
odpočinuli na jednodenních pololetních
prázdninách a v pondělí 3. února vykročili do
druhého pololetí. Od 17. do 21. února si každý
užíval jarních prázdnin a nikdo z nás netušil, že
po čtrnácti dnech ve škole se nám protáhnou až
do dnešních dnů. Mrzí nás, že se tentokrát
s Vámi nepodělí o těšení se na Velikonoce naši
žáci se svými příspěvky. Věříme ale, že všechno
společně dobře zvládneme a doženeme a brzy se
zase všichni společně uvidíme ve školních
lavicích, na hřištích, na vesnici a život půjde zase
správně, jak má jít a vše zase bude, jak má být.

Tak to teď vypadá v obou budovách našich škol.
Jen doufejme, že to už nebude dlouho trvat a opět
se do nich vrátí školní smích a křik. Místo příprav
na tradiční velikonoční turnaj, velikonoční dílnu a
dalších akcí spojených s Velikonocemi, připravují
paní učitelky samy alespoň nějaké úkoly pro žáky,
aby doma všechno nezapomněli. Věřte nám,
opravdu to není ono! A určitě nám dají za pravdu i
rodiče, protože pro ně je toto období ještě
těžší.
Teď se ale ještě vrátíme trošku zpátky, do ledna,
kdy se konal tradiční školní ples a dětský
maškarní karneval, který jako každý rok zahajovali
žáci školy polonézou a mazurkou. Na dětském
karnevalu se nám ještě představily děti
z mateřské školy se svými roztomilými tanečky a
žáci základní školy se předvedli v moderních
tancích. Kromě bohaté tomboly (jak na plese ,tak i
na karnevalu), do které přispěli sponzoři i rodiče,
za což všem patří veliký dík, si všechny děti užily
hudebně, soutěžně zábavnou show, kterou uváděl
Pája Chabičovský s písničkami Kateřiny Kačule
Pokorné. Myslím, že nejenom děti, ale i mládež a
dospělí si tuto show užili.

Užijte si velikonoční svátky v rámci možností
v klidu, pohodě, buďte na sebe opatrní a v dalším
zpravodaji už s lepšími zprávami na shledanou !

Květoslava Bílová, řed. školy
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Z HISTORIE
Sv. Klement Maria Hofbauer – apoštol

oblíbí. Když se mu Jan svěří se svou touhou stát
se knězem, slyší od opata slova o trpělivosti a
podpoře.
V roce 1771 vykonají oba tovaryši druhou římskou
pouť. Tehdy je přijme do poustevny nedaleko
Tivoli zdejší biskup Chiaramonte, pozdější papež
Pius VII. Hof bauer přijímá jméno Klement podle
sv. Klementa z Ankyry, poustevníka a mučedníka
a Kunzmann jméno Emanuel. Nesetrvají zde
dlouho. Po několika měsících se vracejí do vlasti.
Dvacetiletý Klement může nastoupit do klášterní
latinské školy v Louce. Pro svůj věk a mohutný
vzhled je mladšími spolužáky přezdíván „Goliáš“.
Během čtyř let studia zde potkává svého nového
přítele Tadeáše Hýbla, syna revírníka z Čermné u
Lanškrouna. V Tadeášovi najde Klement
nerozlučného druha, který mu bude stát věrně po
boku až do své smrti v roce 1807. V roce 1776 opat
Řehoř zemřel a Klementovi se opět uzavřela cesta
ke kněžství. Podle osvícenských zákonů nesměly
kláštery přijímat do noviciátů nové kandidáty.
Klement tedy odchází roku 1780 do Vídně, aby se
zde opět věnoval pekařskému řemeslu a nastoupí
do pekárny mistra Weiricha v Johannes-Gasse.
Shodou okolností zde vzbudí pozornost sester
Maulových, které mladého pekaře podporují ve
studiu filozofie a teologie na vídeňské univerzitě.
V roce 1784 však studia přeruší, důvodem mu je
příliš racionalistický přístup osvícenských
teologů a s přítelem Hýblem se opět vydává,
tentokrát na třetí cestu, do Říma. Zde zakrátko
vstupují do redemptoristického kláštera u sv.
Juliána na Eskvilinu a jsou přijati generálním
představeným kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele, Di Paola, do noviciátu. Jak nesmírnou
radost působí vstup dvou „seveřanů“ tehdy již
zestárlému a nemocnému zakladateli kongergace
Alfonsovi z Liguori, lze jen těžko vyjádřit.
Po roce noviciátu o slavnosti sv. Josefa skládají
oba přátelé řeholní sliby a 28. března přijímají
kněžské svěcení. Na sklonku října 1785 jsou pak
oba přátelé posláni zpět do vlasti s cílem rozšířit
působení kongregace redemptoristů do zaalpské
oblasti. Nadšení řeholníci vyrážejí na cestu
okouzleni životním dílem a odkazem budoucího
světce Alfonse z Liguori. Díkůčinění za Boží
vykupitelskou lásku – ústřední myšlenku
kongregace – jsou ochotni uplatňovat
v každodenním životě. Stejně tak se v jejich životě
projevujei vděčnost za stálou přítomnost Krista
v Eucharistii a něžná úcta k Matce Boží, Matce
ustavičné pomoci. Podobně jako otec zakladatel

Varšavy a Vídně

V neděli 15. března letošního roku jsme si
připomněli 200. výročí smrti tasovického rodáka,
apoštola dvou evropských metropolí Klementa
Marii Hof bauera. Jeho hrob ve vídeňském kostele
Panny Marie na Nábřeží se stal poutním místem
všech, kteří si uvědomují duchovní sílu
Klementovy osobnosti. Ten v době pro církev
obtížné, v době prodchnuté osvícenstvím a jeho
nejrůznějšími podobami na přelomu 18. a 19.
století, pomáhal svým současníkům znovu objevit
jejich náboženský rozměr zastřený rozbujelým
racionalismem.
Velký světec, horlivý kněz, první slovanský
redemptorista, generální vikář pro zaalpské kraje
kongregace Nejsvětějšího Vykupitele spatřil světlo
světa na svátek sv. Štěpána – 26. prosince 1751
v Tasovicích v rodině Pavla Petra Dvořáka a
Marie, roz. Steerové. Při křtu mu bylo dáno jméno
Jan. Narodil se do zbožné rodiny. Jeho otec, česky
hovořící řezník původem z Moravských Budějovic,
se přiženil do Tasovic u Znojma a z praktických
důvodů – jeho jméno totiž zdejší německy mluvící
obyvatelstvo nedovedlo vyslovit – si změnil jméno
Dvořák na Hof bauer. Vzorné křesťanství obou
rodičů bylo pro malého Jana velkým životním
vzorem. Když otec předčasně v roce 1758 zemřel,
přivedla maminka Jeníka pod kříž na hřbitově a
vyslovila osudovou větu: „Pán Ježíš je nyní tvým
otcem. Buď hodný, aby měl tvůj tatínek v nebi
z tebe radost.“
Tato matčina slova rezonovala v duši malého
chlapce velmi silně a již brzy pocítil Jan touhu stát
se knězem. Když dosáhl věku 14 let odešel na
prázdniny ke svému dědečkovi do Moravských
Budějovic, aby se zde zdokonalil v češtině a po
návratu domů jej posílá matka na učení k pekaři
Dobešovi do Znojma. Jan ale ani během
učňovských let nezahálí a se zápalem se věnuje
studiu latiny. V sedmnácti se Jan seznamuje
s pekařským učněm Petrem Kunzmannem
z premonstrátského kláštera v Louce a v roce
1769 spolu podniknou první cestu do Věčného
města. U Latinské brány v Římě potkávají
dokonce samotného papeže, který je podaruje
petrským dukátem. Oba tovaryši se vracejí do
vlasti a věnují se pekařskému řemeslu v Louce.
Zbožného a učenlivého pekařského tovaryše si
brzy všimne opat Řehoř Lambeck a velmi si jej
11

jsou připraveni konat lidové misie a exercicie jako
službu všem, kterým není lhostejný vlastní
duchovní život.
Po návratu do vlasti se pokusili zachytit ve Vídni.
Rakouské úřady, v nichž vládl osvícenský
racionalismus, však byly připraveny spíše kláštery
rušit než zakládat. Proto Hof bauer a Hýbl
odcházejí do sousedního Polska, konkrétně do
Varšavy. Osudem zkoušené Polsko se ještě
nevzpamatovalo z neštěstí po prvním dělení země
roku 1772 a země je ve velkém úpadku
hospodářském, mravním a náboženském.
Klement a Tadeáš se tedy usazují ve Varšavě, kde
je jim svěřen kostelík sv. Bennona – apoštola
severních Slovanů (zemřel 1106).
Brzy se kostel a při něm vzniklý klášter stávají
centrem redemptoristické pastorace. O letech
působení ve Varšavě jsme velmi dobře
informováni. Klement se oddává vybírání almužen
pro varšavskou chudinu, stará se o výchovu dětí
ve školách vybudovaných z vlastních prostředků.

zpovědník a přítel P. Tadeáš Hýbl. Dokonce i
poslední polský král Stanislav Poniatovski se stává
velkým příznivcem „bennonitů“, jak se varšavským
redemptoristům říkalo. Bohužel činnost
řeholníků je solí v očích mocných, kteří se
všemožně snaží dobře započaté dílo zhatit.
Jedním ze strůjců štvavé kampaně a šikany je i
vládní rada Zachariáš Werner. Vlídnost a
opravdovost víry P. Hof bauera však přispěje
k tomu, že tento člověk pochybných morálních
kvalit prožije pod vlivem slavného spisu Tomáše
Kempenského „Následování Krista“ hlubokou
konverzi a později se ve Vídni stane
redemptoristou a vynikajícím kazatelem.
Po obsazení Varšavy francouzskou armádou
císaře Napoleona v roce 1807 se nad klášterem sv.
Bennona začnou stahovat mraky. Největší
posměch sklízí P. Tadeáš, který je pod záminkou
zaopatření nemocného vylákán z kláštera,
strašlivě zbit a polomrtvý převezen do kláštera.
14. července 1807 umírá a jeho smrt je pro
Klementa velikou ranou a předznamená i další
osud varšavského působení redemptoristů.
O rok později na počátku června 1808 byl
podepsán dekret o rozpuštění kongregace a
zabrání kláštera u sv. Bennona. 22. června jsou
řeholníci francouzskými vojáky zatčeni. Pět vozů
pak převeze „Hof bauerovce“ do vojenské
pevnosti Kestřín (Küstrin). Doba blahodárného
působení redemptoristů ve Varšavě je u konce.
Klement stojí nad rozprášenými troskami svého
díla. Naděje je však silnější než zklamání a smutek.
Po měsíční internaci v Kestříně jsou internovaní
na zásah varšavského biskupa propuštěni a
Klement se spolubratry Starkem a Kunzmannen
odcházejí do Vídně. Na sklonku léta 1808 tito tři
přátelé putují přes Olomouc, Brno a Tasovice na
jih do rakouské metropole.
Apoštol Varšavy – jak Klementa nazývají polští
životopisci – však nemá ve Vídni lehkou pozici.
Osvícenské názory v neztenčené míře dále
ovlivňují vídeňskou společnost a státní úředníci
bedlivě střeží moc nad duchovními, kteří se
v době josefinismu prakticky stali státními
úředníky. Redemptoristická řehole nebyla
v zemích Habsburské monarchie povolena. Proto
Klement po krátkém kaplanském působení ve
vídeňském minoritském kostele zapustil kořeny
v kostele sv. Voršily na Johannesgasse. Jeho
apoštolská prostota, laskavost a zbožnost však
brzy začnou přinášet plody. Prostý Klementův byt
v blízkosti kláštera sester voršilek se brzy stane

Posmrtná kresba K.M.Hofbauera (Friedrich Rinn, 15.03.1820)

Když je nejhůře a tísní jej finanční problémy, klepe
na dvířka svatostánku a s důvěrou prosí: „Pane,
pomoz, už je čas!“ Sv. Benno se brzy stane
misionářským centrem, vynikajícím krásou
liturgie a stálou nabídkou zpovědní služby. Káže
se zde i pětkrát denně. Vedle Klementa se
nejoblíbenějším redemptoristou stává obětavý
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centrem večerních debat a rozhovorů s mládeží,
kteří oblíbeného kazatele, zpovědníka a
duchovního učitele nadšeně následují. Často je
Klement zván i do domácnosti dvorního rady a
„knížete romantismu“ Friedricha Schlegela a jeho
ženy Dorothey. Ve Vídni přichází ke slovu nové
evropské duchovní hnutí romantismu, které proti
osvícenskému rozumářství staví touhu po životě
naplněném vírou a účinnou křesťanskou láskou.
V okruhu Friedricha Schlegela se scházejí básníci,
umělci a intelektuálové jako byl nám již známý
konvertita a kněz Zachariáš Werner, spisovatel
Clemens Brentano, básník Joseph von
Eichendorff, umělec Adam Müller a mnoho
dalších. I šlechtické odobnosti vyhledávají
přítomnost P. Klementa, který sám je skromným
srdcem těchto kroužků. Všichni jsou otevřeni pro
následování nových ideálů. Klement však vždy
připomíná: „Ale ze všeho nejlepší je milovat Pána
Ježíše.“
Plodem Hof bauerova působení je jakési „jaro
romantismu“, které následuje chladnou zimu
osvícenského racionalismu. Jsou vydávány
náboženské časopisy. Sám císař František I. bere
pod svou ochranu P. Klementa proti jeho
osvícenským odpůrcům, a nakonec dokonce
podepisuje dekret, kterým redemptoristům
povoluje svobodné působení v Rakouském
císařství.
Této pro kongregaci radostné události se však již
její generální vikář P. Klement nedožil. Zemřel po
těžkém smrtelném zápase ve středu 15. března
1820. Tělo světce bylo pohřbeno na hřbitově
v Maria Enzersdorfu před Mödlingem, blízko
poutního kostela, kam chodil P. Klement často
kázat. Když Klement umíral, měla kongregace
severně od Alp jen jediný klášter – ve Valsainte ve
Švýcarsku, kde pobývalo 27 redemptoristů. Do
roku 1849 díky působení Klementa Marii
Hof bauera vzniklo 21 nových domů s přibližně
350 členy.
V roce 1862 byly v rámci beatifikačního procesu
přeneseny Klementovy ostatky do kostela Panny
Marie na Nábřeží ve Vídni. V roce 1888 prohlásil
papež Lev XIII. Klementa Hof bauera za
blahoslaveného a 20. května 1909 jej Pius X.
prohlásil za svatého. Krátce před vypuknutím 1.
světové války jej tentýž papež vyhlásil za patrona
města Vídně. K jeho poctě byly stavěny kostely
(Vídeň, Brno, Tasovice), kaple a řeholní domy,
které nesou jeho jméno.
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Klementův hrob v Maria Enzersdorf

A v čem spočívá význam sv. Klementa Marii
Hof bauera pro přítomnost? Zatímco jej
současníci považovali především za rádce,
duchovního vůdce a otce chudých, nemocných a
trpících, ochotného vždy pomoci, pak jej později
věřící až dodnes uctívají jako muže skutečné víry,
který církev vyvedl z osvícenské krize zpět ke
skutečné a pravé zbožnosti. Na druhou stranu je
třeba v Klementovi vidět i světce spojujícího
národy, rozdělené nesmyslným národovectvím.
Svatý patron pekařů, redemptoristů, Varšavy a
Vídně je tedy velkou nadějí smířené a
spolupracující střední Evropy.

Petr Eckl
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Valná hromada

TJ Jezeřany-Maršovice
V sobotu 7. března 2020 se v Hostinci na hřišti
uskutečnila valná hromada Tělovýchovné
jednoty Jezeřany-Maršovice, z.s., na které bylo
zhodnoceno uplynulé období a to jak po
stránce fungování TJ jako společenské
organizaci v obci, tak po stránce sportovní.
V uplynulém roce hrála svoji soutěž dvě
mužstva, a to mužů a mladších žáků.
Pravidelně výkonný výbor oceňuje činnost
svých členů a přeje těm, kteří v letošním roce
oslaví významná životní jubilea (viz foto).
Děkujeme za práci pro TJ všem svým členům,
příznivcům a fanouškům a těšíme se, že se co
nejdříve setkáme v našem sportovním areálu.

Výkonný výbor TJ

Vídeňský kostel Maria am Gestade, ve kterém je
uloženo tělo Klementa Maria Hofbaueraf

Svatý Klement Maria Hofbauer/Dvořák
* 1751, Tasovice u Znojma
+ 1820, Vídeň, Rakousko
kněz kongregace redemptoristů
patron města Vídně, pekařů
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OSTATNÍ
Stavba za 25 milionů v provozu
Úpravna vody Loděnice si o rekonstrukci říkala již mnoho let. Také nedostatečné srážky a sucho,
které panují v posledních letech, způsobily, že kapacita a kvalita stávajících zdrojů surové vody je už
nedostačující.
Z jímacího území Loděnice jsou v současné době zásobovány obce Jezeřany-Maršovice, Loděnice,
Kubšice, Šumice, Olbramovice a Branišovice. Jedná se o 3500 zásobených obyvatel. Skupinový
vodovod je dlouhý 43 312 m a ročně jím ke spotřebitelům proteče více než 133 tisíc m3 vody. Celý
skupinový vodovod vznikl v roce 2001, avšak vodovod v obcích vznikl již dříve. Nejstarší je
v Loděnicích, kde se uvádí vznik v roce 1920 a dále v Šumicích, kde je to rok 1928.
Řešením tohoto stavu bylo pořízení nového zdroje pitné vody – vrtu L-101 a také vybudování nové
technologické linky úpravy vody. Surová voda ze stávajících vrtů je v nově zbudované lince
upravována tak, aby kvalitativně vyhovovala platným předpisům. Maximální kapacita nové
technologické linky je 7 l/s, přičemž kapacita před rekonstrukcí úpravny byla max. 4,5 l/s.
Náklady na realizaci akce činí 25,515 mil. Kč bez DPH. Část nákladů je pokryta z dotace Státního
fondu životního prostředí ČR. Zhotovitelem stavby je firma ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno. VAS,
divize Znojmo se na této stavbě podílela projekční a inženýrskou činností včetně technického
dozoru.
V současné době je vybudován nový vrt L-101, u něhož byla provedena čerpací zkouška za účelem
ověření množství a kvality vody. Vrt splnil očekávání.
V rámci celé akce bylo provedeno:
vybudování kalové jímky – podzemní objekt o objemu 25 m3, který je potřeba k nezávadné
likvidaci vody z praní filtrů, z filtrování a odkalování technologických zařízení linky úpravy vody,
vybudování železobetonové šachty nad vrtem pro zabezpečení vrtu a osazení armatur,
propojovací potrubí, kterým je nový vrt napojen na stávající rozvodné potrubí
oplocení, které bylo vyměněno za stávající oplocení areálu úpravny vody a oplocen je i nový vrt
úpravna vody – stávající objekt je rozšířen, aby v něm mohlo být umístěno nové zařízení
aerace, sedimentace, filtrace, vyrovnávací akumulace, akumulace a čerpání pitné vody, chemické
hospodářství, korekce pH, dávkování manganistanu draselného, zdravotní zabezpečení chlornanem
sodným NaClO, chloraminaci síranem amonným a kalové hospodářství. Je vyměněna celá silová část
elektroinstalace, automatizovaný systém řízení, měření a regulace a dálkový přenos dat na dispečink
ve Znojmě. Stávající železobetonová akumulační nádrž je sanovaná.
Stavba je do 30. 4. 2020 ve zkušebním provozu. Dosavadní rozbory vody prokázaly, že nová
technologie úpravny funguje velmi dobře. Problematické parametry – železo a mangan, na které je
úpravna vody postavena se ve vyrobené vodě téměř nevyskytují, resp. jejich koncentrace je hluboko
pod limitem dané vyhlášky, která určuje pitnou vodu. To kvitují kladně nejen starostové
zásobovaných obcí, ale i samotní odběratelé.

Ing. Petr Vydra, výrobně-technický náměstek,
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo
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Velikonoce jinak…
Milí přátelé,
radost Velikonoc se nezadržitelně přiblížila, co
nevidět zazní jásavé aleluja oznamující největší
událost všech dob. Ten, který zemřel a tři dny ležel
v hrobě, za úsvitu velikonočního rána vychází
z hrobové jámy opět živý, tentokrát ne jako ten, kdo
žije náš pozemský život, ale jako ten, který má život
v plnosti, bez konce, ten, který je Život sám!
To je všechno pěkné, říkáte si. Ale jak toto poselství
zapadá do bolestných světových událostí posledních
týdnů? Zdá se, že veliké mlčení, které letos
provázelo postní dobu, bude pokračovat i o
Velikonocích. Mlčení, které je těžší než onen kámen
přikrývající vstup Kristova hrobu. Mlčení, které se
zdá být beznadějným, mlčení Ukřižovaného o třetí
hodině Velkého pátku… Ticho prázdných ulic,
obchodních center, škol, kostelů…
Toto ohlušující ticho, jak říká papež František, je
však velikou příležitostí, je požehnaným časem a
příhodnou dobou, kdy je možné se bez příkras
zvyků, tradic a rituálů přiblížit se k podstatnému.
Prožít samotný smysl v intimitě samoty a ticha. Jen
já a Vzkříšený… Vždyť jsme na tom mnohdy stejně
jako oni Izraelité, kteří tolik lpěli na vnějškovosti
svého vztahu s Hospodinem, na liteře zákona,
v zajetých kolejích ritualizovaného života. Až teprve
zničení jeruzalémského chrámu jim otevře oči pro
nový pohled. Ježíš samařské ženě říká, že přichází
čas, kdy budou Boží ctitelé uctívat Boha ne na
nějakém místě, nějakým způsobem, ale v duchu a
v pravdě… Přišel čas na tato prorocká slova. Ve
zdánlivém Božím mlčení je slyšet velká výzva! „Teď
je ta doba příhodná, teď je ten den spásy! Teď ti,
člověče, nabízím prostor k jinému zážitku.
Přicházím do tvé izolace, samoty a bolesti… Vše
proniká až na dřeň. Vše je skutečnější než zdánlivá
skutečnost jistot…Nebojte se! Nebojte se!“
Kostely zůstanou letos uzavřené, zvyky se budou
muset na rok odložit. Ale dveře srdce nezavírejme.
„Hle, stojím u dveří a tluču! Kdokoli uslyší můj hlas a
otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou.“ Otevřme tedy o letošních
Velikonocích naše nitro a řekněme: „Přijď!“ Pokoj a
radost Velikonoc totiž nic nemůže překonat.
Požehnané, pokojné a milostiplné Velikonoce všem!

Petr Eckl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(OD 01. 01. 2020 DO 31. 03. 2020)
ŽIVOTNÍ JUBILEA
60 let Jana Jankulárová
Karel Orlíček
65 let Pavel Čech
70 let Milada Ecklová
Josef Sobotka
Zdenka Lesonická
František Valný
80 let Marie Formanová
Josef Čech
85 let Růžena Jandová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Velikonoce 2019

NAROZENÉ DĚTI
Nikolas Koucký (prosinec 2019)
František Lesonický (prosinec 2019)
Anna Čápová
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.
ÚMRTÍ
Marie Möllerová
Karel Čech
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.
POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 5, Odstěhovaní: 5
Narození: 3, Zemřelí: 2

Velikonoce 2017

K 31. 03. 2020 mají Jezeřany-Maršovice
783 obyvatel
Jezeřany: 474 , Maršovice: 309
Muži: 393, Ženy: 390
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