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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Obsah:

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 3/2007 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
3.5.2007
Program :
1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání ZO
4. Žádosti občanů a organizací
5. Zásady poskytování ﬁnančních prostředků z rozpočtu obce organizačním složkám
a spolkům obce
6. Návrhy změn a doplnění Jednacího řádu
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
7. Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Výstavba RD-inženýrské
sítě“
8. Projednání příslušnosti obce k území
místní akční skupině (MAS) „Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko“
předsedů
jednotlivých
9. Vystoupení
výborů
10. Zpráva starosty
11. Rozpočtové opatření č. 3/07
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
K bodu č. 1 :
Starosta obce zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce v 18:35 hodin.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, při zahájení zasedání je přítomno 10
členů ZO a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomné seznámil s programem
dnešního zasedání, nikdo z členů ZO neměl
připomínky k návrhu programu ani doplnění
a navržený program byl schválen 10 členy

ZO, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 2:
Návrhová komise byla schválena 10
členy, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO v tomto
složení:
předseda komise: Ing. David Tesař
členové komise: Petr Badin, Radek Šles
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Pavlína Slavíková
ověřovatelé: Dana Novotná, Pavel Čáp
K bodu č. 3 :
Pan Mgr. Petr Eckl konstatoval, že
zápis z minulého zasedání ZO byl vyvěšen
na úřední desce OÚ a byla k němu jedna
připomínka. Připomínku podal ověřovatelům
zápisu Ing. Jan Slavík, a tato se týkala zapsání
chybného počtu hlasujících na minulém
zasedání ZO. Podavatel připomínky uvádí, že
se dostavil na zasedání až při projednávání
bodu pět, a to znamená, že počet hlasujících
členů zastupitelstva po tento bod nemůže
být 11 ale jen 10. Starosta obce vysvětlil,
že počet členů zastupitelstva byl brán dle
presenční listiny, která byla podepsána všemi
členy zastupitelstva a nebyl v ní uveden
pozdní příchod 11 člena zastupitelstva.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
bude opraven v počtu hlasujících členů
zastupitelstva a na příštím zasedání bude
znovu ověřen.
K bodu č. 4:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
okrsku č. 16 o ﬁnanční příspěvek provoz
tohoto okrsku, ve kterém je i náš sbor
dobrovolných hasičů. Poskytnutí příspěvku
ve výši 1.000,- Kč bylo schváleno 10 členy
ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-
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Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č. 3 /2007 ze dne
3.5.2007
Zasedání ZO č. 4 /2007 ze dne
31.5.2007
Příspěvky
Hurá na prázdniny!
Příspěvky dětí ZŠ
Oslava 50 let založení TJ
Složení výboru TJ
Výsledky fotbalových soutěží
2006-2007: žáci, dorost, muži
Foto z hodů
Pozvánka na Cyrilometodějskou
pouť
Společenská kronika
od 1. 4.2007 do 30.6.2007

Krásné léto,
plné sluníčka
a pohody.
Dětem
dlouhé a veselé
prázdniny přejí
zaměstnanci
obecního úřadu.

Maršovice požádal zastupitelstvo o ﬁnanční
příspěvek na zakoupení cen při pořádání
soutěže v požárním sportu o Pohár Obce
Jezeřany-Maršovice. Poskytnutí příspěvku
ve výši 4.000,- Kč bylo schváleno 10 členy
ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
Myslivecké sdružení Sobotka požádalo
zastupitelstvo obce o ﬁnanční příspěvek na
zakoupení cen a občerstvení při pořádání
soutěží ke dni dětí. Poskytnutí příspěvku ve
výši 2.000,- Kč bylo schváleno 10 členy ZO,
proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
Obec obdržela žádosti paní Jany
Hodulákové, Jezeřany-Maršovice č.103 a paní
Evy Brenkusové, Jezeřany-Maršovice č.107
o odkoupení obecního pozemku v lokalitě
na Výhoně, pro výstavbu garáží. V této
lokalitě byla pro výstavbu garáží provedena
zastavovací studie pro více garáží, která
určuje jak by výstavba měla být provedena.
Byla dohodnuta schůzka na místě výstavby,
na které by zastupitelstvo se mělo rozhodnou
o dalším postupu.
Zastupitelstvo obce vzalo obě žádosti na
vědomí.
Manželé Ing. Eduard a Mgr. Věra Novotní,
požádali obec o prodloužení smlouvy
o nájmu bytu čp. 144, která skončila k 31.3.
tohoto roku. Byla vypracována nová nájemní
smlouva, platná od 1.4.2007 do 31.3.2011,
která byla schválena 10 členy ZO, proti 0
členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 5 :
Členové zastupitelstva obdrželi od
výboru pro obnovu a rozvoj upravené „Zásady
poskytování ﬁnanční dotace z rozpočtu obce
zájmovým organizacím a spolkům v obci“,
které byly doplněny o formulář žádosti. Tyto
zásady byly schváleny 10 členy ZO, proti 0
členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO. Tiskopis
zásad a formulář žádosti bude vyvěšen na
úřední desce OÚ, na webových stránkách
obce, uveřejněn ve zpravodaji a k odebrání
v kanceláři obecního úřadu.
K bodu č. 6 :
Výbor pro obnovu a rozvoj předložil
zastupitelstvu upravený, tak jak bylo
ujednáno na minulém zasedání zastupitelstva
jednací řád zastupitelstva. Nový Jednací řád
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
byl schválen 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 7 :
Starosta obce informoval přítomné
o výběrovém řízení na dodavatele stavby
„Výstavba RD-inženýrské sítě“. Dodavatelem
této stavby, která spočívá ve vybudování
vodovodu, plynu, veřejného osvětlení
a splaškové a dešťové kanalizace, byla
vybrána ﬁrma VHS plus, spol. s r.o. Znojmo,
která měla nejnižší nabídku na cenu zakázky,
a to 6.423.068,- Kč vč. DPH.
K bodu č. 8 :
Místní akční skupina (MAS) požádala
zastupitelstvo obce o vyslovení souhlasu
s tím, že naše obec jako člen sdružení obcí
Moravskokrumlovsko spadá s příslušnosti
k území MAS Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko. Po následné diskusi bylo pro

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

vydání souhlasu 8 členů ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželi se 2 členi ZO.
K bodu č. 9 :
Předseda stavebního a investičního
výboru Ing. David Tesař informoval
zastupitelstvo, že na krajském úřadě se
projednávaly protipovodňové opatření. V naší
obci se to týká Jezeřanské strouhy, ke které je
již vypracována studie odtokových poměrů.
Další lokalita je na v Maršovicích na terasách.
K zajištění protipovodňových opatření
je v této části nechat vypracovat studii.
Na vypracování projektové dokumentace
a samotné provedení protipovodňových
opatření je možno získat státní dotaci.
Předseda kulturního a školského výboru
Mgr. Petr Eckl informoval o programu při
oslavě ke dni matek. V programu vystoupí
děti z mateřské a základní školy, taneční
skupiny břišního tance a aerobiku a smíšený
pěvecký sbor CANTAMUS CORDE, což je
nový název místního pěveckého sboru.
Dále předseda výboru uvedl, že 19.4. byly
zaslány výzvy 9 ﬁrmám k podání nabídek na
webové stránky obce. Uzávěrka nabídek je
15.5. a výběrové řízení, které budou provádět
členové zastupitelstva je 16.5.2007.
Mgr. Petr Eckl informoval zastupitelstvo
o poskytnuté dotaci od Nadace ČEZ ve výši
40.000,- Kč na místní pěvecký sbor, který
se zaregistroval jako občanské sdružení pod
názvem CANTAMUS CORDE. Za pěvecký
sbor požádal zastupitelstvo o poskytnutí
ﬁnanční dotace na technické vybavení
a oblečení sboru ve výši 60.000,- Kč.
O plánech pěveckého sboru do budoucna
a o potřebě dotace hovořil i vedoucí sboru
pan Bohuslav Heikenwälder. O poskytnutí
příspěvku rozhodne zastupitelstvo na příštím
zasedání.
K bodu č. 10 :
Ve své zprávě informoval starosta
přítomné, o poskytnuté dotaci z krajského
úřadu ve výši 118 tis. Kč na opravu
hřbitovních zdí. Dotace je 50 % celkových
nákladů. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace.
Obec obdržela odpověd Nadace ČEZ
o rozhodnutí správní rady týkající se naší
žádosti o nadační příspěvek v projektu
„Oranžové hřiště“. Správní rada rozhodla
naší žádosti nevyhovět.
Na základě zákona č. 20/2004 Sb., končí
platnost povolení k odběru vody ze studní
k 1.1.2008. Obec vlastní 6 studní, které však
již, kromě jedné, neslouží ke svému účelu.
Před zastupitelstvo je položena otázka, co
s těmi studněmi provést, zda je zachovat
i s čerpadly jako památku, nebo je zasypat.
Obec požádá odbor životního prostředí jak se
k této problematice postavit.
Ohledně výstavby garáží na Výhoně
v Jezeřanech, starosta požádal členy
zastupitelstva o jejich vyjádření, jak
postupovat při prodeji pozemků, zda
připravit již stavební parcely nebo prodávat
pozemky v současném stavu. Zastupitelstvo
se dohodlo na pracovní schůzce na místě se
žadateli a poté bude rozhodnuto jak se bude
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dále pokračovat.
K bodu č. 11 :
Rozpočtové opatření č.3/07 bylo
schváleno 10 členy ZO, proti 0 a zdrželo se
0 členů ZO.
K bodu č. 10 :
V diskusi vystoupil starosta sboru
dobrovolných hasičů pan Špaček a zdůraznil
důležitost hasičů pro záchranu majetku
obyvatel obce. Řekl, že dle jeho názoru
je nedostatečná výzbroj pro zásahovou
jednotku.
Dále nastolil otázku pro zastupitele ke
zvážení výstavby nové hasičské zbrojnice.
Na vystoupení pana Špačka reagoval
starosta obce, že dle jeho názoru je
výzbroj zásahové jednotky dostačující. Na
nedostatečnost výzbroje neupozornil ani
velitel zásahové jednotky. Přesto byla na
krajský úřad zaslána žádost o dotaci na
zakoupení nové výzbroje a výstroje. Po
obdržení dotace bude nákup proveden.
Ćlen zastupitelstva Petr Badin vznesl
připomínku ohledně vybudování branky
na hřbitově v Jezeřanech, aby se zabránilo
pobíhání psů na hřbitově. Starosta odvětil, že
v nejbližší době bude branka zhotovena.
Paní Leikepová vznesla dotaz jakým
výsledkem dopadl průzkum statiky tarasu
na Pérkách. Bylo jí sděleno, že pracovník
Geodestu, který průzkum prováděl uvedl, že
žádné sondy ke zjištění statiky není potřeba.
Dále starosta odpovídal na dotazy členů
zastupitelstva :
Výměna pozemků v Maršovicích v parku
se společnosti JAVAZD – předběžná dohoda
o výměně obecního pozemku v areálu
společnosti za pozemek v parku.
Výměna stavebních pozemků mezi obcí
a manželi Novotnými v lokalitě u kostela
– bylo provedeno zaměření pozemků
a v současné době se vyhotovuje směnná
smlouva.
Odkanalizování silnice v Maršovicích
u parku – nutnost vybudování chodníku, aby
občané nechodili po vozovce.
Dále byla ze strany občanů vznesena
připomínka k problému týkajícího se dětí,
které jezdí s motorovými vozidly po obci
a ohrožují tak ostatní spoluobčany.
Starosta sdělil, že o tomto problému se ví
již delší dobu a byla informována policie ČR.
K bodu č. 11 :
Předseda návrhové komise Ing. David
Tesař přednesl návrh Usnesení, které bylo
schváleno 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 12 :
Starosta obce poděkoval členům ZO
a občanům za účast na dnešním veřejném
zasedání ZO, a zasedání ukončil ve 21:05
hodin.
Zapsala: Pavlína Slavíková
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Dana Novotná,
Pavel Čáp
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce
Jezeřany-Maršovice ze dne 3.5.2007
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost
paní
Jany
Hodulákové
o odkoupení obecního pozemku pro
stavbu garáže.
3. Žádost paní Evy Brenkusové o odkoupení
obecního pozemku pro stavbu garáže.
4. Zprávu
předsedy
stavebního
a investičního výboru.
5. Zprávu výboru pro obnovu a rozvoj.
6. Zprávu předsedy kulturního a školského
výboru.
7. Zprávu starosty.
8. Informaci o výběrovém řízení na
dodavatele stavby „Výstavba RD –
inženýrské sítě“.
II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 3/07.
3. Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro
SHČMS okrsek č.16.
4. Finanční příspěvek pro SDH JezeřanyMaršovice ve výši 4.000,- Kč na zakoupení
cen při konání soutěže v požárním sportu
o pohár obce.
5. Finanční
příspěvek
mysliveckému
sdružení Sobotka ve výši 2.000,- Kč na
zakoupení cen a občerstvení při soutěžích
ke dni dětí.
6. Pronájem obecního bytu čp. 144
manželům Novotným od 1.4.2007 do
31.3.2011.
7. Zásady
poskytování
ﬁnančních
prostředků z rozpočtu obce organizačním
složkám a spolkům v obci.
8. Jednací řád Zastupitelstva Obce
Jezeřany-Maršovice
III. souhlasí :
1. S příslušností území obce k Místní
akční
skupině
„Živé
pomezí
Krumlovsko-Jevišovsko“.
Ing. David Tesař
předseda návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce

Zápis č. 4/2007 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
31.5.2007
Program :
1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání ZO
4. Žádosti občanů a organizací
5. Schválení
smlouvy
o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH
Jezeřany-Maršovice
6. Projednání směny a prodeje obecních
pozemků manželům Eduardu a Věře
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Novotným
7. Projednání výstavby garáží v Jezeřanech
na Výhoně
8. Seznámení se s nabídkami na webové
stránky obce
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
K bodu č. 1 :
Starosta obce zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce v 19:05 hodin.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, při zahájení zasedání je přítomno 11
členů ZO a zasedání je usnášeníschopné.
Přítomné seznámil s programem
dnešního zasedání, nikdo z členů ZO neměl
připomínky k návrhu programu ani doplnění.
Navržený program byl schválen 11 členy ZO,
proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 2 :
Návrhová komise byla schválena 11
členy, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO v tomto
složení :
předseda komise: Ing. Jan Slavík
členové komise: Zdeněk Ekel, Milan Šles
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé: Ing. David Tesař, Radek Šles
K bodu č. 3 :
Pan Pavel Čáp konstatoval, že zápis
z minulého zasedání ZO byl vyvěšen na
úřední desce OÚ a nebylo k němu žádných
připomínek.
K bodu č. 4 :
Zastupitelstvo obce projednalo žádost
místního pěveckého sboru Cantamus Corde
o ﬁnanční příspěvek na vybavení sboru.
Pěvecký sbor má statut občanského sdružení.
Cílem sboru je reprezentace obce v oblasti
kultury při vystoupeních a soutěžích
v blízkém i dalekém okolí obce. Poskytnutí
příspěvku ve výši 60.000,.- Kč bylo schváleno
11 členy ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0
členů ZO.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
žádost o ﬁnanční příspěvek Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klub Radost z Prostějova. Charitativní
příspěvky bude obec poskytovat jen ve své
spádovosti.
Obec obdržela žádost pana Daniela
Rubeše ze Znojma, který žádá obec o ﬁnanční
příspěvek na realizaci knižního vydání
publikace o šlechtických sídlech okresu
Znojmo. Zastupitelstvo obce se seznámilo se
žádosti a vzalo ji na vědomí.
Pan Vladimír Pokora, bytem JezeřanyMaršovice 154, požádal obec o odkoupení
dvou stavebních pozemků na výstavbu
rodinných domků. Zastupitelstvo obce
vzalo žádost na vědomí. Po zaměření
pozemků bude následně sepsaná smlouva
o převodu nemovitosti a o prodeji rozhodne
zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
K bodu č. 5 :
Na začátku letošního roku byl krajským
úřadem vypsán dotační titul k získání dotace
na vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů. O tuto dotaci bylo obcí zažádáno
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a krajský úřad poskytl dotaci ve výši 30
tis. Kč. Vypracoval smlouvu o přidělení
dotace a požaduje po zastupitelstvu o její
odsouhlasení. Podepsání smlouvy bylo
schváleno 11 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 6 :
Pro další možnou výstavbu rodinných
domků v lokalitě u kostela bylo nutné
směnit části obecních pozemků s manželi
Novotnými, kteří vlastní pozemky v této
lokalitě. Na základě zaměření a vyhotovení
geometrického plánu byla vyhotovena
směnná smlouva mezí obcí a paní Mgr. Věrou
Novotnou. Zastupitelstvo obce směnnou
smlouvu schválilo 11 členy ZO, proti 0 členů
ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
K dokončení vlastnických vztahů
k pozemkům byla mezi obcí a manželi
Novotnými vypracovaná následná Smlouva
o převodu nemovitosti. Touto smlouvou
odprodává obec manželům Novotným zbylé
části obecních pozemků. Tato smlouva byla
schválena 11 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 7 :
Členové zastupitelstva obce se sešli
v Jezeřanech na Výhoně, aby posoudili
stávající stav a zvážili postup při výstavbě
garáží v této lokalitě. Po prohlídce místa
uložili starostovy, zjistit rozsah a cenu prací
k vybagrování zeminy a pokácení stromů.
Cena za stavební místa bude stanovena na
základě takto vynaložených nákladů.
K bodu č. 8 :
Předseda výboru pro obnovu a rozvoj
seznámil přítomné s nabídkami na webové
stránky obce. Ke stanovenému termínu
přišlo pět nabídek, a to od společností Klape
s.r.o. Brno, UP-NET Brno, Omega Desing
s.r.o. Brno, QCM s.r.o. Brno a A.G.A. studio
Brno. Podmínky výběru splnili pouze tři
společnostmi, takže nadále bude jednáno se
společnostmi Klape s.r.o., UP-NET a Omega
Design, a to ohledně upřesnění nabídek. Výbor
pro obnovu a rozvoj předloží zastupitelstvu
na příštím zasedání výsledky z jednání , tak
aby bylo možno vybrat konečného dodavatele
webových stránek obce.
K bodu č. 9:
V diskusi vystoupila ředitelka základní
školy paní Květoslava Bílová. Požádala ZO,
aby při případném jednání o pronájmu
bytu ve školce bylo bráno v potaz, že se
jedná o byt určený pro učitele a že tento byt
bezprostředně sousedí s místnostmi školky
a školní jídelnou.
Dále uvedla, že domluvila vybudování
nového chodníku ke školce, jehož výstavba by
se měla realizovat o prázdninách a v rozpočtu
je vyčleněna částka 100.000,-Kč.
David Tesař uvedl, zda by uvedený školní
byt neměl sloužit přímo školce jako další
místnosti. Dále nabídl, že výbor stavební
a investiční pomůže ředitelce školy vybrat
dodavatele zámkové dlažby.
Rovněž vznesl dotaz na starosty
jak pokračuje jednání ohledně výstavby
kanalizace v obci.
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Starosta sdělil, že proběhlo jednání se
zástupci krajského úřadu a Povodím Moravy,
kdy krajský úřad trvá na společné čističce
odpadních vod pro Loděnice a JezeřanyMaršovice. Změna bude v tom, že proti
původnímu plánu nelze napojit část z naší
obce na kanalizaci v Loděnicích, s ohledem
na různé způsoby použité technologie, takže
přívod k čističce bude řešen pro každou obec
samostatně.
V současné době se dodělává projekt,
Loděnice s ohledem na realizaci nové vozovky
v obci budou žádat o územní rozhodnutí.
Jan Slavík se dotázal, zda bude naše obec
rovněž žádat o územní rozhodnutí a zda
bude svůj postup koordinovat s Loděnicemi.
Rovněž vznesl dotaz jak pokračuje jednání
ohledně odkoupení pozemku na návsi
v Maršovicích od společnosti JAVAZD,
s.r.o. a jednání ohledně umístění zastávky
autobusu u školy.
Starosta odpověděl, že o územní řízení
můžeme požádat letos popř. příští rok, s tím
že realizace výstavy by mohla být zahájena
v letech 2010 až 2011.
Co se týká jednání se zástupci společnosti
JAVAZD, s.r.o. je jednání ve fázi, kdy je
potřeba se dohodnout na případné výměně
tohoto pozemku za obecní pozemky, popř.
a ceně odkupu.
Co se týká autobusové zastávky, tak bylo
telefonicky jednáno se zástupcem společnosti
TURBUS, který přislíbil, že se na věc podívá,
ale do dnešního dne se nikdo neozval.

výběrového řízení na
webových stránek obce.

zhotovitele

II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Finanční příspěvek pěveckému sboru
Cantamus Corde ve výši 60.000,- Kč.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK pro JSDH Jezeřany-Maršovice
4. Směnnou smlouvu o výměně pozemků
mezí
Obcí
Jezeřany-Maršovice
a Mgr. Věrou Novotnou.
5. Smlouvu o převodu nemovitostí mezí
Obcí Jezeřany-Maršovice a manželi
Ing. Eduardem a Mgr. Věrou Novotnými
o prodeji a směně pozemků.
III. ukládá :
1. Starostovi obce zjistit cenovou kalkulaci
na úpravu pozemků pro výstavbu

garáží v Jezeřanech na Výhoně.
Termín: do příštího zasedání ZO.
2. Výboru pro obnovu a rozvoj předložit
návrhy
konečného
výsledku
výběrového řízení ke schválení ZO.
Termín: do příštího zasedání ZO.
3. Starostovi obce zjistit podmínky výměny
pozemku mezi obcí a ﬁrmou JAVAZD s.r.o.
Termín: do příštího zasedání ZO.
4. Ukládá stavebnímu a investičnímu
výboru
připravit
ve
spolupráci
s ředitelkou ZŠ cenovou kalkulaci prací
a materiálu na výměnu chodníku v MŠ.
Termín: do začátku prázdnin
Ing. Jan Slavík
předseda návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce

K bodu č. 10 :
Předseda návrhové komise Ing. Jan
Slavík přednesl návrh Usnesení, které bylo
schváleno 11 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 11 :
Starosta obce poděkoval členům ZO
a občanům za účast na dnešním veřejném
zasedání ZO, a zasedání ukončil ve 21:10
hodin.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. David Tesař,
Radek Šles

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce
Jezeřany-Maršovice ze dne 31.5.2007
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost
pana
Vladimíra
Pokory
o odkoupení dvou stavebních pozemků
pro výstavbu rodinných domků.
3. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, klub Radost
a ﬁnanční příspěvek.
4. Žádost pana Daniela Rubeše o ﬁnanční
podporu k vydání knižní publikace.
5. Zprávu předsedy VOR o průběhu
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Hurá na prázdniny!
V posledním zpravodaji jsme se rozloučili před
velikonočními svátky, kdy se ve škole uskutečnil další
ročník „Velikonočního turnaje“ a hned potom jsme
se přehoupli do nádherných slunečných dnů, které
připomínaly spíš léto než jaro. Dne 19. dubna jsme
navštívili divadelní představení s ekologickou tematikou
„Jak se zachraňuje Země“ a hned nato začaly velké
přípravy na oslavu „Svátku matek“, která se uskutečnila
13. května v kulturním domě pod záštitou kulturní
a školské komise při OÚ. V tomto programu vystoupily
všechny děti z MŠ, všichni žáci ze ZŠ, starší děvčata se
svými tanci i místní pěvecký sbor. A pokud jste s námi toto
krásné odpoledne strávili, dáte mi za pravdu, že se všem
učinkujícím jejich vystoupení moc povedla a maminky
jejich svátek oslavily velice pěkně. 23.května jsme opět
navštívili představení v Mor. Krumlově, tentokrát
hudební koncert skupiny Abraka „S hudbou kolem světa“.
A protože se blížil „Jahodový pohár“, ve škole se začalo
naplno trénovat v kopané a ve vybíjené. 1. června tak naši
žáci vybojovali 3. místo v kopané, a tak trošku se smůlou
4. místo ve vybíjené. I tak jsme ale byli velice spokojeni.
Děkujeme také touto cestou všem rodičům, kteří nám
pomohli s dopravou na tuto akci.
5.června jsme se prošli do Loděnic, kam nás pozvali
žáci a učitelé na společné dopoledne plné soutěží a her
i s malým div. představením zaměřeným na ochranu
přírody. Toto dopoledne tam s námi prožili i naši malí
školkáčci, kteří zase byli pozváni do školky. Hned
následující den jsme již počtvrté z pěti ročníků olympiády
malotřídních škol zvítězili a přivezli si tak krásný pohár.
Takové malé sportovce jako je Lucka Bindzarová, Milan
Caha, Verunka Ecklová a všichni ostatní prostě na
ostatních školách nemají ! Další ročník této olympiády
proto bude pořádat naše škola. A protože nemáme jen
dobré sportovce, ale také zpěváky a matematiky, zúčastnili
jsme se také pěvecké soutěže „Skřivánek“ v Miroslavi, kde
se z našich nejlépe umístila Zuzanka Chlíbcová na 2. místě
a matematické olympiády „Lískulka“ ve Vedrovicích. Zde
se nejlépe umístili naši prvňáčci Kamilka Novotná na
1. místě, Honzík Novotný na 3. místě a 3. místo ve své
kategorii obsadily i holky Maruška a Anička Slavíkovy.
Ze všeho nejvíc jsme se ale asi všichni těšili na školní
výlety. Školáci do Prahy a školkáčci do Rosic na zámek.
Jak se školákům výlet líbil a kde všude byli se dozvíte
z jejich příspěvků.
Celý červnový maraton akcí jsme zakončili společnou
olympiádou se ZŠ Loděnice. Tentokrát byli oni u nás
a společně s našimi změřili své síly nejenom v pěti
sportovně zábavných disciplínách, ale i ve vybíjené
a v kopané. I malí školkáčci si prošli všechna stanoviště
a každý si odnesl kromě sladkostí také krásnou medaili.
A s malými školáčky jsme se potkali ještě 26. června na
rozlučkové besídce s předškoláky, kteří byli pozváni na
svoji první školní hodinu do školy.Teď už po všech těch
akcích a hlavně po celém školním roce chceme všichni
odpočívat. Ještě než se spolu rozloučíme, chtěla bych
popřát všem páťákům, kteří odcházejí z naší školy buď
do Moravského Krumlova nebo do Loděnic, ať najdou
spoustu nových dobrých kamarádů a ať se jim daří!
Na úplný závěr přeji všem dětem krásné prázdniny
a všem zaměstnankyním školy i školky krásnou, starostmi
nezatíženou dovolenou a s plnými silami opět v novém
školním roce 2007 – 2008 !
■
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Květoslava Bílová
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Oslava 50. výročí založení TJ Jezeřany-Maršovice
Dne 23.6.2007 se konala oslava 50.výročí založení
TJ Jezeřany-Maršovice, v areálu místního hřiště.
Zahájení oslav provedl Ing. Petr Slavík, který nejdříve
všechny přítomné přivítal a potom pohovořil o historii
i současnosti naší Tělovýchovné Jednoty. Pozvání
přijali představitelé z OTS ČSTV Znojmo a to předseda
pan Ladislav Matoušek a tajemník pan Štěpán Jaroslav,
za fotbalový svaz předseda OFS Znojmo pan Leitner
Zdeněk, kteří nám předali pamětní list k našemu
výročí a novou vlaječku OFS Znojmo.
Potom už následovala fotbalová utkání, která řídil
rozhodčí Peřinka Jiří ml. ze Znojma a Beneš Jaroslav
z Olbramovic.
V 10.00 hodin začali žáci proti Sokolu Trstěnice
s výsledkem 3:3, když se o branky podělili za domácí
Vít Ostrovský dvěma brankami, jednu vstřelil Milan
Caha, za hosty se 3x treﬁl Hověz Daniel.
V 11.45 hodin hráli naši dorostenci proti Sokolu
Pohořelice s výsledkem 1:4. Branku vstřelil Václav Šles,
za hosty Podhrázký Vlasta 2x, Haseil a Procházka.
Ve 14.00 hodin nastopila Stará garda I. : Stará
garda II.. Výsledek opět 1:4.Branky vstřelili Václav
Šles st., Berger Josef, Světlík Marek, Ulreich Mirek
a František Novotný ml. Po utkání proběhlo předání
čestných uznání členům, kteří se nejvíce zasloužili
o rozvoj kopané v naší TJ.
V 16.30 hod. začalo mezinárodní utkání našeho
„A“ mužstva s účastníkem IV. Slovenské ligy týmem
z Giraltovců. Před zahájením utkání zazněla slovenská
i česká hymna. Utkání skončilo výsledkem 1:5. Jedinou
branku domácích vstřelil Radek Šles ml., za hosty se
treﬁli Štefanik, Partila, Ivan, Mati a Uhrin.
Návštěvníci naší oslavy si mohli prohlédnout
výstavku historických i současných fotograﬁí, mohli si
zakoupit vlaječku.
V přestávkách fotbalových utkání nám předvedla
děvčata vystoupení aerobiku. Po celý den nás provázelo
pěkné počasí, po posledním zápase nám místní trávník
pokropil déšť.
Po 19.00 hod. začala zábava se skupinou
„Matouškovy Wafky“, která trvala do druhé hodiny
ranní.
Velký dík patří všem členům i nečlenům
a sponzorům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
oslavy.
■
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Radek Šles
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Bantice - JEZEŘANY ............. 4:3
......................................................
................................................ 2:2
JEZEŘANY - Olbramovice .... 3:0
................................................ 4:3
......................................................
Mikulovice - JEZEŘANY ....... 1:3
................................................ 2:2
JEZEŘANY - Suchohrdly u Z. .. 7:0
......................................................
................................................ 2:0

Výsledky fotbalových soutěží
Žáci 2006-2007
JEZEŘANY - Rybníky.......... 8 : 0
......................................................
......................................................
.............................................. 1 : 0
Hostěradice - JEZEŘANY ... 6 : 0
.............................................. 3 : 0
JEZEŘANY - Bohutice ........ 1 : 2
.............................................. 3 : 1
......................................................
Trstěnice - JEZEŘANY ........ 0 : 0
.............................................. 1 : 0
JEZEŘANY - Polánka .......... 1 : 1
.............................................. 0 : 2
H.Kounice - JEZEŘANY.... 14 : 0
............................................. 2 : 0
JEZEŘANY - Loděnice ........ 1 : 1
.............................................. 0 : 1
Jamolice - JEZEŘANY ........ 3 : 0
.............................................. 1 : 1
JEZEŘANY - Skalice ............ 2 : 1
.............................................. 1 : 0
Rakšice - JEZEŘANY........... 0 : 0
.............................................. 2 : 0
JEZEŘANY - Vedrovice ....... 1 : 2
.............................................. 1 : 3
Střelci branek:
1.
Hájek Richard
2.
Kampas Michal
3.
Popela Jakub
4.
Popela Tomáš
5.-7. Badin Tomáš
Illeš Štěpán
Adámek Jakub

Popela Jakub 3x,
Kampas Michal 2x,
Hájek Richard 2x, Adámek Jakub
Popela Tomáš

Kampas Michal
Kampas Michal, Hájek Richard,
Illeš Štěpán

Střelci branek:
1.
Machala Jan
2.
Šles Milan
3.
Vodička Lukáš
4.
Lyczak David
5.-6. Novotný Marek
Soukop Tomáš
7.
Bohdanský Aleš
8.-10. Šles Václav
Illeš Lukáš
Hájek Michal

Kampas Michal

Popela Tomáš

Kampas Michal
Badin Tomáš, Hájek Richard
Hájek Richard

18x
12x
9x
7x
4x
4x
2x
1x
1x
1x

Dorostenci skončili na 3.místě se ziskem 35 bodů.
Bilance sezóny:
11x
výhra
2x
remíza
5x
prohra

Hájek Richard
Hájek Richard

Vstřelili 59 branek, obdrželi 25 branek. Měli nejlepší útok a
druhou nejlepší obranu s brankařem.

7x
6x
3x
2x
1x
1x
1x

O tým se starali:
- trenér mužstva
- vedoucí mužstva

Radek Šles
Novotný Vlastimil

Muži 2006-2007

Žáci skončili na 9.místě s 20 body.

JEZEŘANY - Višňové ............ 4:1
......................................................
................................................ 1:0
Hrušovany „B“- JEZEŘANY . 1:2
................................................ 1:6
......................................................
JEZEŘANY - Olbramovice „B“ .. 0:0
................................................ 1:1
Miroslav „B“ - JEZEŘANY .... 2:0
................................................ 1:0
JEZEŘANY - Polánka ............ 8:0
......................................................
......................................................
......................................................
................................................ 4:0
......................................................
Břežany - JEZEŘANY ............ 0:1
................................................ 0:2
JEZEŘANY - H.Kounice „B“ . 3:1
......................................................
................................................ 1:1
Božice - JEZEŘANY............... 1:1
................................................ 3:2
JEZEŘANY - Troskotovice .... 2:1
................................................ 2:3
Hevlín - JEZEŘANY .............. 2:0
................................................ 0:4
JEZEŘANY - Loděnice . 3:0kont.
................................................ 2:1

Bilance sezóny:
5x
výhra
5x
remíza
12x
prohra
Vstřelili 21 branek a obdrželi 46 branek.
O tým se starali:
- trenér mužstva
Šles Václav
- vedoucí mužstva
Geyer Jan

Dorost 2006-2007
IE Znojmo - JEZEŘANY........ 2:1
................................................ 0:4
......................................................
Pavlice - JEZEŘANY .............. 0:4
......................................................
................................................ 1:6
JEZEŘANY - Micmanice ....... 2:3
................................................ 0:1
Šatov - JEZEŘANY ................ 1:5
......................................................
................................................ 1:5
JEZEŘANY - Hrádek ............. 5:1
......................................................
................................................ 1:3

Vodička Lukáš, Machala Jan,
Hájek Michal
Lyczak David, Machala Jan
Machala Jan 2x, Novotný Marek
Vodička Lukáš 2x, Lyczak David,
Šles Milan
Machala Jan 2x, Vodička Lukáš
Novotný Marek, Machala Jan
Lyczak David 2x, Machala
Jan 2x, Šles Milan 2x, Illeš Lukáš
Lyczak David, Vodička Lukáš

Šles Václav /p/
Soukop Tomáš, Bohdanský Aleš,
Vodička Lukáš, Šles Milan
Soukop Tomáš, Bohdanský Aleš,
Novotný Marek, Šles Milan
Machala Jan 5x, Soukop
Vodička Lukáš, Novotný Marek
Šles Milan 2x, Soukop Tomáš,
Lyczak David, Machala Jan
Šles Milan 4x, Lyczak David
Machala Jan 3x, Vodička Lukáš,
Šles Milan
Vodička Lukáš
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Novotný Michal 2x,
Machala Jan 2x
Šles Radek
Šles Milan, Šles Radek
Šles Milan 2x, Šles Radek 2x,
Bíla Michal 2x
Machala Jan

Šles Radek 2x, Šles Milan,
Machala Jan, Kratochvíl Petr,
Galáš Radek, Hladůvka Martin,
Novotný Michal
Šles Radek/p/, Novotný Marek,
Bíla Michal, vlastní
Šles Radek
Šles Radek, Kratochvíl Petr
Šles Radek, Pešek Rosťa,
Lesonický Luděk
Kratochvíl Petr /p/
Klucho Radek
Kratochvíl Petr, Janíček Petr
Machala Jan, Kratochvíl Petr
Machala Jan, Bíla Michal
Pešek Rosťa 3x, Šles Radek
(1:0 Kratochvíl Petr /p/)
Machala Jan 2x

duben - červen

Hrabětice - JEZEŘANY ......... 2:1
................................................ 1:4
......................................................
JEZEŘANY - M.Krumlov „B“.. 1:0
................................................ 2:1

Machala Jan
Šles Milan 2x, Novotný Michal,
Šles Radek
Novotný Michal
Novotný Michal, Klucho Radek

Foto z hodů

Střelci branek:
1.
Šles Radek
2.
Machala Jan
3.-5. Šles Milan
Kratochvíl Petr
Novotný Michal
6.-7. Bíla Michal
Pešek Rosťa
8.
Klucho Radek
9.-13. Galáš Radek
Hladůvka Martin
Novotný Marek
Janíček Petr
--vlastní 1x
--kontumačně

12x
9x
6x
6x
6x
4x
4x
2x
1x
1x
1x
1x
2x

Muži skončili na 3.místě s 52 body za vítězem soutěže Miroslavi
„B“ a Moravským Krumlovem „B“.
Bilance sezóny:
16x
výhra
4x
remíza
6x
prohra
Vstřelili 57 branek, obdrželi 24 branek.
Měli třetí nejlepší útok a třetí nejlepší obranu s brankářem.
O tým se starali:
- trenér mužstva
- vedoucí mužstva

duben - červen

Novotný Vlastimil
Šles Radek
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Pozvánka na
Cyrilometodějskou
pouť

Výbor TJ JezeřanyMaršovice

Chasa z Jezeřan-Maršovic pořádá dne
7.7.2007 Cyrilometodějskou pouť.
K tanci a poslechu bude hrát dechová
kapela Vlkošáci z Vlkoše u Kyjova.
V 15.00 hod. a ve 20.00 hod. chasa zatančí
Moravskou besedu.

Předseda TJ .... Novotný Vlastimil
Jednatel .......... Šles Radek
Hospodář ........ Šťastný Jan
Členové ........... Bíla Miroslav
......................... Burjan Vlastimil
......................... Minařík Oldřich
......................... Popela Jiří
......................... Ing.Slavík Petr
......................... Šles Václav
Členové revizní komise:
......................... Lesonický Bronislav
......................... Ulreich Miroslav

Srdečně zve chasa z Jezeřan-Maršovic.

pracuje v tomto složení:

Společenská
kronika
od 1.4.2007 do 30.6.2007
 Životní jubilea
50 let
Jaroslav Blahut
55 let
Bohumil Zoufalý
60 let
Drahomíra Slavíková
Jan Smetana
Jan Fleischer
65 let
Pavla Dočekalová
Jana Fleischerová
70 let
Jaroslav Neuwirth
Oldřich Břeň
Karel Tropp
75 let
Marie Geyerová
80 let
Marie Bílková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.
 Narozené děti
Patrik Benčík
Jan Tropp
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.
 Sňatky
Jiří Procházka (Jezeřany-Maršovice) Martina Pikolová (Silůvky)
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na společné cestě životem.
 Úmrtí
Vincencie Geyerová
Antonín Ruibar
Vladimír Čáp
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.
 Pohyb obyvatelstva
Narodily se 2 děti
Odstěhovali se 2 občani
Přistěhovali se 2 občani
Zemřeli 3 občani
K 30.6.2007 mají Jezeřany-Maršovice 742
obyvatel.
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