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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Jak se Vám to líbí?
Již toho bylo hodně napsáno o bývalé
skládce ve „Šlesové zmole“, co se tam může
vozit a co ne. Tato skládka je pouze na stavební
suť a zeminu. Jsou mezi námi lidé, kterým
je to stále jedno a vozí tam odpad, který se
dá likvidovat jiným způsobem: dřevo (dá se
spálit doma v kamnech nebo na ohništi),
železo (celoročně přistavený kontejner ve
středisku, 2x do roka sběr po obci), sklo
a plasty (kontejnery u prodejen), papír
(výkupny sběrných surovin), velkoobjemový
odpad jako matrace, boty, oděvy, koberce,
lina, igelity apod. (2x do roka přistaveny
kontejnery), nebezpečný odpad barvy,
zářivky, postřiky, baterie apod. (2x do roka
je mobilní svoz). Těchto lidí není na štěstí
mnoho, ale kazí všem těm ostatním, kteří se
snaží třídit odpady jejich snahu. Dříve bylo v
zastupitelstvu rozhodnuto, že každý občan,
který hodlá vyvést odpad má tu povinnost
předem nahlásit na obecním úřadě co a kolik
toho odveze a následně zaplatit poplatek.
Tuto povinnost dělají zase jen ti
poctiví. Lidem, kteří neplní tyto
povinnosti bych chtěl vzkázat, že
o nich víme a provedeme taková
opatření, aby za svoje konání nesli
zodpovědnost. Bude vypracována
vnitřní směrnice o odkládání
odpadu, podle které budou tito lidé
předání k přestupkové komisi do
Moravského Krumlova. Porušení
směrnice může vést k uložení
pokuty až do výše 50.000,- Kč.
Obec vynakládá nemalé ﬁnanční
prostředky na shrnutí a úpravu
skládky, která byla v těchto dnech
shrnuta a upravena, a proto žádám
občany, aby dodržovali povinnosti

při ukládání určeného odpadu.
Závěrem děkuji všem těm, kteří plní
svoje povinnosti při odstraňování odpadu
a apeluji na ty druhé, aby svoje počínání
napravili, abychom nemuseli řešit přestupky
v Moravském Krumlově.
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Tyto obrázky jsou pořízeny 11.10. 2007
ve Šlesové zmole před jejím shrnutím.

●

■

●

Jan Šťastný
starosta obce
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Informace obecního úřadu
Zasedání a Usnesení ZO č. 5 /2007
ze dne 25.6.2007
Zasedání a Usnesení ZO č. 6 /2007
ze dne 13.9.2007
Přehled obyvatel v obci podle
věku a pohlaví
Výměna občanských průkazů
Jak se vám to líbí ?
Příspěvky
Opět ve školních lavicích
Hody 2007
TJ Jezeřany-Maršovice
Poznámky k dějinám jezeřanských
domů
Společenská kronika
od 1. 7.2007 do 30.9.2007

Ze zasedání
zastupitelstva obce
Zápis č. 5/2007 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
25.6.2007
Program:
1. Úvod, zahájení
návrhové
komise,
určení
2. Volba
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání ZO
4. Žádosti občanů a organizací
5. Rozpočtové opatření č. 4/07
6. Projednání Směrnice obce o veřejných
zakázkách
7. Schválení zhotovitele webových stránek
obce
8. Projednání ﬁnančního úvěru obce
9. Diskuse
10. Usnesení
11. 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 11
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 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. Petr Slavík
členové komise: Mgr. Petr Eckl,
Petr Badin
Starostou byli určeni:
zapisovatelka: Pavlína Slavíková
ověřovatelé: Ing. Jan Slavík, Zdeněk Ekel
K bodu č. 3:
Pan Ing. David Tesař 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
pana Václava Šlese o odkoupení části obecního
pozemku a na základě geometrického plánu
č. 252-22/2007, který oddělil z par.č.1216/19
část „á“ o výměře 54 m2, byla stanovena
cena za 1m2 na 35,- Kč. Zastupitelstvo obce
prodej schválilo 11 členy ZO, proti 0 členů
ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
Ke dni zasedání zastupitelstva byly
samotnými žadateli zrušeny žádosti
o stavební pozemky, a to pana Martina
Šavrňáka, bytem Polská 66, Olomouc a pana
Vladimíra Pokory, bytem Jezeřany-Maršovice
154.
Obec obdržela nové žádosti o odkoupení
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stavebních pozemků v lokalitě u kostela.
V zhledem k tomu, že tyto stavební pozemky
vznikly po směnách a odkupem pozemků od
vlastníků, zastupitelstvo obce navrhlo zvýšit
cenu za 1m2 na 75,- Kč. Zvýšení ceny bylo
schváleno 11 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
Zájemce o stavební pozemek par.č.
1216/142 o výměře 1201 m2 je pan Jaromír
Kubant, bytem Trboušany 121. Prodej
pozemku byl schválen 11 členy ZO, proti 0
členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
O stavební pozemek par.č. 1216/152
o výměře 856 m2 požádala paní Dagmar
Mašková, bytem Žabčice, Hřbitovní 200.
Prodej pozemku byl schválen 11 členy ZO,
proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena
žádost Farního úřadu Loděnice o ﬁnanční
příspěvek na úhradu nákladů za elektrickou
energii v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí s tím,
aby žadatel upřesnil výši příspěvku.
K bodu č. 5:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo
rozpočtové opatření č. 4/07. Členové vznesli
připomínku, aby rozpočtová opatření jim
byla zasílána v předstihu k prostudování.
Rozpočtové opatření č.4/07 bylo schváleno
11 členy ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0
ZO.
K bodu č. 6:
Na základě zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a ve smyslu § 12
může obec vydat vnitřní směrnici o evidenci
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Členové zastupitelstva obdrželi znění vnitřní
směrnice k prostudování. Při následné diskusi
k tématu, se členové zastupitelstva dohodly,
aby tato směrnice byla ještě dopracována.
K bodu č. 7:
Předseda výboru pro obnovu a rozvoj
Ing. Jan Slavík seznámil zastupitelstvo
o výběrovém řízení na zadavatele webových
stránek obce. Sdělil, že se třemi uchazeči
se upřesňují podrobnější podmínky.
Zastupitelstvo obce uložilo výboru pro
obnovu a rozvoj doporučit jednoho uchazeče
starostovi a ten s ním podepíše smlouvu
o dílo.
K bodu č. 8:
Starosta obce informoval zastupitelstvo
o nutnosti ﬁnančního úvěru na úhradu
stavebních prací při budování inženýrských
sítí v lokalitě u kostela. Při sestavování
rozpočtu na tuto stavbu se počítalo
s menšími výdaji než je skutečnost. Byl
vypracován podrobný splátkový kalendář,
který projednal ﬁnanční výbor a doporučil
zastupitelstvu schválit převzetí ﬁnančního
úvěru. Úvěr je veden u České spořitelny a.s.,
jeho výše je 2.500.000,- Kč, doba úvěru je
4 roky a měsíční splátka činí 55.600,- Kč.
Převzetí úvěru bylo schváleno 11 členy ZO,
proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 9:
V diskusi seznámil starosta zastupitelstvo
o provedené revizi knižního fondu v místní
knihovně. Revizní komise vyřadila na
600 knížek, které již byly zastaralé,

2

poškozené nebo neodpovídaly dnešní době.
Zastupitelstvo uložilo kulturnímu výboru,
aby některé tyto knížky vyčlenily a po dobu
prázdnin je nabídly občanům. Zprávu revizní
komise o vyřazení těchto knížek schválilo 11
členů ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů
ZO.
Dále
informoval
zastupitelstvo
o postupu při nákupu zahradní techniky
z dotace Energoregionu 2020, kterou obec
obdržela až do výše 100 tisíc korun. Tato
zahradní technika se nakupuje u ﬁrmy Holý
ve Vémyslicích, který vyhrál výběrové řízení.
Zastupitelstvo uložilo starostovi využití celé
výše dotace na nákup kompletního vybavení
na údržbu místních komunikací a veřejného
prostranství.
Ing. David Tesař vznesl dotaz na starostu,
jak pokračuje projektování kanalizace a čištění
odpadních vod naší obce. Starosta sdělil,
že zastupitelstvo obce Loděnice souhlasilo,
aby se naše obec napojila na jejich čističku.
K tomuto kroku vedou všechny jednání mezi
projektanty a odborem životního prostředí
krajského úřadu. Zastupitelstvo obce uložilo
starostovi vejít v jednání s obcí Loděnice
o sepsání smlouvy na společné čištění
odpadních vod.
K bodu č. 10:
Předseda návrhové komise Ing. Petr
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.
Zapsala: Pavlína Slavíková
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík,
Zdeněk Ekel

Usnesení č.5 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice ze dne 25.6.2007
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu obce,
ze dne 18.06.2007, od Římskokatolické
farnosti Loděnice, o ﬁnanční příspěvek
na pokrytí nákladů za elektrickou
energii, s tím že žadatel musí svou žádost
konkretizovat a doplnit.
3. Zprávu předsedy výboru pro obnovu
a rozvoj o postupu při výběru zhotovitele
internetových stránek obce.
4. Návrh vnitřní směrnice č.1/2007 pro
evidenci veřejných zakázek.
II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Prodej 54 m2 obecního pozemku p.č.
1216/19, v k.ú. Jezeřany, panu Václavu
Šlesovi, bytem Jezeřany-Maršovice 293,
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za cenu 35,-Kč/m2.
3. Stanovuje cenu stavebních pozemků
v lokalitě za kostelem na 75,-Kč/m2.
4. Prodej stavebního pozemku p.č.
1216/142, v k.ú. Jezeřany, o výměře 1201
m2, panu Jaromíru Kubantovi, bytem
Trboušany 121, za cenu 75,-Kč/m2.
5. Prodej stavebního pozemku p.č.
1216/152, v k.ú. Jezeřany, o výměře
856 m2, paní Dagmar Maškové,
bytem Žabčice, Hřbitovní 200, za cenu
75,-Kč/m2.
6. Rozpočtové opatření č.04/07.
7. Realizaci ﬁnančního úvěru ve výši
2.500.000,-Kč od České spořitelny, a.s.,
včetně Smlouvy o úvěru č. 221706429.
8. Vyřazení knih z knižního fondu
v Knihovně Jezeřany-Maršovice dle
seznamu, který vyhotovily pracovnice
Městské knihovny ve Znojmě.
III. ukládá:
1. Starostovi obce zapracovat do nových
smluv o koupi stavebních pozemků
v lokalitě za kostelem podmínky, že
kupující zahájí stavbu – stavební povolení
do 2 let od data podpisu kupní smlouvy,
jinak je povinen odprodat pozemek zpět
obci za původní cenu a dále, že do 5 let
od podpisu smlouvy provede kolaudaci,
jinak bude povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 200.000,-Kč.
Termín: do příštího zasedání ZO.
2. Starostovi obce předložit smlouvy
o prodeji stavebních pozemků před
podpisem ke schválení zastupitelstvu
obce.
Termín: do příštího zasedání ZO.
3. Starostovi
obce
zaslat
členům
zastupitelstva obce e-mailem pololetní
výkaz o plnění rozpočtu obce za 1.pololetí
2007.
Termín: do příštího zasedání ZO.
4. Výboru pro obnovu a rozvoj ve spolupráci
se starostou obce dopracovat vnitřní
směrnici č.1/2007, dle připomínek členů
zastupitelstva obce.
Termín: do příštího zasedání ZO.
5. Výboru pro obnovu a rozvoj doporučit
starostovi obce zhotovitele internetových
stránek obce a starostovi obce, aby vybral
nového zhotovitele internetových stránek
obce a podepsal s ním smlouvu o dílo, tak
aby mohlo dojít k jejich zpuštění v září
2007.
Termín: do 15.07.2007
6. Výboru kulturnímu a školskému ve
spolupráci s knihovnicí vyčlenit vyřazené
knihy, po dobu prázdnin, a nabídnout je
občanům za symbolickou cenu k prodeji.
Termín: do 15.07.2007
7. Starostovi obce plně využít dotaci ve
výši 100.000,-Kč od Energoregionu,
na zakoupení motorové jednotky
a příslušenství na zimní údržbu a další
techniky na sekání a likvidaci trávy.
Termín: do 31.08.2007
8. Starostovi obce zahájit jednání s Obcí
Loděnice ohledně založení sdružení obcí
na společnou likvidaci odpadních vod.
Termín: do konce roku 2007
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pan Michal Burjan, Jezeřany-Maršovice
Ing. Petr Slavík
předseda návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce

Zápis č. 6/2007 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
13.9.2007
Program:
1. Úvod, zahájení
návrhové
komise,
určení
2. Volba
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání ZO
4. Žádosti občanů a organizací
5. Rozpočtové opatření č. 5/07
6. Projednání Směrnice obce o veřejných
zakázkách
7. Převod pozemků ve vlastnictví státu na
obec
8. Převod pozemků ve vlastnictví fyzických
osob (pod fotbalovým hřištěm) na obec
9. Projednání možnosti prodeje obecního
palivového dřeva (Sekery) ﬁrmě Rikast
10. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
11. Zpráva starosty
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
K bodu č. 1:
Místostarosta 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: Radek Šles
členové komise: Ing. Jan Slavík, Petr
Badin
Místostarostou byli určeni:
zapisovatelka: Pavlína Slavíková
ověřovatelé: Mgr. Petr Eckl, Dana
Novotná
K bodu č. 3:
Pan Ing. Jan Slavík konstatoval, že zápis
z minulého zasedání ZO byl vyvěšen na
úřední desce OÚ a nebylo k němu žádných
připomínek.
K bodu č. 4:
Obec obdržela žádosti o stavební pozemek
v lokalitě u kostela od těchto zájemců:
pan Pavel Musil, Jezeřany-Maršovice 74
pan Lukáš Jílek, J. Faimonové 2,
Brno-Líšeň
pan Ing. Michal Krutiš, Malešovice 83
a slečna Petra Leitgebová, Nové Bránice 167
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192
slečna Lucie Motyčková, JezeřanyMaršovice 105
Zastupitelstvo obce vzalo tyto žádosti
na vědomí, v současné době nemá obec již
žádnou volnou stavební parcelu. Jakmile
budou utvořeny nové parcely, zájemci dle
pořadí budou informováni.
Žádost pana Tomáše Vlasáka ml.,
Jezeřany-Maršovice 44 o odkoupení obecního
pozemku vedle domu č.44 za účelem výstavby
garáže vzalo zastupitelstvo na vědomí s tím,
že stavební a investiční výbor provede místní
šetření k upřesnění žádaného pozemku.
Žádost paní Evy Brenkusové, JezeřanyMaršovice 107 o odkoupení obecního
pozemku na Výhoně k výstavbě garáže byla
zastupitelstvem vzata na vědomí. V této
lokalitě není ještě upřesněn postup při
budování stavebních parcel.
Pan Michal Tropp, Jezeřany-Maršovice
požádal obec o odkoupení obecního pozemku
u svého domu. Po upřesnění hranice pozemku
a jeho zaměření bude záměr obce vyvěšen na
úřední desce obecního úřadu a po vyhotovení
kupní smlouvy prodán.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
žádost ﬁrmy JAVAZD s.r.o. o odkoupení
obecního pozemku. Převod pozemku bude
proveden po upřesnění výměry pozemku
a provedení kupní smlouvy. Záměr obce bude
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Paní Dagmar Maškové byla obcí
odsouhlasena k prodeji stavební parcela par.
č. 1216/152 v lokalitě u kostela k výstavbě
rodinného domku. Před podpisem kupní
smlouvy ústně požádala o změnu kupujícího
v této smlouvě. Zastupitelstvo obce tuto
změnu neodsouhlasilo 7 členy, pro 0 členů,
zdrželi se 3 členi ZO.
Pan Milan Vachalík, Velký Karlov
89/116 požádal o pronájem pohostinství.
Současný nájemce přislíbil dále provozování
pohostinství, tato žádost byla vzata
zastupitelstvem na vědomí.
Sbor dobrovolných hasičů JezeřanyMaršovice požádal obec o ﬁnanční příspěvek
20.000,- Kč na vybudování zpevněné plochy
ze zámkové dlažby na tréninkovém hřišti
k pořádání závodu v požárním sportu.
Finanční příspěvek byl schválen 10 členy ZO,
proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
Český svaz chovatelů Jezeřany-Maršovice
požádal zastupitelstvo obce o schválení
ﬁnančního příspěvku na náklady při místní
výstavě drobného zvířectva. Zastupitelstvo
obce ﬁnanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč
schválilo 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
Žádost Farního úřadu Loděnice o ﬁnanční
příspěvek na úhradu nákladů za elektrickou
energii v kostele v Jezeřanech-Maršovicích
ve výši 28.120,- Kč byl schválen 8 členy ZO,
proti 2 členi ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 5:
Zastupitelstvu obce bylo na jejich
žádost zasláno v předstihu k prostudování
rozpočtové opatření č. 5/07, které po
projednání bylo schváleno 10 členy ZO, proti
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0 členů ZO, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 6:
Na základě zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, byla výborem pro
obnovu a rozvoj upravena. Směrnice obce
č.1/2007 pro evidenci veřejných zakázek
a zadávání veřejných zakázek malého obsahu
Obce Jezeřany-Maršovice. Po projednání
jednotlivých bodů směrnice, byla směrnice
obce schválena 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 7:
Pozemkový fond ČR vlastní v našem
katastru několik pozemků, které nabízí
k úplatnému převodu, jak fyzickým osobám
tak obcím. Po prostudování nabízených
pozemků k převodu, členové zastupitelstva
rozhodli, že obec požádá v k.ú. Jezeřany
o dva pozemky par.č. 188/1 a 188/3, jedná se
o pozemky vedle a za hřbitovem, a to proto,
aby byl lepší přístup při opravě a údržbě
hřbitovních zdí.
V k.ú. Maršovice se jedná o tři pozemky,
a to par.č. 1463 a 1464, tyto pozemky se
nachází pod třešňovým sadem a obec je má
v územním plánem určeny pro rozšíření
sportovních aktivit. Pozemek par.č. 915/1 se
nachází vedle hřbitova a je územním plánem
určen k vybudování biocentra. Pozemek 41/4
navazuje na veřejné prostranství v parku
u kapličky.
K bodu č. 8:
Fotbalové hřiště je na pozemcích
vlastníků fyzických osob. Od roku 2008
musí mít sportovní kluby užívané budovy
a hřiště, buď ve vlastnictví nebo v nájemních
smlouvách. Na žádost tělovýchovné jednoty
zastupitelstvo obce rozhodlo převést tyto
pozemky na obec a pak jednou nájemní
smlouvou je dát do užívání tělovýchovné
jednotě.
K bodu č. 9:
Firma Rikast nabídla obci spolupráci
na těžbu dřevin , které jsou určeny k mýtní
těžbě. Obec má porost, který je k této
těžbě určen správcem obecních lesů, lesy
ČR závod Židlochovice. Jedná se o lokalitu
Sekery. Cenová nabídka za m3 je 300-400 Kč.
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce
vejít v jednání s ﬁrmou Rikast k upřesnění
nabídky.
K bodu č. 10:
Předseda výboru pro obnovu a rozvoj
Ing. Jan Slavík oznámil zastupitelstvu, že
byla podepsána Smlouva o dílo s ﬁrmou
Klape s.r.o. na zřízení webových stránek
obce. Ohledně dalšího postupu sdělil, že se
uskuteční schůzka se všemi poskytovateli
informací a podkladů do webových stránek
obce.
Předseda kulturního a školského výboru
Mgr. Petr Eckl sdělil zastupitelstvu, že za
prodej vyřazených knih z místní knihovny
bylo utrženo 600,- Kč. Prodejní akce se bude
ještě jednou opakovat.
Předseda stavebního a investičního výboru
Ing. David Tesař seznámil zastupitelstvo
o dalších návrzích studie na rekonstrukci
kulturního domu od Ing. arch, Hubáčka.
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V diskusi nad navrženou studii se zastupitelé
dohodly, že konečná podoba studie se určí na
příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu č. 11:
Místostarosta
obce
přednesl
za
nepřítomného starostu jeho zprávu, která
obsahovala informaci, že ve dnech 2. až 5.
listopadu budou v obci přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad. Někteří členové
zastupitelstva upozornili na nevhodný
termín, který se kryje se svátkem dušiček
a požadovali, pokud to bude možné o změnu
termínu. Další informace se týkala nabídek na
zemní práce při budování stavebních parcel
na výstavbu garáží v Jezeřanech na Výhoně.
Nabídky těchto prací se pohybují okolo 650,Kč za jednu hodinu práce stroje, což při
odhadované délce prací 50 hodin činí částku
32.500,- Kč. K tomu je potřeba započíst cenu
za odvoz zeminy, celkem budou tyto práce
stát částku 60 až 65 tisíc Kč. Zastupitelstvo
obce bude požadovat tuto částku zahrnout do
ceny stavebních parcel pro všechny zájemce.
K bodu č. 12:
V diskusi vystoupila paní ředitelka
základní školy Květa Bílová a seznámila
zastupitelstvo o stavebních pracích, které
byly prováděny v areálu školy a školky.
Jednalo se o nový přístupový chodník ze
zámkové dlažby ke školce, který stál 90.000,Kč, ve škole byly vyměněna světla ve třídách
za částku 80.000,- Kč, byla provedena nová
malba a oprava vstupu. Zdůraznila nutné
opravy okapů.
Nastolila problematiku úbytku žáků.
V letošním roce chodí do naší školy 27
žáků:1. ročník 8, 2. ročník 5, 3. ročník 3, 4.
ročník 5 a 5. ročník 6 dětí, do mateřské školy
je přihlášeno 24 dětí.
K bodu č. 13:
Předseda návrhové komise Radek
Šles přednesl návrh Usnesení, které bylo
schváleno 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 14:
Místostarosta obce poděkoval členům
ZO a občanům za účast na dnešním veřejném
zasedání ZO, a zasedání ukončil ve 21:50
hodin.
Zapsala: Pavlína Slavíková
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Eckl, Dana
Novotná

Usnesení č.6/07 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice ze dne 13.9.2007

1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
Žádost Pavla Musila o odkoupení
stavebního pozemku pro výstavbu RD.
Žádost Lukáše Jílka o odkoupení
stavebního pozemku pro výstavbu RD.
Žádost Michala Krutiše a Petry
Leitgebové o odkoupení stavebního poz.
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pro výstavbu RD.
5. Žádost Michala Burjana o odkoupení
stavebního pozemku pro výstavbu RD.
6. Žádost Lucie Motyčkové o odkoupení
stavebního pozemku pro výstavbu RD.
7. Žádost Evy Brenkusové o odkoupení
obecního pozemku pro výstavbu garáže
na Výhoně.
8. Žádost Tomáše Vlasáka o odkoupení
obecního poz. pro výstavbu garáže vedle
domu č.44.
9. Žádost ﬁrmy JAVAZD s.r.o. o odkoupení
obecního pozemku.
10. Žádost Milana Vachalíka o pronájem
pohostinství.
11. Žádost Michala Troppa o odkoupení
obecního pozemku par.č.75 v k.ú.
Maršovice
12. Zprávu předsedy výboru pro obnovu
a rozvoj o podepsané smlouvě s ﬁrmou
KLAPE s.r.o. na vyhotovení webových
stránek obce.
13. Zprávu předsedy kulturního a školského
výboru o prodeji vyřazených knih
z místní knihovny.
14. Zprávu
předsedy
stavebního
a investičního výboru o prováděné
projektové studii na rekonstrukci
kulturního domu.
15. Zprávu starosty
II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 5/07
3. Finanční příspěvek 20.000,- Kč SDH
Jezeřany-Maršovice
k
vybudování
zpevněné plochy ze zámkové dlažby
na tréninkovém hřišti pro soutěže
v požárním sportu.
4. Finanční příspěvek 4.000,- Kč ČSCH
Jezeřany-Maršovice na zakoupení cen při
místní výstavě drobného zvířectva.
5. Finanční
příspěvek
28.120,Kč
Farnímu úřadu Loděnice na úhradu
nákladu za elektrickou energii v kostele
Jezeřanech-Maršovicích.
6. Vnitřní směrnici č. 1/2007 pro
evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Jezeřany-Maršovice.
III. ukládá:
1. Starostovi
obce
zahájit
jednání
s Pozemkovým fondem ČR o úplatném
převodu pozemků par.č. 188/1, 188/3
v k.ú. Jezeřany a par.č. 41/4, 915/1, 1463
a 1464 v k.ú. Maršovice ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR na Obec
Jezeřany-Maršovice.
2. Starostovi obce zahájit jednání s vlastníky
pozemků pod fotbalovým hřištěm
o převodu těchto pozemků na obec.
3. Starostovi obce zahájit jednání s ﬁrmou
Rikast o možnosti prodeje palivového
dřeva v Sekerách.
4. Starostovi obce sdělit paní Dagmar
Maškové, bytem Žabčice, že zastupitelstvo
obce nesouhlasí se změnou kupujícího
v kupní smlouvě k už schválenému prodeji
obecního pozemku konkrétní osobě.
Radek Šles
předseda návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce

červenec - září

Přehled obyvatel podle věku
a pohlaví v obci Jezeřany-Maršovice
k 30.9.2007
věk .............................muži .......ženy .. celkem
0 - 6 r. ............................ 24 .......... 20 ..........44
7 - 15 r. ......................... 43 .......... 42 ..........85
16 - 20 ........................... 34 .......... 28 ..........62
21 - 30 ........................... 61 .......... 47 ........108
31 - 40 ........................... 51 .......... 47 ..........98
41 - 50 ........................... 62 .......... 52 ........114
51 - 60 ........................... 41 .......... 40 ..........81
61 - 70 ........................... 34 .......... 37 ..........71
71 - 80 ........................... 20 .......... 34 ..........54
81 - 90 ............................. 5 .......... 16 ..........21
celkem .........................375 ........ 363 ........738

Počet obyvatel dle věku dosaženého
ke dni 31.12.2007
věk ...... počet
89 .............. 1
87 .............. 3
86 .............. 1
85 .............. 1
84 .............. 6
83 .............. 2
82 .............. 3
81 .............. 6
80 .............. 3
79 .............. 5
78 .............. 9
77 .............. 6
76 .............. 8
75 .............. 5
74 .............. 4
73 .............. 4
72 .............. 6
71 .............. 3
70 .............. 6
69 .............. 6
68 .............. 9
67 ............ 12
66 ............ 10
65 .............. 8
64 .............. 5
63 .............. 3
62 .............. 4
61 .............. 7
60 .............. 7
59 ............ 11
58 .............. 4
57 ............ 12

věk ......počet
54 ...............7
53 ...............4
52 ...............7
51 ............ 10
50 ............ 10
49 ............ 10
48 ............ 11
47 ............ 14
46 ............ 17
45 ............ 15
44 ............ 10
43 ............ 12
42 ............ 12
41 ...............5
40 ............ 11
39 ...............9
38 ...............6
37 ............ 13
36 ............ 10
35 ............ 17
34 ...............8
33 ...............6
32 ...............6
31 ............ 14
30 ............ 12
29 ............ 13
28 ...............6
27 ...............7
26 ...............8
25 ............ 13
24 ............ 12
23 ............ 13

věk ...... počet
20.............13
19.............17
18.............11
17............... 7
16.............16
15.............10
14.............17
13.............11
12.............13
11............... 7
10............... 9
9 ................. 4
8 ................. 5
7 ................. 7
6 ................. 5
5 ................. 5
4 ................. 9
3 ................. 6
2 ................. 5
1 ...............11

56.................. 7 22................ 12
55................ 12 21................ 11
Průměrný věk obyvatel v naší obci je 36 roků.
stav ........................... počet
svobodní .....................301
ženatí a vdané.............347
rozvedení ...................... 22
ovdovělí......................... 68

červenec - září
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Opět ve školních lavicích
Po krásných slunečných prázdninách zazvonil
školní zvonek a my opět sedíme ve školních lavicích.
Ve škole a školce se však nezahálelo ani o prázdninách.
K mateřské škole byl vybudován nový chodník, ve školní
kuchyni se měnila světla a malovalo se. Také ve třídách
základní školy se měnily a přidávaly nové zářivky tak, aby
osvětlení vyhovovalo normě a na všech chodbách byly
vyměněny staré zářivky za novější. Třídy a šatny byly
vymalovány a byla opravena a natřena přední část školy
u hlavních vchodových dveří. Na sociálních zařízeních
byly instalovány ohřívače na teplou vodu a nově natřena
chodba protiskluzovým lakem. Obě budovy byly krásně
uklizeny a už se mohlo začít.
Na slavnostním zahájení nového školního roku
jsme přivítali 8 nových školáčků. Popřáli jsme Markétce
Troppové, Moničce Zoufalé, Danušce Fleischerové, Nikolce
Vodičkové, Kubíčkovi Havlíkovi, Davidkovi Novotnému,
Dominičkovi Novotnému a Martinkovi Tomisovi , aby se
jim ve škole líbilo, našli si nové kamarády a hlavně, aby
měli chuť dozvědět se co nejvíce zajímavých věcí a naučit
se pěkně číst, psát a dobře počítat. Těchto 8 prvňáčků
chodí společně se 6 páťáky a jejich paní učitelkou je
Květoslava Bílová. Paní učitelka Blanka Heikenwälderová
učí spojený 2. ( 5 žáků), 3. ( 3 žačky) a 4. ( 5 žáků). Celkem
je tedy na škole 27 žáků, což je zase o tři méně než loni.
Převážně výchovné předměty vyučuje paní učitelka
Zuzana Chlíbcová, která je také na několik hodin učitelkou
v MŠ. Tam se zatím o 19 dětí ( další 4 jsou zapsány, ale
nastoupí až v novém roce) stará paní učitelka Helena
Vinklerová. O čisto a teplo ve škole i školce se starají paní
Hana Švrčková a Jitka Burjanová a o dobré jídlo paní Jana
Procházková a Jana Smetanová.
Mimo povinných vyučovacích předmětů se na škole
vyučuje hra na hudební nástroje, kterou zabezpečuje
ředitel ZUŠ v Miroslavi pan Přemysl Forst a paní
učitelka Forstová, pracují zde zájmové kroužky počítačů,
sportovních her a břišních tanců pod vedením paní
učitelky Bílové , Heikenwälderové a slečny Blanky
Heikenwälderové. Každé pondělí probíhá výuka
náboženství. Zde učí katechetka paní Marie Palánová.
A protože už je říjen, ve škole i školce se pracuje naplno.
Žáci 1. – 4. ročníku jezdí každých 14 dní na výuku plavání
do Blučiny. Společně s malými dětmi ze školky jsme se
pobavili na ,,Drakiádě“ 2. října. Draci sice moc nelétali,
protože nefoukal vítr, ale zato se na nás krásně usmívali
i mračili a tak byla vyhlášena soutěž o nejhezčího draka,
kterou hodnotila porota sestavená z rodičů. Všichni draci
byli krásní a nikdo neodešel domů s prázdnou.
Naši žáci se také zúčastnili akce pořádané ZŠ Náměstí
republiky ve Znojmě dne 27. září s názvem „Podejme si
ruce“. Výsledky této akce byly zapsány do České knihy
rekordů. Celkem se jí zúčastnilo 25 škol a 5 školek. Bylo
nakresleno 3 301 papírových postaviček, které vytvořily
řetěz dlouhý 644 m. Také jsme zaslali výtvarná díla našich
žáků do výtvarné soutěže. Jak to dopadne se dozvíte
v příštím zpravodaji. Teď už se budeme těšit na oblíbenou
akci „Slavnosti světel“, která se uskuteční na začátku
měsíce listopadu. Opět rozsvítíme park kolem školy
a školky krásnými světýlky a pokud nám bude počasí
alespoň trošičku přát, opečeme buřtíky a zazpíváme si
u táboráku.
Tak ať se nám všem společně ten nový školní rok 2007
– 2008 vydaří !
■

Květoslava Bílová
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Poznámky k dějinám jezeřanských domů
Dům č. 8
Při první lánové vizitaci v roce 1656 je
dům uváděn mezi jedenapůllánovými grunty.
Jeho majitelem byl tehdy Mikuláš Filip.
V roce 1672 je pak zmiňován jako majitel
Ondra Kotálek. Na počátku 18. století
přešel grunt do rukou Wenzla Čápa, kterého
uvádí na domě rektiﬁkační akta v roce
1749. Tereziánský katastr řadí grunt mezi
láníky a jako majitele zmiňuje opět Wenzla
Čápa. Někdy po roce 1765 se dům dostal do
držení Georga Bartáka, který jej v červenci
1777 daroval Wenzlovi Formanovi.
K domu příslušelo celkem 30 jiter 450 sáhů
pozemků:
28 jiter 534 sáhů polí
1 jitro 634 sáhů vinohradů
882 sáhů zahrad a luk
Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů;
robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových
prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno
peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí
ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.
Když Wenzel zemřel, zdědila v listopadu
1815 dům vdova Terezie, která se 5. 2. 1816
provdala za Johana Čecha z č. 20. V říjnu
1866 převedl Johan vlastnické právo na
Augustina Čecha, který se oženil s Rozálií
Gayerovou. O dva měsíce později – v prosinci
1866 – převedl Augustin dům na manžele
Franze a Agátu Maschovi. V lednu 1872
bylo převedení potvrzeno kupní smlouvou na
třičtvrtělán v hodnotě 3000 zl. V roce 1881
byly od domu odděleny parcely a zbyl pouze
čtvrtlán.
Část domu někdy od poloviny 60.
let 19. stol. užíval Jan Sláma (*15. 11.
1838) z Horních Dubňan (tam je příslušný
domovským právem, jeho otec Michal Sláma
je uváděn jako půlláník v Jezeřanech). Sláma
se do Jezeřan přiženil, vzal si za manželku
Alžbětu Mašovou (*27. 12. 1841-), dceru
Franze a Tekly roz. Korcové. Slámovi měli 8
dětí:
1. František (*7. 10. 1864-)
2. Anna (*24. 10. 1867-)
3. Alžběta (*10. 4. 1870-)
4. Jan (*27. 8. 1872-) od 1909 ve
Vídni
5. Eduard (*5. 8. 1875 – 20. 12.
1875)
6. Karel (*13. 11. 1876-) od 1911
ve Vídni
7. Háta (*10. 7. 1878-)
8. Tekla (*23. 9. 1880-)
Kolem roku 1900 se Slámovi odstěhovali,
obecní matrika je ještě k roku 1904 vede
jako „domácí, kteří bydlejí v jiných obcích“.
V roce 1911 byly Slámovi přijati domovským
právem do Bohunic u Brna.
Po odchodu Slámových koupil někdy
kolem roku 1900 dům Vavřín Světlík (*8.
8. 1866-) z domu č. 26 (nyní 67). Vavřín se
13. listopadu 1895 oženil v Olbramovicích
s Terezií Blahetkovou (*26. 4. 1868 - )
z Babic. Světlíkovi pak měli 8 dětí, z nichž 5
zemřelo v dětském věku:
1. Anděla (*17. 5. 1897 – 4. 6.
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1897)
2. Marie (*21. 6. 1899 -)
3. Rajmund (*29. 7. 1900 – 18. 8.
1900)
4. Kateřina (*4. 8. 1901? – zemřela
jako dítě)
5. Terezie (*20. 1. 1903 -) provdaná
za Formana na č. 12
6. Vavřín (*1. 4. 1904 – 11. 4.
1904)
7. Josef (*14. 3. 1906 - ) na domě
8. Aurelie (*14. 6. 1908 - ) provdaná
Čechová na č. 4
Domu se ujal Josef Světlík, který se
oženil s Emílií Čechovou z č. 4 a měli dvě
děti Ludmilu a Jana, který žije na domě
s rodinou.
Jan Světlík s manželkou Blaženou
Králíkovou z Trboušan mají tři syny: Petr
(Silůvky), Jan (Mohelno) a Marek.
Dům č. 51
V letech 1656 a 1672 držel jedenapůllánový
grunt Matouš Pivoda. V roce 1749 je na
domě zmiňován Martin Ruibar ml., který
jej drží ještě v roce 1765. Jako nový majitel je
v roce 1785 uváděn Martin Gruna. V srpnu
1798 pak dostal usedlost od své matky Josef
Gruna. Grunt je v této době již jen lánový
a byl oceněn na 600 zl. K domu příslušelo
celkem 31 jiter 566 sáhů pozemků:
28 jiter 1577 sáhů polí
1 jitro 661 sáhů vinohradů
833 sáhů zahrad a luk
695 sáhů pastvin
Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých
platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5
dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna
(vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto
se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita
a 30 měřic ovsa.
Josef Gruna pak v říjnu 1830 předal
grunt v ceně 400 zl. své dceři Marianě
provdané za Josefa Hrdličku. Když
Mariana v roce 1832 zemřela zdědil
dům její manžel Josef, který jej v březnu
1833 prodal za 1260 zl. Václavovi
Hodkovi. Ten jej o dva roky později
– v březnu 1835 – znovu prodal tehdy
již třičtvrtělánový grunt Martinovi
Fráňovi (*1811 – 22. 2. 1874) za 1000
zl. Ten se oženil s Alžbětou Zoufalou
(*1810 – 26. 12. 1890) z č. 7. Měli čtyři
děti:
1. Jan (*27. 3. 1841 -)
v Loděnicích
2. Antonín (*13. 6. 1845 -)
3. Jiří (*1851 -) na č. 16
4. Kateřina (*1849-) s nemanž.
dcerou Marií (*6. 1. 1868 -) provdána za
Jana Čecha na č. 41
Dům pak zdědil v roce 1874 jejich
syn Antonín Fráňa s manželkou Terezií
Hodkovou (*22. 6. 1850 – 28. 4. 1905),
oddáni v r. 1872. Spolu měli děti:
1. Marie Anna (*1873-)
provdaná Geyerová na č. 40
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2. Jan (*23. 12. 1874- 9. 5. 1909)
v Ivančicích
3. Vincenc (*12. 5. 1876- 4. 3.
1877)
4. Františka (*16. 1. 1878-)
provdaná Čápová na č. 6
5. Ferdinand (*24. 10. 1879-)
v Brně
6. Richard (*21. 2. 1882-) od
listopadu 1907 ve Vídni
7. Leopold (*12. 11. 1883 - 1929)
rotmistr ve výslužbě, s manželkou Josefou žil
v Praze Střešovicích, Bělohorská třída 159
8. Metoděj (*5. 9. 1885-)
9. Karolína (*6. 4. 1887-) provdaná
za Václava Geyera na č. 82
10. Vincenc (*27. 2. 1889-) na č.
10
11. Terezie (*26. 8. 1891-)
provdaná za Hynka Němečka na č. 68
12. Háta (*4. 2. 1894-) provdaná
za Václava Vaníčka ve Vedrovicích
Na domě zůstal syn Metoděj. Metoděj
Fráňa (1885 – 1940) se oženil s Terezií
Hodkovou (*18. 10. 1896 – 1971) z č. 61
a měli 5 dětí: Ladislav (*18. 7. 1920-), Miroš
(15. 10. 1921), Zdeněk (13. 12. 1924),
Bohuslav (2. 10. 1928 – 2. 3. 1931) a Karel
(24. 1. 1930). Dům dostal syn Zdeněk.
Zdeněk Fráňa se oženil s Eliškou
Egertovou (1926) z č. 106 a mají dvě děti:
Zdeněk (1950) a Eva (1956) provdaná
Machačová v Brně. Fráňovi dům přestavěli
a žijí zde společně s rodinou syna Zdeňka.
Zdeněk Fráňa se oženil s Jarmilou
Kališovou (1956) z Trboušan a mají dvě děti:
Martin (1977) a Michaela (1979) provdaná
Veselá do Dolních Kounic.

červenec - září

......................................................
JEZEŘANY – H.Kounice ..... 4 : 1
......................................................
Oleksovice - JEZEŘANY ..... 1 : 0
JEZEŘANY - Šanov ............. 3 : 0
JEZEŘANY – Višňové ....... 17 : 1
......................................................
......................................................
Břežany - JEZEŘANY .......... 1 : 3
......................................................

TJ Jezeřany-Maršovice
Po prázdninách nám opět začala naše okresní fotbalová „liga“.
V předešlé sezóně se umístila naše mužstva takto. Žáci skončili na
10. místě, dorost i muži obsadili shodně 3.místo. Žáci letos zůstali
všichni, nikdo neskončil a posílili je ještě Petr Procházka a Dominik
Otoupal. V dorostu skončili Milan Šles, Honzík Šles, Marek Novotný,
Aleš Bohdanský a Jarda Juráček. Milan,Honzík a Marek nastupují za
naše muže, Aleš hraje ve Vedrovicích a Jarda hraje malou kopanou
v Brně. Ze žáků chodí pomáhat dorostencům Víťa Ostrovský, Tomáš
Badin a stabilně chytá Honza Vodička. Z dorostenců hrají za naše
muže Vajda Šles, Honza Machala a David Lyczak.
V této sezóně si dali naši muži vysoký cíl, a to postup do Okresního
přeboru. Dorostenci, ač hodně oslabeni by chtěli bojovat o horní
půlku tabulky a stejné je to i se žáky. Ale všichni víme, jak to ve fotbale
chodí. Je to „kulaté“, nějaké zranění, služba, oslava, rozhodčí a vše je
jinak, než si trenéři naplánují. Ale doufejme, že ty cíle, které si naši
fotbalisté dali, že se jim podaří splnit. Všichni jim to určitě přejeme.
Vždyť takové hřiště, kabiny, klubovnu, kabinu rozhodčích atd., by
nám mohli závidět i ve vyšších třídách v okrese. To vše si naší členové
většinou zbudovali z dobrovolných brigád. Největší podíl na tom, jak
vypadá naše hřiště má náš předseda, trenér mužů a vedoucí mužstva
dorostu Vlastimil Novotný. Ale velký dík patří všem, kteří se aktivně
podílí, jak na zvelebování našeho areálu, tak i na zajišťování zápasů
našich mužstev před domácími zápasy, ale i na dopravě na zápasy
k soupeřům.
Ale teď už k našim družstvům:

Střelci :
Lysczak David
Vodička Lukáš
Machala Jan
Soukop Tomáš
Šles Václav
Adámek Martin
Hájek Milan
Schimmel Vl.
Dvořák Jan
kontumačně

Vlastimil
2x Machala J., Soukop T., Dvořák
Jan
3x kontumačně
6x Lyczak D., 3x Vodička Lukáš,
3xMachala J., 2x Hájek Milan,
Soukop T., Šles V., Adámek M.
1x Soukop T., Adámek M.,
Vodička Lukáš

6 branek
6 branek
5 branek
5 branek
3 branky
2 branky
2 branky
1 branka
1 branka
3 branky

Dorostenci jsou zatím na 4. místě, za 5.výher, 0. remíz, 2.
porážky.
Mají 15 bodů a skóre 34 : 9

Žáky vedou trenéři Václav Šles a Jan Geyer. Na podzim dosáhli
těchto výsledků:

Naše muže vede trenér Vlastimil Novotný a vedoucí mužstva Šles
Radek.
Největší bolestí našeho mužstva je proměňování šancí. Tímto jsme
ztratili zbytečně body už v 5. zápasech. A teď již výsledky zápasů:

JEZEŘANY – Loděnice ....... 2 : 2
Olbramovice – JEZEŘANY . 6 : 3
......................................................
JEZEŘANY – Rakšice ........ 13 : 0
......................................................
Trstěnice – JEZEŘANY ....... 2 : 1
JEZEŘANY – Skalice ......... 27 : 1
......................................................
......................................................
JEZEŘANY - Jamolice ........ 0 : 0
Rybníky – JEZEŘANY ......... 0 : 7
......................................................
JEZEŘANY- Troskotovice ... 3 : 0
......................................................
Vedrovice - JEZEŘANY ....... 0 : 2

JEZEŘANY – Loděnice ....... 5 : 3
......................................................
Břežany – JEZEŘANY ......... 1 : 1
JEZEŘANY – Višňové ......... 7 : 0
......................................................
......................................................
H.Kounice – JEZEŘANY ..... 1 : 1
JEZEŘANY – Dyjákovice .... 0 : 0
Slup – JEZEŘANY ............... 0 : 4
......................................................
JEZEŘANY – Šanov ............ 5 : 1
......................................................
......................................................
JEZEŘANY – Olbramovice . 1 : 2
Vedrovice - JEZEŘANY ....... 0 : 0

Střelci branek:
Ostrovský Vít
Hájek Richard
Kampas Michal
Illeš Štěpán
Popela Jakub
Popela Tomáš
Otoupal Dominik
Polenková Veronika
Ulreich Matěj
Caha Milan
Procházka Petr

2x Vít Ostrovský
1x Vít Ostrovský, Petr
Procházka, Popela Jakub
10x Vít Ostrovský, 2x Michal
Kampas, Hájek Richard
1x Vít Ostrovský
13x Vít Ostrovský, 5x Hájek R.,
4x Illeš Š., 2x Kampas, 1x
Polenková, Ulreich, Popela Jakub
3x Vít Ostrovský, 2x Popela J,
1x Caha M., Illeš Š.
1x Kampas, Otoupal, Popela
Tomáš
1x Hájek R., Kampas

Střelci:
Šles Radek
Novotný Michal
Lyczak David
Janíček Petr
Mičulka Petr
Bíla Michal
Šles Milan
Burjan Vlastimil
Machala Jan
vlastní

30 branek
7 branek
6 branek
5 branek
4 branky
1 branka
1 branka
1 branka
1 branka
1 branka
1 branka

7 branek
5 branek
2 branky
2 branky
2 branky
2 branky
1 branka
1 branka
1 branka
1 branka

Závěrem musím ještě jednou poděkovat všem, co se nejvíce starají
o chod našich mužstev a celé TJ a také našim divákům, kteří nás chodí
povzbuzovat, jak na naše domácí zápasy, tak i na zápasy venku. Všem
hráčům přeji, ať jim to kope co nejlépe a ať se jim vyhýbají nemoci
a zranění a ať mají pevné nervy a přesnou mušku.
Za TJ Jezeřany - Maršovice
■
Radek Šles

Teď k dorostu. Tam jsou trenéři Radek Šles a Vlastimil Novotný.
Na podzim mají tyto výsledky:

červenec - září

1x Šles Radek, Novotný Michal,
Machala Jan, Petr Janíček
1x Novotný Michal, Burjan
Vlastimil, Petr Janíček, Petr
Mičulka, David Lyczak
1x Bíla Michal

Muži jsou zatím na 5.místě za 4.výhry, 4 remíze, 1 porážku.
Mají 16 bodů a skóre 24 : 8.

Žáci jsou zatím na 5 místě, za 5 výher, 2 remízy a 2 prohry.
Mají 17 bodů, skóre 58:11.

JEZEŘANY - Hostěradice ... 4 : 1
......................................................
Olbramovice- JEZEŘANY ... 4 : 3

3x Šles Radek,1x Novotný
Michal, 1x vlastní
1x Novotný Michal - penalta
2x Šles Radek, 1x Novotný
Michal, Šles Milan, Lyczak
David, Michal Bíla, Petr Mičulka
1x Šles Radek

2x Vodička Lukáš, Šles V.,
Soukop T.
1x Šles V., Soukop T., Schimmel
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Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Hody 2007
Letošní svatováclavské hody se konaly ve dnech 29. a 30. září za krásného slunečného
počasí.
Hrála dechová hudba IŠTVÁNCI ze Šardic a stárci letos byli:
1.
2.
3.

Pavla Čápová a Pavel Procházka
Markéta Machalová a Pavel Kárník
Marta Boudná a Jakub Heikenwälder

Společenská
kronika
od 1.7.2007 do 30.9.2007
 Životní jubilea
50 let
Bohuslav Novotný
Vojtěch Zoufalý
55 let
Milada Novotná
Hana Heinová
Eva Zoufalá
60 let
Miloslav Caha
Petr Novotný
Eva Kárníková
Jarmila Hodečková
65 let
Libuše Čápová
Marie Balogová
70 let
Marie Čápová
75 let
Karel Hodek
Štěpán Badin
80 let
Jan Eckl
85 let
Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.
 Narozené děti
Lukáš Caha
Adam Báca
Josef Řezníček
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.
 Sňatky
Tomáš Svoboda (J-M) Renata Kočí (J-M)
Radek Šles (J-M) Alena Pálenská (Damnice)
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na společné cestě životem
 Úmrtí
Jan Fleischer
Anna Čápová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.
 Pohyb obyvatelstva
Narodily se 3 děti
Odstěhovalo se 7 občanů
Zemřeli 2 občani
K 30.9.2007 mají Jezeřany-Maršovice 739
obyvatel.
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