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DOMINANTY OBCE - KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE
několik desetiletí marných pokusů o vlastní
svatostánek nezatížený provokacemi německých
nacionalistů a neochotou loděnických farářů k
ústupkům.

2. května L. P. 1937
V 5 hodin ráno v neděli 2. května L. P. 1937 bylo na
jezeřanské a maršovické návsi nezvykle rušno.
Ponocní zatroubili budíček a rozespalí obyvatelé
dvou jihomoravských vesniček snad ochotně snad s
donucením vstávali do mimořádně slavnostního dne.
Bylo třeba ještě udělat poslední nutné přípravy,
nasnídat se, pěkně se obléct, protože už v 7 hod. se
začali všichni scházet ke kapličce v Maršovicích a k
obecní kanceláři v Jezeřanech. Maršovičtí to měli
trochu dále a za doprovodu dechové hudby vyrazili v
7.15 k jezeřanskému hřbitovu. U Geyerovy hospody v
Jezeřanech se k nim pak připojili Jezeřanští a
společně kráčeli pochodem po silnici směrem k
Loděnicím.

V radostné a slavnostní náladě pak biskup nový
kostel posvětil pomazáním několika míst na zdech a
oltáře okolo osmé hodiny ranní. Následovala polní
mše ještě mimo kostel na prostranství před ním a
slavnostní kázání. V 11.30 pak byla slavena první mše
v nově posvěceném kostele samotným biskupem.
Odpoledne pokračovala slavnost o třetí hodině
biřmováním jezeřanské a maršovické mládeže. Účast
na slavnosti byla obrovská, farní kronika mluví o více
než 2000 osobách.
Tolik o onom výjimečném dnu vyčteme ze zvacího
plakátu. Co ale zůstává skryto, jsou roky příprav,
plánů a nadějí obyvatel obou vesnic na vlastní
svatostánek. Ze vzdálenosti časového odstupu téměř
devíti dekád zaznívá tragický příběh rodičů jediného
syna, který padl ve „světové válce“ a jehož jméno
„Jan“ nesla i Kostelní jednota, která s převážnou
finanční podporou maršovického rodáka Martina
Ruibara stavbu iniciovala. Kostel byl díky
velkorysosti tehdejších obyvatel postaven po létech
úředních tahanic a někdy i vzájemných neshod na
jezeřanské Trati Nivky téměř rychlostí blesku?
Stavbu projektoval a řídil brněnský stavitel Josef
Jungmann a mnoho Jezeřanských a Maršovických
přispělo na stavbu či kostelní mobiliář. Kostel na
téměř opuštěné planince mezi oběma vesnicemi se
stal nejen symbolem naplněné touhy, ale i předzvěstí
budoucího sloučení obou obcí v jednu.

Co bylo důvodem onoho slavnostně vzrušeného
rána? K jezeřanskému hřbitovu někdy kolem půl
osmé dojelo naleštěné auto, které přivezlo skutečně
vzácného hosta – brněnského biskupa, Jeho
Excelenci Dr. Josefa Kupku, který měl neméně vzácný
úkol. Totiž posvětit čerstvě postavený kostel sv.
Cyrila a Metoděje. U hřbitova jej zpěvem uvítali žáci
škol, následovala veršovaná zdravice vybraných žáků,
předání kytice papírových květin a uvítání starostů
obou obcí. Pak se průvod obrátil zase zpět a
spořádaně vykročil směrem ke stavbě, která završila

Letos je to už 85 let od oněch památných okamžiků.
Připomeneme si je slavnostní mší svatou v den
výročí – 2. května v 18 hod.
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vynakládá na odstraňování odpadů nemálo finančních
prostředků, zároveň motivuje občany, zejména formou
slevy na poplatku, ke třídění přímo v domácnostech a od
letošního roku jsme z finančních důvodů omezili množství
kontejnerů na sběrných místech v obci, abyste odpad
řádně třídili a využívali zejména odvoz odpadů od domů a
rovněž odpad ze zahrad likvidovali hlavně doma a
využívali domácí kompostování a kompostéry, které obec
zájemcům rozdala. Potom bychom na obci nemuseli řešit
případy nepořádku či přeplnění kontejnerů na sběrných
místech, kterých jste i vy často svědky.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám a vašim
rodinám, popřál nejen za sebe, zastupitelstvo obce a
pracovníky obce, příjemné prožití Velikonočních svátků a
krásné jarní dny.
Ing. Petr Slavík, starosta

28 Společenská kronika (od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022)
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Ze zasedání ZO J-M č. 01/2022
konaného dne 23. 2. 2022
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. Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce
obecního úřadu od 15 2. 2022, 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.

Veřejná zakázka „Oprava fasády MŠ“
Veřejná zakázka „Revitalizace Jezeřanské návsi“
Připravované projekty
Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2021
Rozpočtové opatření č.11/2021 a č. 1/2022
Diskuse
Ukončení

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 23. 12.
2021. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele
navrhl LB a SH.
Usnesení č. 02/01/2022
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2022 Lukáše
Badina a Mgr. Svatavu Hájkovou.

Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny
členů ZO a podle § 92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno 7 členů ZO, omluveni
jsou MH, RP ze zdravotních důvodů.

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce

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).

Příkazní smlouva
Společnost RPA nabídla obci spolupráci na přípravě
projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z
evropských fondů na regeneraci veřejných prostranství a
předložila návrh příkazní smlouvy. Jejich doporučení je co
nejdříve dokončit projektovou dokumentaci včetně
rozpočtu a zažádat o stavební povolení.
Dotační výzva z nových evropských fondů "IROP2" na
regeneraci prostranství by měla být vyhlášena v dubnu
2022, výše dotace cca 85 až 90%. K žádosti o podání dotace
bude potřeba projektová dokumentace, položkový
rozpočet a minimálně žádost o vydání stavebního
povolení, lépe stavební povolení.

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem jednání a navrhl doplnit
pořad jednání o:
bod 04. c) AGROSPOL spol. s r.o., Žádost o směnu
pozemku
Usnesení č. 01/01/2022
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2022
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)ELSPACE s.r.o., Smlouva č.: ZN-001030070659/001-ELSP
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k
pozemkům p.č. 1216/153 a 1216/197, v k.ú. Jezeřany, s
E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany - Novotná: NN přip. kab.
sm.“,
b) PK Elektro s.r.o., Smlouva č.: ZN-001030070941/002PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k
pozemkům p.č. 1491/3, 2086/4, 2352/12, 31/14, 31/15,
34/2, 35/8, 35/9 a 36/1, v k.ú. Jezeřany, s E.GD, a.s., ke
stavbě „Jezeřany -KAPA WOOD-CZ, 8RD: NN kab.ved“,
c) AGROSPOL spol. s r.o., Žádost o směnu pozemku,
05. Nakládání s majetkem
a)pronájem místnosti č. 1 v budově VÚB (č.p. 165),
b) pronájem pozemků za účelem uskladnění palivového
dřeva,
06. Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace v
lokalitě Panšula“

Lesní hospodářství
Těžba v obecních lesích měla být realizována v prosinci
2021, ale s ohledem na počasí byla dokončena až v roce
2022 a dodavatelem vyfakturována. Úhrady za vytěžené
dřevo, s ohledem na výše uvedené, byly uskutečněny na
pokladně a účet obce přijaty až v roce 2022. Celkem za
toto období bylo vytěženo celkem 195,8 m3, z toho v roce
2021 162 m3 (úhrada dodavateli cca 84 300 Kč) a v roce
2022 33,8 m3 (cca 17 600 Kč). Dřevo bylo prodáno za cenu
stanovenou pro rok 2021 (1 200 Kč za m3), tak jak bylo
projednáno na zasedání ZO dne 15. 12. 2021. Příjmy obce
se tak v letošním roce zvýší cca o 235 000 Kč, výdaje cca o
18 000 Kč.
Dne 6. 1. 2022 byla na KÚ JMK zasláno Ohlášení žadatele o
poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
pro rok 2022 za obec, kdy se jedná o částku 5 000 Kč na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku, konkrétně prořezávky v porostu „Sekery“ o ploše
0,47 ha. Prořezávku následně v lednu 2022 realizoval Jiří
Vacek za cenu 6 824,40 Kč.
Dne 10. 2. 2022 bylo rovněž na KÚ JMK odesláno Ohlášení
žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
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adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu pro
rok 2022 za obec ve výši cca 38 000 Kč.
Dne 14. 2. 2022 byl na MěÚ Moravský Krumlov (místně
příslušný orgán státní správ y) zaslán Formulář
předávaných souhrnných údajů evidence o plnění
závazných ustanovení plánu a souhrnných údajů evidence
o provedené obnově lesa za rok 2021 za obec jako
vlastníka lesa.

Maršovice, která se vztahuje na katastrální území obce.
Jako bezpečnostní riziko je spatřována skutečnost, že v
roce 2021 byly na území obce spáchány 6 trestné činy (2x
více než v roce 2020, po jednom proti životu a zdraví a
obecně nebezpečné, 4 proti majetku) a 13 přestupků (o 3
méně než v roce 2020, po 6 proti občanskému soužití a v
dopravě, 1 ostatní). Katastrální území obce je dlouhodobě
vykazuje minimální množství evidovaného protiprávního
jednání, kdy toto je v souladu s počtem obyvatel žijících v
daném území.

Nakládání s obecním majetkem
Kupní smlouva se Zdeňkem Dvořákem a Dušanem
Dvořákem byla podepsána dne 24. 1. 2022, před tím
kupující uhradili kupní cenu. Směnná smlouva s Pavlem
Musilem byla podepsána dne 1. 2. 2022. Návrhy na vklad
do KN byly podány dne 2. 2. 2022.
Smlouva o vkladu majetku č. 12/2021 se ZSO VODOVODY
A KANALIZACE ZNOJEMSKO, ohledně vodovodu a
splaškové kanalizace na Pérkách, byla podepsána dne 21.
12. 2021 a uvedený majetek převeden k 31. 12. 2021.

Pronájem KD
V současné době jsou prostory kulturního domu
pronajímány dle ceníku účinného od 1. 7. 2017. Během
těchto let došlo zejména ke zvýšení všech energií. Zůstalo
by zachování jednotlivých částí (sál, přísálí, klubovna a
celý kulturní dům) a letní a zimní provoz. Zvýšení ceny
pronájmu prostor kulturního domu je realizováno zejména
s ohledem na zvýšení všech nákladů na energie.
Byl vznesen dotaz, jak to bude u pronájmu zájmovým a
společenských organizacím působících v obci. Starosta
uvedl, že v tomto případě se nic nemění. Zájmových a
společenských organizacím v obci jsou prostory v KD
pronajímány zdarma, naopak komerční využití těchto
prostor se nepovoluje.

Pachtovní smlouvy
Při projednávání dodatku se zástupci společnosti
AGROSPOL spol. s r.o., bylo projednáno zvýšení
pachtovného již pro tento pachtovní rok na částku 4 100
Kč za ha. Stejně tak by bylo postupováno a jednáno s
ostatními pachtýři obecních zemědělských pozemků.

Usnesení č. 04/01/2022
ZO J-M schvaluje zvýšení nájemného za pronájem
kulturního domu nebo jeho jednotlivých částí - přísálí,
sálu a klubovny dle předloženého ceníku pronájmu KD
Jezeřany-Maršovice, s účinností od 1. 3. 2022.

Usnesení č. 03/01/2022
ZO J-M ukládá starostovi uzavřít s pachtýři obecních
zemědělských pozemků dodatky k pachtovním smlouvám,
ohledně zvýšení pachtovného 4 100 Kč za hektar a
pachtovní rok, s účinností již za pachtovní rok od 1. října
2021.

Nabídka prodeje pozemků od společnosti VIAGEM a.s.
Dne 28. 1. 2022 zaslal manažer prodeje společnosti
VIAGEM a.s. Sokolovská 131/86, Praha 8, nabídku prodeje
podílu ½ jejich pozemků zapsaných na LV 654, pro k.ú.
Maršovice, za cenu 240 Kč (resp. 120 Kč) za m2, druh
pozemku orná půda a ostatní plocha.
Členové ZO k uvedené nabídce uvedli, že v daném případě
se nejedná o zájmové území, kde by obec chtěla být
vlastníkem pozemků. Přesto by bylo možno o nákupu
pozemků uvažovat, ale za cenu v místě a čase obvyklou. V
současné době by bylo možné jednat o ceně cca 30 Kč za
m2.

Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 byly ve
dnech 16. 12. 2021 až 31. 12. 2021 a nabyli účinnosti dne 1.
1. 2022 a v současnosti jsou zveřejněny na www obce
http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/obecnezavazne-vyhlasky-obce/index.php.
Následně dne 7. 1. 2022 byly odeslány na Ministerstvo
vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s
problematikou, kterou se zabýval v přechozím období:
Poskytování informací
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejnila obec na úřední desce
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací
za rok 2021, a to od 21. 2. 2022. V roce 2021 byla evidována
jedna žádost, odpověď je zveřejněna na internetových
stránkách obce (http://www.jezerany-marsovice.cz/
dokumenty/poskytnute-informace-2021/index.php).

Prodloužení dešťové kanalizace v lokalitě Na loukách
Na základě usnesení 05/01/2021 ze dne 17. 2. 2021 a
objednávky ze dne 7. 5. 2021 vypracovala společnost
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. projektovou
dokumentaci stavby „Prodloužení dešťové kanalizace v
lokalitě Na loukách“, jejímž předmětem je zatrubnění
koryta Jezeřanské strouhy v uvedené lokalitě. V současné
době místostarosta zajišťuje souhlasné stanovisko od
vlastníků dotčených pozemků.
V rámci diskuse k výše uvedenému byl vznesen požadavek
občanů bydlících na spodním konci na návsi v Jezeřanech
na vybudování dešťové kanalizace namísto zrušené
strouhy. Při zvažování zda tuto problematiku řešit v rámci
projektu „Revitalizace Jezeřanské návsi“ nebo zvolit
radikálnější řešení, převážil názor a návrh urychlit

Policie ČR, Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2021 v
obci Jezeřany-Maršovice
Dne 20. 2. 2022 byla na obec doručena Zpráva o
bezpečnostní situaci za rok 2021 v obci Jezeřany-
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realizaci odvedení dešťové vody, které přitéká z okolních
domů, přes kanalizační vpusť a trubní vedení do
Jezeřanské strouhy.

DT, zároveň jako předseda Rady školy uvedl a požádal, aby
této věci byla věnována náležitá pozornost a aby obec
nabídla případnému zájemci i možnost přidělení školního
bytu. V diskusi s tímto členové ZO vyslovili souhlas.
Starosta uvedl, že tuto skutečnost bude řešit v součinnosti
s paní ředitelkou, protože školní byt je v dispozici
příspěvkové organizace.

Usnesení č. 04/01/2022
ZO J-M schvaluje realizaci opravy odvodnění na návsi v
Jezeřanech.
Kompostéry

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

V rámci projektu „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí
Moravskokrumlovsko“, do kterého je zapojena naše obec,
se v současných dnech uskutečňuje dodávka domácích
kompostérů do jednotlivých obcí. Tyto kompostéry, které
si mohli občané objednat počátkem roku 2020, jim budou
na základě smlouvy a výpůjčce a darování a předávacího
protokolu, předávány k bezplatnému užívání po dobu
udržitelnosti do 31. 12. 2027. Jedná se o celkem 125 ks
kompostérů a jejich předání zájemcům se uskuteční dne 2.
3. 2022 od 14:00 do 18:00 hod. před OÚ.
V rámci rozpočtu obce pro rok 2022 byly vyčleněny
finanční prostředky na spoluúčast obce, která činí 151 300
Kč.

a) ELSPACE s.r.o., Smlouva č.: ZN-001030070659/001ELSP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k
pozemkům p.č. 1216/153 a 1216/197, v k.ú. Jezeřany, s
E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany - Novotná: NN přip. kab.
sm.“
Obec obdržela dne 17. 1. 2022, od společnosti ELSPACE,
s.r.o., která zastupuje společnost E.GD, a.s., žádost o
vyjádření k vybudování přípojky a uzavření smlouvy na
akci „Jezeřany - Novotná: NN přip. kab. sm“. Jedná se o
vybudování přípojky NN a následné zřízení věcného
břemene k pozemkům p.č. 1216/153 a 1216/197, v k.ú.
Jezeřany. Na základě schválení smlouvy bude k pozemku
p.č. 1216/178, v k.ú. Jezeřany. Po realizaci bude ZO
předložena smlouva o zřízení věcného břemene.
V rámci diskuse bylo konstatováno, že v uvedené lokalitě
byla dokončena výstavba místní komunikace, proto bude
ve vyjádření obce požadováno, aby přípojka byla
realizována mimo konstrukci vozovky a tak do ní
nezasáhla.

Prodloužení vodovodního řadu Jezeřany
Na základě usnesení 05/01/2021 ze dne 17. 2. 2021 a
objednávky ze dne 7. 5. 2021 vypracovala společnost
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. projektovou
dokumentaci stavby „Prodloužení dešťové kanalizace v
lokalitě Na loukách“, jejímž předmětem je zatrubnění
koryta Jezeřanské strouhy v uvedené lokalitě. V současné
době je zajišťováno souhlasné stanovisko od vlastníků
dotčených pozemků.

Usnesení č. 06/01/2022
ZO J-M schvaluje Smlouvu č. ZN-001030070659/001ELSP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a E.GD, a.s., k pozemkům p.č.
1216/153 a 1216/197, v k.ú. Jezeřany, jejíž předmětem je
realizace stavby s názvem „Jezeřany - Novotná: NN přip.
kab. sm.“.

Konkurz na ředitele/ředitelku školy
Starosta informoval, že dnešního dne (23. 2. 2022) obdržel
od ředitelky školy přípis o vzdání se funkce ředitelky
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace. V následujících
dnech budou učiněny kroky a vyhlášeno výběrové řízení
na tuto funkci.

b) PK Elektro s.r.o., Smlouva č.: ZN-001030070941/002PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k
pozemkům p.č. 1491/3, 2086/4, 2352/12, 31/14, 31/15,
34/2, 35/8, 35/9 a 36/1, v k.ú. Jezeřany, s E.GD, a.s., ke
stavbě „Jezeřany -KAPA WOOD-CZ, 8RD: NN kab.ved“
Obec obdržela dne od společnosti PK elektro s.r.o., která
zastupuje společnost E.GD, a.s., dne 3. 2. 2022, žádost o
vyjádření k vybudování přípojky a uzavření smlouvy na
akci „Jezeřany - KAPA WOOD-CZ, 8RD: NN kab.ved“. Jedná
se o vybudování přípojky NN k budoucí výstavbě 8
rodinných domů v lokalitě Dolní loučky a následné zřízení
věcného břemene k pozemkům 1491/3, 2086/4, 2352/12,
31/14, 31/15, 34/2, 35/8, 35/9 a 36/1, v k.ú. Jezeřany. Na
základě schválení smlouvy bude možné stavby realizovat,
poté bude ZO předložena smlouva o zřízení věcného
břemene.
Starosta uvedl, že dne 22. 2. 2022 se na místě, kde má být
přípojka NN realizována uskutečněno jednání s
projektantem a dojde ke změně vedení přípojky. Tato
změna bude zaslána obci k vyjádření. Členové ZO se
vyjádřili, že dokud nebude předložena změna projektové
dokumentace, nebude ZO o smlouvě hlasovat.
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c) AGROSPOL spol. s r.o., Žádost o směnu pozemku

uvedenou část pozemku do původního stavu. V době
podpisu smlouvy bude provedena fotodokumentace.
Uzavřením smluv tak bude naplněn záměr obce
pronajmout pozemky za účelem uskladnění palivového
dřeva pro občany v dané lokalitě, obdobně bude moci být
postupováno v dalších obdobných případech.

Dne 21. 2. 2022 obdržela obec žádost o směnu pozemku od
společnosti AGROSPOL, spol. s r.o., jako vlastníka
pozemku p.č. 31/5 v k.ú. Jezeřany. Tento pozemek je
dotčen připravovanou výstavbou místní komunikace
společností KAPA WOOD-CZ s.r.o. k plánované výstavbě 8
RD. Je třeba zvážit, zda obec upřednostní směnu před
současným stavem s tím, že v případě zveřejnění záměru
se budou moci zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Členové ZO se vyjádřili, že případná směna je v zájmu
společnosti KAPA WOOD-CZ s.r.o. a směna by měla být
realizována touto společností. Starosta přislíbil jednání s
oběma stranami.
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) pronájem místnosti č. 1 v budově VÚB (č.p. 165)
ZO na svém zasedání dne 15. 12. 2021 schválilo a na
úřední desce byl dne 17. 12. 2021 zveřejněn záměr
pronajmout nemovitý majetek, místnost č. 1, o výměře
12,5 m2, jako nocležnu řidičů, v budově VÚB č.p. 165, za
pronájem ve výši 1 500 Kč měsíčně a poměrnou část
nákladů za energie. Svoji žádost o pronájem podala dne
19. 1. 2022, společnost ČSAD Kyjov Bus a.s., za účelem
provozování nocležny řidičů. Nikdo další se nevyjádřil ani
nepředložil svoji nabídku. Pronájem je možné schválit za
stanovených podmínek.
Ze strany členů ZO byl starosta požádán, aby upozornil
nového provozovatele a nájemce, aby řidiči autobusů
parkovali na točně, která je k parkování určena a nikoli na
jiných místech, kde může být ohrožena bezpečnost
silničního provozu nebo poškozován obecní majetek.

Usnesení č. 08/01/2022
ZO J-M schvaluje podmínky za kterých budou uzavírány s
občany smlouvy o pronájmu obecních pozemků, za účelem
dočasného uskladnění palivového dřeva, s tím, že smlouvy
budou uzavírány na dobu určitou 4 roky, za cenu 6 Kč za
m2 a rok.
Usnesení č. 09/01/2022
ZO J-M schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako pronajímatelem a Janem
Urbánkem, bytem Jezeřany-Maršovice 112, jako
nájemcem, jejímž předmětem je dočasné užívání části
pozemku p.č. 1491/4, o výměře 36 m2, ostatní plocha v k.ú.
Jezeřany, za účelem uskladnění palivového dřeva s
nájemným 216 Kč za kalendářní rok.

Usnesení č. 07/01/2022
ZO J-M schvaluje pronájem místnosti č. 1, v objektu
nemovitosti č.p. 165, společnosti ČSAD Kyjov Bus a.s., se
sídlem Boršovská 2228/5, 697 01 Kyjov, IČO: 49447009, za
1 500 Kč měsíčně a poměrnou část nákladů za energie, za
účelem provozování nocležny řidičů.

Ad.06: Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní
komunikace v lokalitě Panšula“

b) pronájem pozemků za účelem uskladnění palivového
dřeva

Na základě usnesení ZO č. 15/05/2021 ze dne 10. 11. 2021
bylo uskutečněno výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
„Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Panšula“,
jejímž předmětem jsou stavební práce na rekonstrukci
místní komunikace v uvedené lokalitě. Výzva byla
zveřejněna na úřední desce obce od 25. 1. 2022 do 9. 2.
2022, kdy bylo možno podávat nabídky a téhož dne se
uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku zaslalo celkem
5 dodavatelů. Hodnotící komise se k posouzení a
hodnocení nabídek sešla dne 9. 2. a 14. 2. 2022 a Zpráva o
posouzení a hodnocení nabídek byla předložena ZO.
Pořadí nabídek bylo stanoveno podle základního kritéria,
kterým byla ekonomická výhodnost nabídek, kdy nabídky
byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové
ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější byla nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny
byla rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku určila
nabídku uchazeče STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00

Na základě usnesení ZO č. 07/05/2021 a 08/05/2021 byly
zveřejněny záměry obce pronajmout nemovitý majetek,
části konkrétních obecních pozemků za účelem
uskladnění, popř. zřízení přístřešků palivového dřeva. ZO
jsou předkládány ke schválení jednotlivé smlouvy o nájmu
pozemku v souladu a s podmínkami projednanými ZO.
Jedná se o pronájem obecních pozemků mimo zastavěnou
část obce na dobu určitou 4 roky, za cenu 6 Kč za m2, s
oprávněním užívat část pozemku pouze ke sjednanému
účelu. Nájemce se zavazuje o pozemek řádně pečovat,
udržovat jej v řádném stavu, chránit jej před škodou a
zabezpečovat vlastním nákladem jeho údržbu a údržbu
přilehlých prostor, nesmí dát bez předchozího písemného
souhlasu pronajímatele pozemek do podnájmu ani jej
jinak přenechat k užívání třetí osobě, nájemce není
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
pronajímatele na pozemku provádět stavební ani jiné
úpravy, po ukončení nájmu je nájemce povinen uvést
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Praha 5, IČO: 60838744, s nabídkovou cenou 2 480 414,86
Kč bez PDH, která je pro zadavatele ekonomicky
nejvhodnější a splňuje veškeré podmínky zadávacího
řízení. Vybraný dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou a může s ním být uzavřena
smlouva o dílo.

nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny
byla rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.
Hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku určila
nabídku uchazeče KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00
Brno, IČO: 06041167, s nabídkovou cenou 777 539,04 Kč
včetně PDH, která je pro zadavatele ekonomicky
nejvhodnější a splňuje veškeré podmínky zadávacího
řízení. Vybraný dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou a může s ním být uzavřena
smlouva o dílo.

Usnesení č. 10/01/2022
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce
místní komunikace v lokalitě Panšula“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené starostou,
pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny a souhlasí s
vybraným dodavatelem STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5, IČO: 60838744, který předložil
nejvhodnější nabídku, nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou.

Usnesení č. 13/01/2022
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Oprava fasády
MŠ“, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
předložené starostou, pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny a souhlasí s vybraným dodavatele
KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO:
06041167, který předložil nejvhodnější nabídku, nabídku s
nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 11/01/2022
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce
místní komunikace v lokalitě Panšula“ návrh smlouvy o
dílo předložené vítězným dodavatelem STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jejímž
předmětem jsou stavební práce na rekonstrukci místní
komunikace v lokalitě Panšula, za cenu 2 480 414,86 Kč
bez PDH.

Usnesení č. 14/01/2022
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Oprava fasády
MŠ“ návrh smlouvy o dílo předložené vítězným
dodavatelem KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno,
IČO: 06041167, jejímž předmětem jsou stavební práce na
opravě stávajícího objektu mateřské školy na adrese
Jezeřany-Maršovice č.p. 142, za cenu 777 539,04 Kč včetně
DPH.

Usnesení č. 12/01/2022
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné
zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě
Panšula“, podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.

Usnesení č. 15/01/2022
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné
zakázky „Oprava fasády MŠ“, podepsat smlouvu s
vybraným uchazečem.

Ad.07: Veřejná zakázka „Oprava fasády MŠ“
Na základě usnesení ZO č. 16/05/2021 ze dne 10. 11. 2021
bylo uskutečněno výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
„Oprava fasády MŠ“, jejímž předmětem jsou jsou stavební
práce na opravě stávajícího objektu mateřské školy na
adrese Jezeřany-Maršovice č.p. 142. Výzva byla zveřejněna
na úřední desce obce od 25. 1. 2022 do 9. 2. 2022, kdy bylo
možno podávat nabídky a téhož dne se uskutečnilo
otvírání obálek. Svou nabídku zaslalo celkem 6 dodavatelů.
Hodnotící komise se k posouzení a hodnocení nabídek
sešla dne 9. 2. a 14. 2. 2022 a Zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek byla předložena ZO.

Ad. 08: Veřejná zakázka „Revitalizace Jezeřanské návsi“
ZO svým usnesením č. 13/05/2021 ze dne 10. 11. 2021
schválilo Studii centrálních prostor vypracovanou Ing.
Rastislavem Balogem a Ing. Lýdií Šušlíkovou. Dalším
krokem, o kterém jednal starosta s místostarostou s těmito
zpracovateli studie v průběhu ledna 2022, je zpracování
dalšího stupně projektové dokumentace a jeho rozsah. Na
základě tohoto jednání Ing. Rastislav Balog vypracoval
nabídku, která je předkládána ZO k projednání. S ohledem
na rozsah a řešené lokality by bylo vhodné zpracovat
projektovou dokumentaci pro lokalitu Jezeřanské návsi.
Usnesení č. 16/01/2022
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Revitalizace
Jezeřanské návsi“, jehož předmětem je vypracování
projektové dokumentace navazující na Studii centrálních
prostor spočívající v úpravě vstupní ulici se stromořadím,
rozdělení návsi na aktivní klidovou část s plochou pro
sezónní akce, setkávání a posezení, hřištěm a pódiem,
úprava ploch zeleně a obvodové stromořadí, včetně
rekonstrukce místních komunikací, parkovacích stání a
chodníků, nacházející se zejména na pozemcích p.č.
1491/1 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany.
Usnesení č. 17/01/2022
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku s názvem
„Revitalizace Jezeřanské návsi“, jejíž předmětem je
vypracování projektové dokumentace revitalizace
centrálních prostor v Jezeřanech,

Pořadí nabídek bylo stanoveno podle základního kritéria,
kterým byla ekonomická výhodnost nabídek, kdy nabídky
byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové
ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější byla nabídka s
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a)jako veřejnou zakázku s vyhlášením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1
500 000 Kč bez DPH, s tím, že tato veřejná zakázka bude
zadána přímo jednomu dodavateli, kterým bude Ing.
Rastislav Balog, autorizovaný architekt ČKA č. 04536,
Štefánikova 48, 612 00 Brno, s odůvodněním, že
projektová dokumentace bude navazovat na Studii
centrálních prostor, kde byl členem zpracovatelského
týmu a předložil nabídku, kterou je připraven operativně
realizovat.

veřejnou potřebu v lokalitě Na loukách, nacházející se
zejména na pozemcích p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice a p.č.
2352/13 v k.ú. Jezeřany,
a)jako veřejnou zakázku s oslovením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 500
000 Kč bez DPH,
s tím, že poptávkové řízení a jeho vyhodnocení provede
starosta spolu s místostarostou.
Ad. 10: Inventarizace majetku a závazků obce za rok
2021

Usnesení č. 18/01/2022
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné
zakázku malého rozsahu s vyhlášením „Revitalizace
Jezeřanské návsi““, zadat tuto veřejnou zakázku přímo
jednomu dodavateli, Ing. Rastislavu Balogovi,
autorizovaný architekt ČKA č. 04536, Štefánikova 48, 612
00 Brno, jednat s ním o doplnění a předložení cenové
nabídky dle požadavků zastupitelstva obce a jednat s ním
o uzavření smlouvy o dílo.

Inventarizace majetku a závazků obce byla provedena
souladu s Vyhláškou MF č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a Směrnicí obce č. 2/2011 pro
provedení inventarizace majetku a závazků, a na základě
Plánu inventarizace na rok 2021, ze dne 2. 11. 2021 a
Příkazu k provedení inventarizace v roce 2021, ze dne 2.
11. 2021.
Inventarizace byla provedena v určených termínech
jednotlivými inventarizačními komisemi. Na základě
jejich zjištění vyhotovila hlavní inventarizační komise
inventarizační soupisy a dne 28. 1. 2022 předala výsledky
inventarizace starostovi, včetně Inventarizační zprávy za
rok 2021, kterou starosta schválil. ZO je předkládána
Inventarizační zpráva za rok 2021, Inventurní soupis ke
dni 31. 12. 2021 a Příloha k inventarizaci majetku 2021 Přírůstky a úbytky majetku. Při inventarizaci za rok 2021
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a s návrhem
na vyřazení majetku byl vyjádřen souhlas.

Ad. 09: Připravované projekty
Oprava fasády OB - odložení realizace
Usnesením č. 17/05/2021 ze dne 10. 11. 2021 byla ZO
schválena veřejná zakázka s názvem „Oprava fasády
obecní byty“, jejímž předmětem je oprava fasády
stávajícího objektu obecních bytů, na adrese JezeřanyMaršovice 144. V rozpočtu obce pro rok 2022 bylo
vyčleněno 550 000 Kč na tuto veřejnou zakázku. Je
navrhováno tuto akci odložit na příští rok, resp. na období,
kdy se uvolní byt. č 2 a spolu s fasádou by mohla být
realizována jeho rekonstrukce. Odložení realizace je
odůvodněno stanovením nových priorit pro tento rok a
nedostatkem finančních prostředků v rozpočtu obce.

Usnesení č. 20/01/2022
ZO J-M schvaluje Inventarizaci majetku a závazků obce za
rok 2021.
Ad. 11: Rozpočtové opatření č. 11/2021 a č.1/2022

Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na loukách

Po schválení a zveřejnění Rozpočtu obce pro rok 2022 bylo
neprodleně ve spolupráci s účetní obce provedeno k
podrobnému rozpisu rozpočtu podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce a podle platné
rozpočtové skladby.
Od 1. 1. 2022 byly provedeny změny v rozpočtové skladbě
a při této příležitosti došlo ke změnám některých položek,
které se promítly i v rozpočtu obce. Jedná se o následující:
Byla zrušena položka 1340 Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která byla nahrazena
položkou 1345 Příjem z poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tak došlo
k přeúčtování částky 350 000 Kč.
Dále byla vytvořena položka 1349 Příjem ze zrušených
místních poplatků, na které se budou účtovat nedoplatky
od občanů za místní poplatky z minulých let.
Dále byla zrušena položka 5193 Výdaje na dopravní
územní obslužnost a byla nahrazena položkou 5323
Neinvestiční transfery krajům a tak v rámci rozpočtu obce
došlo k přeúčtování částky 100 000 Kč (určenou na IDS
JMK, Základní obslužnost a nadstandard).
Rozpočtové opatření č. 11/2021 upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu roku 2021, s ohledem na aktuální potřeby ve

Plánovanou akcí pro letošní rok je projekt „Prodloužení
vodovodního řadu v lokalitě Na loukách“. Realizace byla
schválena usnesením č. 08/02/2021 ze dne 21. 4. 2021.
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení
v ypracovala společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., projektant Ing. Pavel Černý. Stavební
povolení Rozhodnutí – společné povolení, vydal Městský
úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, ze dne
8. 6. 2021. Na základě usnesení č. 32/04/2021 ze dne 15. 9.
2021 byla dne 21. 12. 2021 mezi obcí a ZSO VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO, uzavřena Dohoda o převzetí
závazku (převzetí investorství), ohledně převzetí závazků
z vystavených objednávek a uzavřených smluv a zajištění
veškerých činnosti vedoucích k realizaci akce a Smlouva o
poskytnutí dotace (finančního transferu) na pokrytí
skutečných celkových nákladů stavby, předpokládaných ve
výši 500 000 Kč bez DPH. Realizace projektu bude
zabezpečeno zásobování pitnou vodou obyvatel v uvedené
lokalitě.
Usnesení č. 19/01/2022
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku s názvem
„Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na loukách“,
jejímž předmětem je prodloužení vodovodního řadu pro
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financování obce, kdy na konci roku došlo k příjmům a
výdajům, které nebyly v rozpočtu dostatečně zohledněny.
Rozpočtové opatření bylo provedené starostou ke dni 31.
12. 2021, upravuje na příjmové stránce navýšení daně z
příjmu FO, odvodu z loterií a dotace na odbornou přípravu
JSDH. Ve výdaje se jedná zvýšení výdajů zejména na
energie, PHM, sběrný dvůr, dohody o činnosti a zaúčtování
dotace pro JSDH.
Rozpočtové opatření č. 1/2022 upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2022, jejichž potřeba vyvstala na základě
nevyčerpaných výdajů z roku 2021, nově schválené a
upravené výdaje rozpočtu roku 2022, které bude potřeba
realizovat, s ohledem na aktuální potřeby obce.
Rozpočtové opatření upravuje v příjmech úhradu místního
poplatku za minulá období, těžbu a prodej dřeva za rok
2022 a provedenou úhradu za dřevo vytěžené v roce 2021.
Ve výdajích se jedná o úhradu části těžby za rok 2021,
úpravu ceny akce „Rekonstrukce místní komunikace v
lokalitě Panšula“ dle VŘ, nerealizování a odložení akce
„Oprava fasády OB“ a vyčlenění finančních prostředků na
stravenkový paušál pro zaměstnance obce. Zároveň budou
v tomto rozpočtovém opatření upraveny schválené výdaje
na tomto zasedání ZO.

Ze zasedání ZO J-M č. 02/2022
konaného dne 30. 3. 2022
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. Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce
obecního úřadu od 22 3. 2022, 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 7 členů ZO, omluveni
jsou MH ze zdravotních a LB z pracovních důvodů.
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. 21/01/2022
ZO J-M schvaluje změnu položek Rozpočtu obce pro rok
2022 v souladu s Vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové
skladbě, s účinností od 1. 1. 2022.

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem jednání.

Usnesení č. 22/01/2022
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2021, které
provedl starosta ke dni 31. 12. 2021.

Usnesení č. 01/02/2022
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2022
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)Duda Nataliya – Žádost o pronájem obecního pozemku
(pronájem pozemků za účelem uskladnění palivového
dřeva)
05. Nakládání s majetkem
a)S m l o u v a o z ř í z e n í v ě c n é h o b ř e m e n e č . :
ZN-014330062264/001-GPM, s EG.D, a.s. (stavba
„Jezeřany-Maršovice -Švejkarová: NN přip.“)
06. Změna č. 2 územního plánu Jezeřany-Maršovice
07. Projekt „Obytný soubor Horní Loučky, JezeřanyMaršovice“, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ
HORNÍ LOUČKY, Z.S. (spolupráce a spoluúčast obce při
realizaci projektu, poskytnutí finančního příspěvku,
převod stavby a pozemků do vlastnictví obce)
08. Připravované a realizované projekty („Revitalizace
Jezeřanské návsi“)
09. Rozpočtové opatření č. 2/2022
10. Diskuse
11. Ukončení

Usnesení č. 23/01/2022
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022.
Ad. 12: Diskuse
V diskusi zaznělo:
LB informoval, že členové SDH opět v obci uspořádají akci
„Ukliďme Česko“, která se bude konat v sobotu 2. 4. 2022.
Zároveň bude SDH realizovat tento den sběr
elektroodpadu a zároveň by bylo vhodné o tomto víkendu
realizovat sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
OČ informoval, že je možné žádat o dotaci z Nadace ČEZ
na Stromy a Oranžové hřiště a ZO ozřejmil záměr výsadby
stromů na pozemcích v okolí kostela a doplnění herních
prvků na hřišti na Panšule.
Starosta uvedl, že v rámci dotační politiky
Jihomoravského kraje, budou podány žádosti o poskytnutí
dotace na akce „Oprava fasády MŠ“ a „Dovybavení
Jednotky SDH Jezeřany-Maršovice“.Při tů na místních
komunikacích a veřejných prostranstvích v roce 2022,
konkrétně akce „Sběrné místo tříděného odpadu v lokalitě
Za kostelem“, „Odvodnění místní komunikace u RD č.p. 44
a 45“ a „Oprava výtluk na místních komunikacích“.
Provedení poptávky a předložení nabídek by ZO
projednalo na příštím zasedání ZO.

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 4. 3. 2022.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.

Ad. 13: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast, a ukončil zasedání v 10:10 hod.

￼10

Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele
navrhl PE a RP.

Byla ustanovena konkurzní komise, ve které je jeden
zástupce delegovaný JMK, tři zástupci jmenované Českou
školní inspekcí (školní inspektorka, odbornice v oblasti
organizace a řízení ve školství a odbornice ve státní
správě), pedagogický pracovník za PO Mgr. Blanka
Heikenwälderová, za Radu školy Ing. David Tesař, za
zřizovatele Ing. Petr Slavík a Ing. Ondřej Čáp. Funkcí
tajemnice komise byla pověřena paní Pavlína Slavíková.

Usnesení č. 02/02/2022
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2022 Mgr.
Petra Eckla a Radka Podhrázkého.
Technická poznámka:
V 18:10 hod. se dostavil LB, počet přítomných členů ZO je
8.

Místní komunikace v lokalitě Za kostelem
Ve věci výstavby místní komunikace v lokalitě Za kostelem
projekt „Místní komunikace Za kostelem v obci JezeřanyMaršovice“ sestával ze dvou samostatně povolených
staveb (etap), byla dne 18. 1. 2022 zaslána na MěÚ MK
Žádost o v ydání kolaudačního souhlasu včetně
dokumentace. V případě II. etapy se dne 17. 2. 2022
uskutečnila závěrečná prohlídka stavby, v případě I. etapy
se kontrolní prohlídka uskutečnila 3. 3. 2022 a ke dni 24. 3.
2021 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas. V
případě II. etapy tak doposud učiněno nebylo, řízení je
vedeno odborem dopravy a rozhodnutí očekáváme každým
dne. Pozemky, na kterých byla stavba realizována, jsou
doposud vedeny jako orná půda, po ukončení
kolaudačního řízení bude na katastrální úřad podána
žádost na změnu využití pozemků jako ostatní plocha,
místní komunikace.

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Dodatky k pachtovním smlouvám (Usnesení č. 03/01/2022)
Ve dnech 16. 3. až 23. 3. 2022 byly vyhotoveny a
podepsány dodatky k jednotlivým pachtovním smlouvám,
čímž pro tento pachtovní rok byl příjem obce z pronájmu
zemědělských pozemků navýšen z 108 439 Kč na 126 298
Kč.
Pronájem nocležny řidičů
Nájemní smlouva byla vyhotovena a podepsána ze strany
obce dne 8. 3. 2022 a ze strany nájemce byla smlouva
podepsána dne 14. 3. 2022.
Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na loukách

Původní záměr obce, realizovat na zelených plochách
mezi komunikace a sousedními pozemky jednotnou
úpravu a výsadbu, se bohužel z časových a finančních
důvodů neuskuteční. Majitelé sousedních nemovitostí
budou o této skutečnosti písemně informováni s tím, že
úprava a údržby zelených ploch bude řešena dle dohody,
samotnými majiteli či obcí, která by provedla základní
úpravu těchto ploch a bude provádět jejich běžnou údržbu
dle svých možností. Pokud se o tyto plochy budou starat
samotní občané, popř. ve spolupráci či součinnosti s obcí,
bude jim doporučeno, aby plochy oseli trávou, popř.
vysadit drobné okrasné rostliny či keře.

Dne 4. 3. 2022 se uskutečnilo jednání s tajemníkem ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko ohledně veřejné
zakázky „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na
loukách“ s tím, že na základě uzavření Dohody o převzetí
závazku ze dne 21. 12. 2021 a z ní vyplývající předání a
převzetí investorství (veškerá práva a povinnosti), bude
výběrové řízení provádět ZSO. Dne 7. 3. 2022 byly
tajemníkovi ZSO zaslány podklady s tím, že výběrové
řízení by mohlo být realizováno v průběhu března až
dubna 2022 s předpokladem, že výsledky budou
posuzovány ve spolupráci s obcí a budou předloženy ke
schválení ZO.

Pomoc Ukrajině
Ad 03. Zpráva o činnosti

V rámci řešení pomoci uprchlým občanům Ukrajiny, na
základě žádosti Města Moravský Krumlov byla ve dnech
15. 3. až 17. 3. 2022 uskutečnila sbírka potřebných věcí
jako nouzová pomoc pro dočasně ubytované v Moravském
Krumlově. Materiál byl předán na MěÚ Moravský Krumlov
v pátek dne 18. 3. 2022. Obec nemá vhodné ubytovací
kapacity, které by bylo možné využít jako nabídky pro
ubytování uprchlíků.
Bylo by vhodné v rámci rozpočtu zvážit vyčlenění finanční
částku na případnou pomoc uprchlíkům, kteří by nalezli
ubytování v naší obci a potřebovali by pomoc. V současné
době se v obci nachází několik občanů Ukrajiny, kteří bydlí
u svých příbuzných, resp. rodinných příslušníků. V případě
potřeby řešení krizové situace by bylo možné
bezprostředně finančně či materiálně pomoci.

Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s
problematikou, kterou se zabýval v přechozím období:
Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/
ředitelky školy
Dne 8. 3. 2022 starosta, v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/200 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil konkurzní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice.
Přihlášky do konkurzního řízení je možné podávat do 20.
4. 2022.
Konkurz (inzerát) byl zveřejněn na pevné úřední desce a
na elektronické úřední desce www.jezerany-marsovice.cz,
na webu příspěvkové organizace www.zsjezerany.cz, na
portálu www.jmskoly.cz a www.vim-jmk.cz, v upravené
podobě v Učitelských novinách a Facebooku obce.

Usnesení č. 03/02/2022
ZO J-M schvaluje vyčlenění částky 20 000 Kč, v rámci
rozpočtu obce pro rok 2022, na finanční či materiální
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pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kterou může podle
konkrétní situace použít starosta.

celkem by tedy obec měla pořídit komunální techniku
minimálně za 77 500 Kč. Za dotaci lze zakoupit malou
komunální techniku dle vlastního výběru, i více druhů
(např. travní sekačky, malotraktory, křovinořezy,
plotostřihy, motorové pily, vysavače listí, včetně
příslušenství, náhradní díly k této technice).

Projekt „Obnova soustavy veřejného osvětlení JezeřanyMaršovice“ – závěrečné vyhodnocení akce
Ve věci projektu „Obnova soustavy veřejného osvětlení
Jezeřany-Maršovice“, který byl realizován z dotace
poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu, v rámci
programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021
(program EFEKT 2), v říjnu až listopadu 2020, je potřeba
vypracovat závěrečné vyhodnocení akce dle metodiky
MPO.
S ohledem na skutečnost, že žádost vypracovala a celý
projekt administrovala společnost Regionální poradenská
agentura, s.r.o., bylo na základě jejich cenové nabídky
objednáno vypracování závěrečného vyhodnocení za cenu
35 000 Kč bez DPH.

Odpadové hospodářství
V rámci odpadového hospodářství se v následujících
dnech uskuteční několik akcí. V sobotu 2. 4 2022 pořádá
SDH spolu s MS Sobotka tradiční akci Ukliďte Česko a
zároveň SDH pořádá sběr elektroodpadu. Obec v tento den
pořádá sběr a svoz velkoobjemového odpadu a v sobotu
30. 4. 2022 sběr a svoz nebezpečného odpadu.
Projekt sanace opěrné zdi za pozemkem p.č. 53 v k.ú.
Jezeřany
Již při realizaci výstavby splaškové kanalizace a
rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Pérka bylo
provedeno statické posouzení opěrné zdi, kdy znalec ke
stavu opěrné zdi za pozemkem p.č. 53 uvedl, že poruchy
jsou dlouhodobého rázu a jsou relativně pomalu se
rozvíjející a nehrozí jejich další akutní a havarijní rozvoj,
ale pro stavbu byly dočasně staticky zabezpečeny
bezpečnostním vzepřením.

Kompostéry II.
Dne 2. 3. 2022 a následně dne 7. 3. 2022 bylo předáno
občanům celkem 125 ks kompostérů. S občany byly
vyhotoveny předávací protokoly a smlouvy o výpůjčce a
darování, kdy kompostéry jsou občanům dány do výpůjčky
po dobu pěti let, do konce doby udržitelnosti projektu (31.
12. 2027) a po uplynutí této doby se stává kompostér jejich
majetkem.

Po skončení výstavby statik znovu provedl posouzení
stávajícího stavu, potvrdil, že nehrozí havarijní situace, ale
nabídl vypracování projektu sanace této části zdi. Na
základě této nabídky bude vypracování projektové
dokumentace objednáno.
Posuvné dveře v KD
Na základě objednávky z konce roku 2021 a vyčleněných
finančních prostředků v rozpočtu obce pro rok 2022 začala
společnost D-FORTEL, s.r.o. realizovat výrobu a osazení
posuvných dveří a dřevěné stěny v KD.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Duda Nataliya – Žádost o pronájem obecního pozemku
(pronájem pozemků za účelem uskladnění palivového
dřeva)
Na základě usnesení ZO č. 07/05/2021 a 08/05/2021 jsou
kontinuálně zveřejněny záměry obce pronajmout
nemovitý majetek, části konkrétních obecních pozemků,
za účelem uskladnění, popř. zřízení přístřešků palivového
dřeva. ZO jsou předkládána další žádost ke schválení
smlouvy o nájmu pozemku v souladu a s podmínkami
projednanými na minulém zasedání ZO.

Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Předcházení
vzniku biologicky rozložitelných odpadů v dobrovolném
svazku obcí Moravskokrumlovsko". Spoluúčast obce na
jejich financování činila 133 000 Kč, což bylo o 18 000 Kč
méně, než byl původní předpoklad (151 000 Kč), který byl
vyčleněn v rozpočtu obce pro rok 2022.
Energoregion 2020,
techniky IV“

Usnesení č. 04/02/2022
ZO J-M schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako pronajímatelem a Nataliya Duda,
bytem Jezeřany-Maršovice 212, jako nájemcem, jejímž
předmětem je dočasné užívání části pozemku p.č. 913/1 a
p.č. 1495/1, o výměře 20 m2, ostatní plocha v k.ú.
Maršovice, za účelem uskladnění palivového dřeva s
nájemným 120 Kč za kalendářní rok.

projekt „Nákup malé komunální

Sdružení Energoregion 2020, s.p.o., bude v letošním roce
realizovat další projekt „Malá komunální technika IV“, z
finanční prostředky poskytnutých Nadace ČEZ. Rada a
předsednictvo sdružení rozhodly, že příjemci dotace z
letošního projektu bude i naše obec, která je členem
sdružení. Dotace by měla činit 62 000 Kč a spoluúčast 25%,
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Ad. 05: Nakládání s majetkem

nahlédnutí na OÚ a na MěÚ Moravský Krumlov, odbor
výstavby a územního plánování.

a) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330062264/001-GPM, s EG.D, a.s. (stavba
„Jezeřany-Maršovice - Švejkarová: NN přip.“)

Usnesení č. 06/02/2022
ZO J-M vydává, jako kompetentní orgán dle ustanovení §
6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, Změnu č. 2 územního plánu Jezeřany-Maršovice,
jako opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního
zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění.

ZO na svém zasedání dne 15. 12. 2021 schválilo a na
úřední desce byl dne 17. 12. 2021 K budoucí stavbě
rodinného domu byla realizována přípojka NN a rozsah
věcného břemene byl v ymezen dne 3. 2. 2022
geometrickým plánem č. 306-2865/2021. K podepsání
smlouvy se obec zavázala svým dřívějším rozhodnutím
schválením smlouvy o budoucí smlouvě, která byla
schválena usnesením ZO č. 14/04/2020 ze dne 16. 9. 2020.

Ad.07: Projekt „Obytný soubor Horní Loučky, JezeřanyMaršovice“, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ
HORNÍ LOUČKY, Z.S.(spolupráce a spoluúčast obce při
realizaci projektu, poskytnutí finančního příspěvku,
převod stavby a pozemků do vlastnictví obce „Oprava
fasády MŠ“

Usnesení č. 05/02/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:ZN-014330062264/001-GPM, s EG.D, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby „Jezeřany-Maršovice Švejkarová: NN přip.“.

Na základě usnesení ZO č. 05/03/2020 a č. 06/3/2020 ze
dne 17. 6.2020 by bylo vhodné pokračovat ve spolupráci se
spolkem SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ
LOUČKY, Z.S, (dále jen „SPOLEK“) na realizaci projektu
akce „Obytný soubor Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice“.
Na základě projektové dokumentace, na jejíž vypracování
ZO poskytlo finanční příspěvek ve výši 20 % skutečně
vynaložených nákladů, na základě Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku ze dne 2. 2. 2021. Dne 21. 3. 2022
obec obdržela Žádost o pokračování spolupráce a
poskytnutí finančního příspěvku od SPOLKU ve smyslu
následujícího postupu ve věci.

Ad.06: Změna č. 2 územního plánu Jezeřany-Maršovice
Návrh změny č. 2 územního plánu Jezeřany-Maršovice
(dále jen „Návrh“) byl vypracován na základě návrhu na
pořízení změny č. 2 zkráceným postupem dle ustanovení §
55a stavebního zákona, kterou podali Ing. Jan Slavík a Mgr.
Martina Slavíková a schváleného ZO dne 15. 9. 2021.
Veřejné projednání Návrhu proběhlo dne 4. 1. 2022. Proti
změně nebyly podány žádné námitky a nebyly uplatněny
žádné připomínky.
Změna nově vymezuje tyto zastavitelné plochy přestavby
v k.ú. Jezeřany a v k.ú. Maršovice:
- plocha smíšená obytná venkovská – SV, na parcelách č.
1478/6, 2/1, 2/20, 2/21 a části parcel č. 3/5, 3/2, 2/15 v k.ú.
Jezeřany, označená v dokumentaci změny jako plocha „Z2P1.“
- plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení – SO, na parcelách č.1459/33, 1459/32 v k.ú.
Maršovice, označená v dokumentaci změny jako
zastavitelná plocha „Z2-Z1“.
Součástí Změny č. 2 je aktualizace zastavěného území k
1.10.2021.

OBEC se SPOLKEM by mohly uzavřít Dohodu o spolupráci,
jejímž předmětem by byla úprava postupu při realizaci a
financování díla „Obytný soubor Horní Loučky, JezeřanyMaršovice“, v souladu s přijatým usnesením č. 05/03/2020.
Realizace této dohody spočívá v tom, že SPOLEK na
základě projektové dokumentace získal stavební povolení
k realizaci inženýrských sítí a uzavře smlouvy na jejich
v ýstavbu. Stavbu by měla realizovat společnost
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen
„VAS“) a stavba by měla být rozdělena na stavby dvě,
konkrétně jako
- Obytný soubor Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice, D301
Kanalizace splašková, D303 Vodovod (dále jen „STAVBA I.
“), když stavbu,
- Obytný soubor Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice, D 101
Komunikace, sjezdy a ostatní plochy, D301 Kanalizace
splašková-přípojky, D 302 Dešťová kanalizace, D303
Vodovod-přípojky, D402 Veřejné osvětlení (dále jen
„STAVBA II.“).

Změna č. 2 se skládá z textové a grafické části zpracované
dle přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném
znění.
ZO je předkládán kompletní dokumentace Změny č. 2 a
úplné znění Územního plánu Jezeřany-Maršovice po
Změně č. 2 (textová i výkresová část) spolu s opatřením
obecné povahy, kterým ZO vydá Změnu č. 2 územního
plánu Jezeřany-Maršovice. Vydáním opatření obecné
povahy je dovršeno období přípravy Změny č. 2 územního
plánu obce. Opatření obecné povahy bude zveřejněno na
úřední desce a nabude účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení.

STAVBA I. bude realizována tak, že investorství stavby
převezme od SPOLKU ZSO VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO (dále jen „SVAZEK“), na základě dohody o
převzetí závazku (převzetí investorství), kdy přebírající se
zavazuje stavbu provést a dokončit v souladu s vydaným
stavebním povolením. Přebírající se zavazuje převzít
závazky předávajícího z vystavených objednávek a
uzavřených smluv, dále zajistit veškeré činnosti vedoucí k
realizaci akce. Předávající se zavazují administrativně a
finančně přispět na realizaci akce. Celkové náklady této
akce (STAVBA I.) budou činit 4 220 000 Kč bez DPH, s

Změna a úplné znění územního plánu, vzhledem k jeho
rozsahu, budou v elektronické podobě zveřejněny na
internetových stránkách Obce Jezeřany-Maršovice;
www.jezerany-marsovice.cz a tištěná část bude k
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ohledem na skutečnost že SVAZEK je plátcem DPH, jedná
se o cenu konečnou. Aby mohly být naplněny předpoklady
převzetí investorství SVAZKEM a stavba mohla být v
majetek SVAZKU, resp. obce jako členské obce SVAZKU. Je
potřeba postupovat tak, aby obec poskytla SVAZKU dotaci
ve výši skutečných celkových nákladů stavby.

Jezeřany-Maršovice a spolkem SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ LOUČKY,Z.S, IČO:
09611215, se sídlem Jezeřany-Maršovice 314, jejímž
předmětem je závazek spolku poskytnout účelově určený
finanční dar obci ve výši 3 376 000 Kč, na realizaci stavby
„Obytný soubor Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice“ D301
Kanalizace splašková, D303 Vodovod, u kterou převezme
do investorství svazku VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí.

ZO je předkládán návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
(finančního transferu). Aby byl podíl obce a SPOLKU v
souladu s usnesením č. 05/03/2020, tedy příspěvek obce
byl ve výši 20% vynaložených nákladů, t.j. 844 000 Kč.

Usnesení č. 08/02/2022
ZO J-M schvaluje ve věci projektu „Obytný soubor Horní
Loučky, Jezeřany-Maršovice“ Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku (finančního transferu) mezi Obcí
J e z e ř a n y - M a r š o v i c e a s v a z k e m VO D OVO DY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí, IČO:
45671745, se sídlem Kotkova 20, Znojmo, jejímž
předmětem je závazek obce poskytnout svazku dotaci ve
výši skutečných celkových nákladů stavby „Obytný soubor
Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice“ D301 Kanalizace
splašková, D303 Vodovod, celkem 4 220 000 Kč.

ZO je dále předkládán návrh darovací smlouvy, mezi obcí a
SPOLKEM, jejímž předmětem je závazek SPOLKU
poskytnout účelově určený finanční dar obci ve výši 3 376
000 Kč (což je 80% vynaložených nákladů stavby).
Co se týká STAVBY II., tak tu bude pro SPOLEK realizovat
na základě smlouvy o dílo VAS, za cenu 7 035 143,28 Kč
včetně DPH, v následujícím období do 30. 11. 2022.
Spoluúčast obce by rovněž měla činit 20%, tj. 1 407 028 Kč.
Finanční příspěvek by byl poskytován bezhotovostním
převodem z účtu obce na bankovní účet SPOLKU
průběžně, v závislosti na postupu realizace díla, plnění
podmínek a možnostech obce. Aby mohla dojít k naplnění
dohody o spolupráci, měla by být STAVBA II., resp. její
součásti sloužící veřejnosti, byla po kolaudaci převedena
bezplatně SPOLKEM do majetku obce a dále by vlastníci
pozemků (členové SPOLKU) darovali obci pozemky, na
kterých bude dílo realizováno a tyto pozemky budou
součástí veřejného prostranství.

Usnesení č. 09/02/2022
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci projektu
„Obytný soubor Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice“, aby
dále jednal ohledně poskytnutí finančního příspěvku,
převodu stavby a pozemků do vlastnictví obce a připravil
podklady (dohody a smlouvy) pro rozhodnutí
zastupitelstva obce.
Ad . 0 8 : P ř i p r a v o v a n é a r e a l i z o v a n é p r o j e k t y
(„Revitalizace Jezeřanské návsi“)

Navrhovaným postupem bude realizována výstavba
inženýrských sítí, které budou sloužit občanům obce
budoucím stavebníkům rodinných domů v lokalitě,
zároveň bude umožněn přístup do lokality Horní Loučky,
kde dle schválené Územní studie Horní Loučky, Jezeřany,
bude možno v budoucnosti realizovat výstavbu dalších
rodinných domů, a tak umožnit další rozvoj obce.

Na základě usnesením č. 18/01/2022 ze dne 23. 2. 2022
starosta jednal s Ing. Rastislavem Balogem ohledně
doplnění a upřesnění cenové nabídky dle požadavků
zastupitelstva obce. S vlastního jednání vyplynulo, že
nabídka projekčních prací zaslaná 9.2.2022 byla pro
stupeň „pro společné povolení stavby" (DUSP), tedy
stupeň který je potřebný jako podklad pro žádost o dotaci
v případném dotačním programu, když však konkrétní
podmínky neznáme a vycházíme pouze ze zkušeností z
minulosti.

Před hlasováním ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
V rámci diskuse členů ZO byla deklarována podpora
uvedeného projektu a rovněž vysloven souhlas s výši
spoluúčasti obce. K předloženým návrhům smluv ke
STAVBĚ I. Nebyly zásadní připomínky a s uvedeným
postupem vyslovili členové ZO souhlas.

K zadání zakázky samotné dodávky stavby (realizace), je
ale nutný stupeň PD v podrobnosti „Pro provádění stavby“
včetně rozpočtu či výkazu výměr, teda DPS. O tomto
stupni jednáno nebylo a je možné že po vyhlášení
konkrétního dotačního programu bude pravděpodobně
nutné tuto DUSP upravit na podmínky tohoto programu. A
až na tuto finální PD, po získání dotace vypracovat DPS.

Co se týká STAVBY II. měli někteří členové ZO připomínky
k průběžnému poskytování finančního příspěvku s
ohledem na dokončení a kolaudaci stavby. Rovněž nebyl
mezi členy ZO jednoznačný pohled na dobu, kdy by mělo
dojít k převodu dotčených pozemků. Proto bylo
dohodnuto, že jednání se SPOLKEM ohledně
spolufinancování STAVBY II. a převodu stavby a pozemků
bude pokračováno tak, aby byly zohledněny připomínky
ZO.

V ideálním případě by bylo správné vypracovat všechny
stupně (DUSP + DPS) už na konkrétní zadání a znění
dotačního programu. S ohledem na finanční náročnost
vypracování PD, ale zejména na finanční náročnost
realizace, není asi efektivní vypracovat už i DSP (v celém
rozsahu), protože nevíme, jaké bude znění dotačního
programu (zadání) a tím pádem i rozsahu podrobného
stupně DPS. Proto lze považovat rozdělení prací na
projektové dokumentaci za vhodné.

Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvy týkající se STAVBY I.
schválilo a pověřilo starostu k projednání a přípravě
podkladů pro STAVBU II.
Usnesení č. 07/02/2022
ZO J-M schvaluje ve věci projektu „Obytný soubor Horní
Loučky, Jezeřany-Maršovice“ Darovací smlouvu mezi Obcí

Na základě již zmíněného jednání je ZO předkládána
upravená Smlouva o dílo, kdy došlo k úpravě ceny díla a
termínu vypracování a dodání projektové dokumentace.
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Před hlasováním byla dána možnost ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko.

půda a 30% odvodu je příjmem obce, v jejímž odvodu se
odňatá zemědělská půda nachází. V tomto případě se
jedná o dvě vydaná rozhodnutí. Ve výdajích se jedná o
snížení spoluúčasti na akci KOMPOSTÉRY II (-18 300 Kč),
členský příspěvek pro ENERGOREGION 2020 (-1 000 Kč) a
karanténu zaměstnance v případě COVID (- 2 300 Kč).

V následné diskusi členové ZO se znovu prošli znění
předložené smlouvy o dílo s tím, že zazněly připomínky ke
skutečnosti, že do projektu nebyly zahrnuty mosty a lávka
přes strouhu, výši dílčího plnění smluvní ceny a předání
dokumentace v otevřených formátech doc, xls, dwg, dgn.

Zároveň budou do rozpočtového opatření zahrnuty výdaje.
Které byly odsouhlaseny v rámci přijatých usnesení.

Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO realizaci projektu, veřejnou
zakázku schválilo a pověřilo zadání zakázky jednomu
dodavateli.

Před hlasováním byla dána možnost ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a
ZO změny položek rozpočtu obce a rozpočtová opatření
schválilo.

Usnesení č. 10/02/2022
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Revitalizace
Jezeřanské návsi“ Smlouvu o dílo, se zhotovitelem Ing.
Rastislav Balog, autorizovaný architekt ČKA č. 04536,
Štefánikova 48, 612 00 Brno, jejímž předmětem je
vypracování projektové dokumentace Revitalizace
Jezeřanské návsi, pro společné povolení stavby, za cenu 1
375 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 11/02/2022
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Ad. 10: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta upozornil na dvě akce, které se v tomto roce mají
uskutečnit a to Malý festival loutky a zájezd na výstavu
FLORIA 2022, který pořádá místní knihovna.

Ad. 09: Rozpočtové opatření č. 2/2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2022, jejichž potřeby vyvstala od
minulého zasedání ZO, s ohledem na aktuální potřeby
obce. V příjmech upravuje odvody za odnětí půdy ze ZPF
(pol. 1334, + 15 000 Kč), když tyto odvody platí stavebníci v
případě, že staví na pozemcích vedených v KN jako orná

Ad. 11: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast, a ukončil zasedání v 21:55 hod.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
programem „Dopravní výchova“, kde si žáci osvěžili
znalosti z dopravních značek a řešení situací na
komunikacích.

Upleteme pomlázku, je jak z hadích ocásků …
Tak začíná jedna z jarních říkanek. Tak snad už letos
po dvou letech zažijeme Velikonoce, na jaké jsme byli
zvyklí. Ale než nasajeme tu opravdovou jarní a velikonoční
atmosféru, podíváme se na chvíli zpět. Na to, co se ve
škole dělo od Vánoc. Z důvodu pandemie se letos zase
ještě nekonal tradiční školní ples a dětský karneval. I když
nebyla škola a školka uzavřena, covid zasáhl skoro všechny
děti , žáky i celý učitelský sbor jak ve školce, tak ve škole a
to buď z důvodu karantény nebo nemoci. Zabezpečit
provoz bylo docela náročné a také akcí bylo z důvodů
protiepidemických velice málo.

V rámci projektů regionu Moravskokrumlovsko
navštívili předškoláci naší mateřské školy v rámci
polytechnické výchovy dílničky při učilišti v Polánce. Ve
školce i škole si také děti a žáci ve spolupráci s paní
Čápovou vyráběli v rámci polytechnické výchovy dárečky z
keramiky.
V těchto dnech už se školka i škola obléká do jarního,
velikonočního kabátku. Ve škole se opět po dvou letech
hraje „Velikonoční turnaj“ ve vybíjené, přehazované,
florbalu a stolním tenisu. 6. 4. se bude konat velikonoční
dílnička, kam mohou přijít nejenom děti a žáci, ale i
rodiče, prarodiče a veřejnost vyrobit si velikonoční a jarní
předměty na výzdobu svých domovů. Ve středu 13. 3. se
bude konat velké sportovní finále turnaje a potom už se
kluci budou těšit na konečně pořádné hrkání a tu správnou
velikonoční pomlázku a holky už možná trošku méně na
rozdávání vajíček a sladkostí a hlavně na vymrskání, což je
ale potřeba, aby byly celý rok krásné a zdravé! A jak se na
jaro a Velikonoce těší naši žáci si můžete opět přečíst v
jejich příspěvcích.

První věcí, která nás ve škole moc potěšila, byla beseda
se spisovatelem panem Miloslavem Alexejem Fryščokem,
který napsal krásnou knížku „O jezevčici Bobině“, kterou
všichni moc dobře známe.
Povídal nám, jak knížka
vznikala, o Bobině i o lidech, které v knížce poznáme a o
krásných místech v okolí naší vesnice. Při další jeho
návštěvě nám již přivezl objednané knížky a všechny nám
je podepsal, pro školu i s věnováním. Pokud budete mít
možnost, určitě si ji přečtěte. 9. 2. uskutečnily pracovnice
DDM z Moravského Krumlova preventivní program pro
všechny žáky „Co dělat v krizových a mimořádných
situacích“. Hravou a zajímavou formou si povídali, jak se
zachovat a co dělat v těžkých situacích, do kterých se
mohou dostat.
Stejné pracovnice navštívily také
mateřskou školu 3. března s preventivním programem „Já
nechci mít bebíčko“ a 23. 3. školu s preventivním

Tak si všichni Velikonoce užijte a v příštím zpravodaji
na konci školního roku na shledanou!
Mgr. Květoslava Bílová
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JAK TO ČASTO VYPADÁ NA
SBĚRNÝCH MÍSTECH ...
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VELIKONOCE
Slavnostní hostina sestává většinou z dušeného jehněte
(živeného ještě mateřským mlékem) zvaného „abacchio“ a
„holubičkou“ – speciálním italským velikonočním koláčem
ve tvaru holubice. Ten, kdo slaví Velikonoce raději s přáteli
než s rodinou, najde rozhřešení v pořekadle, které Italové
rádi citují: „Natale noc i tuoi, Pasqua noc chi
vuoi“ (Vánoce s rodinou, Velikonoce s tím, koho máš rád).
Ve l i k o n o č n í p o n d ě l í j e s l á s k o u n a z ý v á n o
„Pasquetta“ (zdrobnělina od slova Velikonoce) a Italové je
většinou tráví turistickými výšlapy do okolí. Existují ale
podivné velikonoční zvyklosti. Ve Florencii například
nechávají doslova „vybuchnout“ vůz. Ten naplní
ohňostrojovými rachejtlemi a táhnou jej celým městem až
ke katedrále, kde jej po velikonoční mši místní biskup
odpálí.

Jak se slaví Velikonoce u našich evropských
sousedů
Od 14. do 18. dubna budeme slavit velikonoční svátky –
nejdůležitější svátky církevního roku pro křesťany, ale i
svátky jara, jak jsou vnímány většinovou sekulární
společností. Někteří se těší, jiní už by je měli raději za
sebou. Ať tak či onak Velikonoce 2022 snad už budou
takové, jak jsme na ně byli před coronavirovou epidemií
zvyklí – svátky plné tradic, zvyků, setkání a těšení se na
krásné počasí a vydařené léto. Na stránkách zpravodaje
jsem se už vícekrát významem, vývojem a podobou svátků
v našem středoevropském kontextu zabývali. Letos bych
se s Vámi rád podíval za hranice naší země k našim
evropským sousedům a seznámil Vás s Velikonocemi tak,
jak je prožívají jinde v Evropě. Vydejme se tedy na cestu.

„Velký týden“ a velké pikniky v Řecku

Cestující zvony naplněné sladkostmi ve Francii

V Řecku se z Velikonoc stal celý sváteční týden, totiž onen
týden, který Řekové nazývají „Velkým“ a který se v naší
tradici jmenuje Svatý a začíná Květnou nedělí. Pro Řeky
však začíná až „Velkým pondělím“ a končí o „Velké“ (Bílé)
sobotě o půlnoci připomínkou Kristova Zmrtvýchvstání. Je
to týden koncentrovaný na příběh o Ježíšově utrpení a
ukřižování. Zatloukání hřebů o velkopáteční bohoslužbě
není nic pro slabé nátury. A zatímco o Zeleném čtvrtku a
Velkém pátku zaznívají hlasité nářky nad umučeným
Spasitelem, je půlnoc v noci z Bílé soboty na velikonoční
neděli slavena s neskrývanou radostí a jásotem. Z noční
bohoslužby se jde rovnou domů, kde už na všechny čeká
tradiční polévka z jehněčích vnitřností a „velikonoční
chléb“ – obdoba našeho mazance. V neděli většinou vyjede
celá rodina do přírody, bere s sebou gril, aby svátky řádně
oslavila. S grilovaným jehněčím, červeně obarvenými
vajíčky a „mezedes“ – malými jednohubkami se lehce
zapomene na žal předešlých dní.

Existuje mnoho vysvětlení, proč zvony o Zeleném čtvrtku
umlkají. Jednak za tím stojí smutek nad ukřižováním
Ježíše Krista, který ukončí až připomínka slavného
Zmrtvýchvstání o velikonoční neděli, a jednak proto, že
prý zvony „odlétají“ do Říma. Tak se to koneckonců
vykládá dětem i u nás. Podle Francouzů se tam prý nechají
požehnat papežem a nabalí pro děti u nich doma dárky.
Když pak letí nad Francií obtěžkáni sladkým nákladem,
trousí za sebou všude čokoládu a malé dárečky a o
velikonoční neděli se opět ujmou svého úkolu a rozezní
chrámové věže k oslavě Vítěze nad smrtí. Malí Francouzi
pak hledají na zahradách svých domů nadšeně to, co
sladkostmi přetížené zvony cestou z Říma poztrácely.

Velikonoční koláč a jehňátka v Itálii
V centru italských oslav Velikonoc stojí nádherná procesí a
s vášní prováděné pašijové hry, přičemž platí zásada, že
čím se ocitáme jižněji, tím jsou oslavy krásnější a
promyšlenější. V Římě patří k velikonoční neděli návštěva
papežské mše na Svatopetrském náměstí. Po požehnání
„Urbi et Orbi“ pak odcházejí Římané domů, aby Velikonoce
oslavili opulentním „Pranzo di Pasqua“ (velikonočním
obědem) s celou rodinou.

VELIKONOCE Rozbité hrnce na řeckém Korfu
I v Řecku se najdou zajímavé velikonoční tradice. Na
známém ostrově Korfu se o velikonoční neděli v 11 hodin
vyvarujte vycházení na ulici. V tom okamžiku totiž zdejší
lidé vyhazují z oken různé hrnčířské výrobky. Hlučný zvyk

VELIKONOCE Italská „colomba pasquale“
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vychází pravděpodobně ze staré benátské tradice, kdy se
staré věci vyhazovaly na ulici o silvestrovské noci v naději,
že ten, kdo vyhodí věc starou, obdrží za ni novou.

chlebíčku), který je anglickou velikonoční klasikou. Je
zdoben jedenácti marcipánovými kuličkami, které
symbolizují jedenáct apoštolů (po Jidášově zradě).

Belgie: Létající zvony a moře čokolády
I Belgičané věří spíše na létající zvony než na
velikonočního zajíčka. Belgické zvony to totiž dělají
podobně jako jejich francouzští kolegové a mlčí od
Zeleného čtvrtka do velikonoční neděle. I ony se totiž
vypravily na dlouhou cestu za papežským požehnáním.
Dárky, které s sebou nesou, vysypou do hnízd ze sena,
které si pro tuto příležitost pečlivě připravují děti.
Velikonoční neděle a pondělí jsou zcela ve znamení
hodování, což má v Belgii, jak známo, mnoho co dočinění s
obrovským množstvím čokolády.

Polsko: žehnání košů a vodní bitvou končící „křty“
V katolickém Polsku naplní o velikonoční neděli pestré
košíky uzeninami, solí, pepřem, křenem, červenou řepou a
koláči. Slavnostně ozdobeny bílým lněným plátnem a
kočičkami jsou požehnány o velikonoční mši. Pak se
shromáždí celá rodina na velkou velikonoční snídani,
která se mnohdy protáhne až do večera. Nesmí chybět ani
požehnaná vejce, tzv. „pisanki“. Ta se oloupaná rozdělí a
sní se s přáním štěstí a požehnání. O Velikonočním
pondělí se s úctou vzpomíná na křest knížete Měška I. v
roce 966 (připomeňme, že jeho manželkou byla dcera
českého knížete Boleslava I. Dobrava/Doubravka, se kterou
přišlo do Polska křesťanství). Proto se i dnes provádí
mnoho symbolických křtů, které mohou mezi přáteli
vyústit i do velkých vodních bitev.

VELIKONOCE Britské „Hot Cross Buns“

Irsko: pohřby sleďů a pórková polévka
Silně věřící Irové jí o Velkém pátku málo nebo téměř vůbec
a ven ze svých domů vycházejí na ulici, pokud je to nutné,
bosí. O velikonoční neděli je po mši tradiční oběd, který
sestává z pórkové polévky a jehněčího. Na mnoha místech
se konají pohřby sleďů, které jste na postním jídelníčku
mohli najít téměř denně. Irové tak vyjadřují konec půstu a
začátek velikonočního veselí. Děti se těší na obrovská
velikonoční vejce, která jsou ještě nadto naplněna dalšími
sladkostmi.

Velikonoční oheň a působivá procesí ve Španělsku
Španělé slaví Velikonoce tak, jak to odpovídá jejich
temperamentu. Procesí se sochami v životní velikosti patří
ke španělské velikonoční tradici stejně jako na emoce
bohaté scény setkání vzkříšeného Krista se svou matkou
Marií. Na některých místech se o velikonoční neděli
zapalují velikonoční ohně. Na nich je s třeskotem a
světelnými efekty spalována figurína představující Jidáše,
kterou předtím naplnili rachejtlemi a ohňostroji.
Velikonoční oběd sestává podle krajových zvyklostí
většinou ze sušených ryb nebo jehněčího masa. Nesmí
samozřejmě chybět ani kořeněné „panades“ či sladké
„robiols“, taštičky z těsta plněné směsí masa či ryb,
popřípadě jejich sladká varianta.
VELIKONOCE Polské velikonoční „pisanki“

Velká Británie: tančící muži a Hot Cross Buns
Jestliže Britové slaví rádi kýčovitě a bohatě Vánoce, jsou
velikonoční svátky spíše klidným obdobím. Rodiče
schovávají dětem velikonoční vajíčka, ale říká se, že na
ostrov je přinesl velikonoční zajíček. Zvláštní velikonoční
ceremonií je „Morris Dance“, forma středověkého tance
starých Morisků (označení pro Araby, kteří zůstali po
reconquistě ve Španělsku), při kterém tančí většinou
mladí, stuhami a zvonečky ozdobení muži. Pak se podávají
Hot Cross Buns, kořeněné velikonoční koláče a „Simnel
cake“ (dort s těstem podobným našemu biskupskému

VELIKONOCE Procesí kostlivců ve španělském Verges
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Zvláštní zvyk se uchoval ve městě Verges. „Dans de la
mort“ – „tanec smrti“, při kterém se o Zeleném čtvrtku
všichni oblečnou do kostýmů kostlivců a nosí krabice plné
popela. Teatrálně tak vyjadřují nejen pomíjivost lidského
života, ale i konkrétně smrt Ježíše Krista o Velkém pátku.

jsou velikonoční tradice podobné těm našim. V některých
částech Rakouska se barví pestrá velikonoční vajíčka, která
se však pro děti schovávají a ty je musí hledat. V mnoha
regionech pak potkáme ve Svatém týdnu podobně jako u
nás na jižní Moravě „hrkáče“ s řehtačkami a hrkači.

Švédsko: velikonoční čarodějnice a březové větvičky
O Velikonocích se zdobí ve Švédsku domy tradičními
„påskris“, což jsou březové větvičky ověšené vajíčky, peřím
či malými kuřátky. Pro děti mají ve Švédsku speciální
zábavu. Chodí od domu k domu převlečené za velikonoční
čarodějnice – „påskkärringar“ a vybírají sladkosti. Ty
shromažďují ve velkém vejci z papírmaše, které se pečlivě
schová a teprve o velikonoční neděli jej mohou děti hledat.
Velikonoce jsou považovány spíše za světský svátek.
Velikonoční oběd však zůstává velmi tradiční. Köttbular
(masové kuličky), sleď, losos a plněná vejce v různých
podobách nesmějí chybět. K tomu se popíjí påskmust –
druh sladového piva, které je k mání jen o Velikonocích.
VELIKONOCE Rakouští „hrkáči“ s hrkači
Děti chodí ulicemi měst a vesnic a hrkání doprovázejí i
recitací básniček. UNESCO zahrnulo zv yk mezi
nemateriální kulturní dědictví. Jedno z říkadel
zveřejněných na stránkách UNESCO zní: „Wir ratschen,
wir ratschen den Englischen Gruß, den jeder katholische
Christ beten muss: Kniet’s nieder, kniet’s nieder auf eure
Knie, bet’s drei Vater Unser und ein Ave Marie.“ („Hrkáme,
hrkáme andělské pozdravení, které se musí modlit každý
katolický křesťan. Poklekněte, poklekněte na svoje kolena
a pomodlete se Otčenáš a Zdrávas Maria.“) Jako odměnu
pak děti dostanou sladkosti, velikonoční vajíčka a drobné
peníze.

VELIKONOCE Švédské „påskkärringar“

Maďarsko: požehnané maso a polité dámy
V Maďarsku je velmi důležitá návštěva velikonoční mše.
Kromě ní se objevují i různé pašijové hry a velikonoční
ohně a především, hodně, skutečně hodně jídla. Protože o
velikonoční neděli končí i v Maďarsku půst, bere mnoho
praktikujících maďarských katolíků s sebou maso do
kostela, aby si je nechali požehnat. To se pak v rodinném
kruhu sní spolu s dalšími dobrotami a především
množstvím alkoholu. Starým zvykem je polévání žen muži.
Smyslem je uchovat je svěží a provádí se buď přímo
kbelíkem vody či několika stříknutími parfému. Podle
toho, jak pánové tento zvyk provedou, dostanou darem
krásné velikonoční vajíčko.

Tolik pohled do Evropy. Ať už se rozhodnete prožít
velikonoční svátky jakkoli, přeji Vám všem: FROHE
OSTERN, HAPPY EASTER, BUONA PASQUA, FELICES
PASCUAS, JOYEUSES PÂQUES čili VESELÉ VELIKONOCE!
Petr Eckl

Dánsko: mysteriózní dopisy
Během Velikonoc posílají Dánové anonymní dopisy. Stará
dánská velikonoční tradice velí poslat „dopis s hádankou“.
Dopis je ozdoben sněženkou a puntíky, které odpovídají
počtu písmen ve jménu odesílatele. Poklud příjemce
uhodne, kdo mu dopis poslal, dostane čokoládové vajíčko.
Pokud ne, musí darovat vajíčko odesílateli.

Hrkání a svěcení masa v Rakousku

VELIKONOCE Papež František na překrásně vyzdobeném
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu o velikonoční mši

Odhlédneme-li od lokálních a krajových zvláštností jako je
např. svěcení masa o Bílé sobotě na jihu alpské republiky,
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MYSLIVOST
lesním hospodaření. Proti okusování zvěří vysázených
stromků v lese, jsme po dohodě s polesím Moravský
Krumlov postavili ve Vajneráku oplocenku.

Myslivecké bilancování
V neděli 27. března 2022 se v hostinci Na hřišti uskutečnila
Výroční členská schůze Mysliveckého spolku SOBOTKA
Jezeřany-Maršovice. Na této schůzi byl přítomen starosta
obce ing. Petr Slavík.
Myslivci se shromáždili, aby zhodnotili svoji činnost za
loňský rok a vytýčili si úkoly pro letošní rok. V loňském
roce, který si zapamatujeme jako rok covidových opatření
ve společnosti, opatření která zásadním způsobem
ovlivnila dlouhodobě zažitá pravidla jak ve společnosti,
tak i v myslivosti. Bylo omezeno shromažďování osob a
pro nás to znamenalo omezení počtu konání členských
schůzí a organizování společenských akcí jak pro myslivce,
tak i pro občany naší obce. Dostali jsme jako myslivci
výjimku od Ministerstva zemědělství, která nám umožnila
vykonávat právo myslivosti. To pro nás znamenalo, že
jsme mohli zabezpečovat péči o zvěř, zejména
přikrmování zvěře v zimních měsících, jak senem, tak i
jadrným krmivem a zvěř lovit.

MS SOBOTKA Senoseč

MS SOBOTKA Přikrmování zvěře
Pro zajišťování krmiva pro zvěř, zejména sena, jsme
udělali dvě senoseče a zaplnili oba seníky. Při
zabezpečování jadrného krmiva máme v tomto podporu a
pomoc od vedení Agrospolu. Spolupracujeme s nimi také
při předcházení ztrát na zvěři způsobených zemědělskou
technikou v rámci zemědělských prací, zejména vyhánění
srnčat při senosečích.

MS SOBOTKA Oplocenka
Daří se nám plnit plány lovu srnčí zvěře. Podařilo se nám
v uplynulém roce ulovit rekordní počet divokých prasat, a
to 42 kusů. Největší podíl na to má Jirka Král a Jan Dvořák.
Maso z těchto divočáků po veterinárním vyšetření
používáme pro svoji potřebu a také ji prodáváme do

Nedílnou součástí myslivosti je lov zvěře, který je důležitý
pro udržování početních stavů zvěře v přírodě a tím i
omezení škod které zvěř působí jak v zemědělství, tak i v
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výkupu a občanům obce. K tomu, abychom splňovali
přísné hygienické nařízení na uchovávání zvěřiny, jsme s
pomocí finanční dotace od obce koupili nový chlaďák.

Častý pohyb myslivců v přírodě nám potvrzuje nešvar, se
kterým se potýkáme delší dobu a to, že se po honitbě
volně pohybují psi mimo dosah svých pánů. Jsou tady v
obci velcí psi, kteří pytlačí v honitbě. Letos v zimě, kdy je
zvěř oslabena, jsme našli 5 kusů srnčí zvěře stržené psy
např. v Rybníčku a nebo dokonce u vesnice ve vévuzku, pro
starousedlíky Hájkovým, který vede k vodárně.

V souvislosti s přemnožením divokých prasat, což je to
problém celoevropský, se k našim hranicím šíří Africký
mor prasat (AMP). Zavlečení a rozšíření AMP do
naší republiky představuje velkou hrozbu pro ekonomiku v
zemědělství, tak i pro ekonomiku našeho spolku a
potažmo celého státu, pokud by došlo k přenosu nákazy do
chovu prasat domácích. Proto členi našeho spolku loví a
snižují počty prasat honitbě.

Upozorňujeme a žádáme majitele psů, zejména velkých
plemen, aby nepouštěli volně své miláčky do přírody.
Porušují tím nejen vyhlášku obce, ale také zákon o
myslivosti. Myslivecká stráž má podle tohoto zákona, při
přistižení volně pobíhajícího psa, právo uložit až několika
tisícovou pokutu a při přistižení psa při pytlačení např.
stržení zvěře, můžete o psa přijít. Věříme v rozum majitelů
psů, že budou dodržovat dané vyhlášky. Požádali jsme
proto starosty obce o pomoc při osvětě vyhlášky obce mezi
majiteli psů, možná by pomohlo i vybudování v naší obci
hřiště pro psy, na venčení a cvičení.
Kromě výkonu práva myslivosti, brigád na mysliveckých
zařízení a na chatě, chceme 18. června uskutečnit 30.
ročník střelecké soutěže „Bažant na Sobotce“ na naší
střelnici a to jak pro střelce, tak i pro příznivce brokové
střelby z obce. Pro děti pak chystáme 19. června Den dětí
na Sobotce. Na tyto akce srdečně zveme všechny naše
příznivce a milovníky přírody.
Jiří Musil, předseda MS SOBOTKA

MS SOBOTKA Na myslivecké chatě

MS SOBOTKA Myslivecný hon
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UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME J-M (2. 4. 2022)
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VZPOMÍNKY NA ZIMU
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (23. 12. 2021)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA (8. 1. 2022)
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD (26. 2. 2022)
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OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022)
ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let Irena Kampasová
Jiří Šles

Přehled bohoslužeb
Velikonočního tridua a oktávu 2022
ve farnosti Loděnice
14. 4. Zelený čtvrtek
18.00 Památka Poslední večeře Páně (Loděnice)
20.00-22.00 Bdění v Getsemanské zahradě (JM)

55 let Pavel Tropp
Dušan Dvořák
60 let Vítězslav Forman
65 let Miluše Ecklová
Zdeněk Ekel
Marie Minaříková
Emilie Troppová
70 let Alice Ulreichová
Pavel Zahradníček
80 let Emilie Blažková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

NAROZENÉ DĚTI
Valentýna Palánová (prosinec 2021)
Vladyslav Jakub Bodak
Kristýna Čápová
Martin Šťastný

15. 4. Velký pátek
15.00 Velkopáteční pobožnost Křížové cesty (JM)
18.00 Památka Umučení Páně (Loděnice)
20.00 Začátek novény k Božímu milosrdenství (JM)
20.00-22.00 Velkopáteční bdění u Božího hrobu (JM)

16. 4. Bílá sobota
9.00-12.00 možnost soukromé modlitby u Božího hrobu (JM)
14.00-18.00 možnost soukromé adorace (Loděnice)
21.00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Loděnice)

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.15 mše svatá (JM)
10.45 mše svatá (Loděnice)
19.30 zpívané nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (JM)

18. 4. Pondělí velikonoční
9.15 mše svatá (JM)
10.45 mše svatá (Loděnice)

22. 4. Pátek v oktávu velikonočním

Adam Dobiaš
Lara Badin
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dítěte
a srdečně je vítáme do života v naší obci.

18.00 hod. mše svatá s modlitbou nešpor a korunky k Božímu
milosrdenství (JM)

23.4. Sobota v oktávu velikonočním
19:00 nešpory a zakončení novény k Božímu milosrdenství (JM)

POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 3
Odstěhovaní: 2

24. 4. Neděle Božího milosrdenství - 2. neděle
velikonoční
9.15 mše svatá (JM)
10.45 mše svatá (Loděnice)
19.30 2. nešpory 2. neděle velikonoční (JM)

Narození: 6
Zemřelí: 0
K 31. 3. 2022 mají Jezeřany-Maršovice 795 obyvatel
Jezeřany: 486, Maršovice: 309
Muži: 395, Ženy: 400

Celý týden v oktávu velikonočním, od pondělí do soboty, se konají
v kostele v 19:00 zpívané velikonoční nešpory a modlitba
korunky k Božímu milosrdenství.
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