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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 7/2007 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
18.10.2007
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
- žádost
obce
Jezeřany-Maršovice
o pokácení osmi stromů v Jezeřanech
na Výhoně z důvodů výstavby garáží
- žádost pana Petra Janka, bytem
Židlochovice o odkoupení stavebního
pozemku
5. Rozpočtové opatření č. 6/07
6. Nabídka ﬁrmy Rikast na těžbu dřeva
v Sekerách, navýšení sazby za palivové
dřevo
7. Zadání zakázky „Oprava hřbitovních zdí“
ﬁrmě OSP spol. s r.o. Moravský Krumlov
8. Sběr, svoz a odstraňování komunálního
odpadu v roce 2008
9. Smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy
10. Úplatný převod pozemků z vlastnictví
státu na obec
11. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
12. Zpráva starosty
13. Diskuse
14. Usnesení
15. 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, ke kterému měl připomínku Ing.
Jan Slavík, který navrhl, aby v bodě 4. : žádost
obce o pokácení stromů byla přesunuta
do bodu 9, ve kterém se bude řešit prodej
pozemků, ke zmiňované výstavbě garáží.
V následném hlasování bylo pro starostou
navržený program 5 členů ZO, proti 3 členi
ZO, zdrželi se 2 členi ZO. Program dnešního
zasedání byl schválen v původním návrhu.
K bodu č. 2 :
Návrhová komise byla schválena 10
členy, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO v tomto
složení:
předseda komise: Ing. Petr Slavík
členové komise: Pavel Čáp, Radek Šles
Starostou byli určeni :
zapisovatelka: Pavlína Slavíková
n
ověřovatelé: Ing. David Tesař, Petr Badin
K bodu č. 3 :
Paní Dana Novotná konstatovala, žee
n
zápis z minulého zasedání ZO byl vyvěšen
h
na úřední desce OÚ a nebylo k němu žádných
připomínek. Po tomto oznámení ověřovatelkyy
u
zápisu vystoupil druhý ověřovatel zápisu
Mgr. Petr Eckl s několika připomínkami naa
změnu textu a to :
bod č. 4 :
– žádost
pana
Tomáše
Vlasákaa
m
o odkoupení obecního pozemku za účelem
výstavby garáže se upravuje slovy : žádostt
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí a budee
provedeno místní šetření.
- žádost
pana
Michala
Troppaa
u
o odkoupení obecního pozemku u svého domu

Obsah:
Informace obecního úřadu
● Zasedání a Usnesení ZO č. 7 /2007
ze dne 18.10.2007
● Zasedání a Usnesení ZO č. 8 /2007
ze dne 22.11.2007
● Lékařská služba první pomoci
Příspěvky
● A rok je opět za námi
● Ekoškola
● Poznámky k dějinám jezeřanských
domů
● Zpíváme srdcem
● Kulturní akce v obci v lednu
a únoru
● Velká digitální fotograﬁcká soutěž
– leták
● Pozvánka na: ŽIVÝ BETLÉM
Společenská kronika
● od 1. 10.2007 do 31.12.2007

Příjemné
prožití
vánočních
svátků
a především
hodně zdraví,
zdraví
radosti a štěstí
v roce 2008

Zpíváme srdcem…
Blíží se konec roku 2007, který byl pro náš
Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE
mimořádně významný. S jeho závěrem se
vynořuje ještě pocit dluhu, především Vám,
milí čtenáři a spoluobčané. A tak alespoň
v krátkosti shrneme to nejpodstatnější.

Léta úspěchu pak vystřídala léta
stagnace. Nového ducha do sboru
vnesl až příliv mladých zpěváků
nejen z Jezeřan-Maršovic. Byli
to právě oni, kdo projevil zájem
sbor určitým způsobem proměnit
a navázat na jeho
úspěchy. S podporou
výboru pro obnovu
a rozvoj při ZO byla
pak podána žádost
o dotační příspěvek ● Setkání pěveckých sborů 24. listopadu: Smíšený pěvecký
Skupině ČEZ, který
sbor z města Modřice
měl být využit na
sobotu v měsíci v našem kostele, na která jste
„institucionalizaci“ a základní srdečně zváni.
vybavení sboru. Žádost byla
Na konci se sluší poděkovat všem,
podpořena částkou 40 000,- Kč, kteří jakýmkoli způsobem naše snažení
obec Jezeřany-Maršovice přispěla podpořili. Děkujeme především našim
částkou 60 000, -Kč. Z těchto
●
Vernisáž výstavy Krajina schovaných řek v Moravském peněz bylo ﬁnancováno nástrojové partnerům obci Jezeřany-Maršovice, Skupině
ČEZ a Římskokatolické farnosti Loděnice.
Krumlov
příslušenství a vybavení sboru, Naše vděčné díky patří i našim posluchačům,
Pěvecký sbor existuje v naší obci dlouhá dále vytvoření jednotného koncertního bez kterých by naše počínání nemělo valného
léta a jeho hlavním působištěm je kostel oblečení a uspořádání setkání pěveckých smyslu. Vždyť hudba potřebuje především
sv. Cyrila a Metoděje a farní kostel sv. sborů z okolí.
vnímavého člověka, kterého může svou
Mezitím byly vypracovány stanovy silou zasáhnout, a jak věříme, i duchovně
Markéty, od čehož se odvíjí i repertoárová
základna sboru – duchovní hudba. Tak mohli občanského sdružení, jímž se sbor stal proměnit.
všichni návštěvníci kostela sbor slýchat 12. dubna letošního roku zápisem do
Pro letošní vánoční svátky jsme pro
rejstříku občanských sdružení vás připravili dárek v podobě Tříkrálového
u Ministerstva vnitra ČR pod koncertu, který sbor uvede 6. ledna příštího
názvem Smíšený pěvecký sbor roku 2008 v kostele sv. Cyrila a Metoděje
CANTAMUS CORDE Jezeřany- v Jezeřanech-Maršovicích.
Maršovice, o.s.
Co říci závěrem? CANTAMUS CORDE
Koncertní činnost zahájil je sborem, který navenek i zevnitř skutečně
sbor spoluúčastí na pravidelném „ZPÍVÁ SRDCEM“. Přejme mu tedy hodně
Setkání mládeže s brněnským úspěchů, čisté hlasy a nadšené posluchače.
biskupem před Květnou nedělí 31.
března letošního roku. 2. května byl ■ Za Smíšený pěvecký sbor CC
pak přizván k účasti na Vernisáži
Bohuslav Heikenwälder a Petr Eckl
výstavy
Krajina
schovaných
řek v Moravském
●
Den otevřených dveří v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Krumlově, pořádané
Josefa v Rajhradě
Mikroregionem
o velkých svátcích, ale i v průběhu roku při Moravskokrumlovsko,
kde
nejrůznějších dalších příležitostech. Od konce přednesl pásmo lidových písní. 13.
80. let minulého století jej kvaliﬁkovaně května zpestřil sbor odpoledne
řídí Bohuslav Heikenwälder, pod jehož věnované Oslavě svátku matek.
6. října jsme přispěli
při příležitosti Dne
otevřených
dveří
v Domě léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě koncertem
duchovní
hudby.
V neposlední řadě
bylo uspořádáno 24.
listopadu
setkání
pěveckých
sborů,
kterého se zúčastnili
Smíšené pěvecké sbory
z Vranovic a Hustopečí
a města Modřice,
●
Setkání pěveckých sborů 24. listopadu: Smíšený pěvecký a jehož vyvrcholením
sbor z Vranovic a Hustopečí
byl společný koncert
vedením sbor počátkem 90. let úspěšně duchovní hudby. Z pravidelných
reprezentoval naši obec jak doma (celostátní akcí připomeňme ještě Slavnosti
přehlídka pěveckých sborů v Jihlavě), tak světla, ekumenická setkání se ● Setkání pěveckých sborů 24. listopadu: Smíšený pěvecký
sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice
i v zahraničí (velvyslanectví ČR ve Vídni). zpěvy z Taize, konaná každou třetí
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Pokračování Ze zasedání...

se upravuje slovy: žádost vzalo zastupitelstvo
obce na vědomí a bude provedeno místní
šetření.
- žádost ﬁrmy JAVAZD o odkoupení
obecního pozemku se upravuje slovy: žádost
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí a bude
provedeno místní šetření.
- žádost ČSCH Jezeřany-Maršovice
o ﬁnanční příspěvek na náklady při
místní výstavě zvířectva se opravuje na:
zastupitelstvo obce ﬁnanční příspěvek
schválilo, s tím, že příspěvek bude poskytnutý,
až po předložení písemné žádosti.
bod č. 8:
- žádost TJ o převod pozemků pod
fotbalovým hřištěm vzalo zastupitelstvo
obce na vědomí a uložilo starostovi zahájit
jednání ohledně převodu pozemků.
K bodu č. 4 :
Obec
Jezeřany-Maršovice
podala
zastupitelstvu žádost o povolení pokácení
osmi stromů v Jezeřanech na Výhoně, a to
z důvodů plánované výstavby garáží. Tyto
stromy je nutné pokácet, aby se mohly
připravit stavební parcely. V následné diskusi
k této žádosti bylo zastupitelstvem navrženo
tyto stromy pokácet, ale jen při realizování
výstavby garáží. Pro pokácení stromů při
uskutečnění výstavby garáží hlasovalo 8
členů ZO, proti 0 členů ZO, zdrželi se 2 členi
ZO. Obecní úřad vydá Rozhodnutí o pokácení
stromů.
Obec obdržela žádost o stavební pozemek
v lokalitě u kostela od pana Petra Janka,
bytem Židlochovice. Vzhledem k tomu, že
již obec nemá žádné stavební pozemky, vzalo
zastupitelstvo obce žádost na vědomí. Tato
skutečnost bude žadateli sdělena písemně.
K bodu č. 5 :
Účetní obce paní Slavíková informovala
členy zastupitelstva s Rozpočtovým
opatřením č. 6/07, které bylo schváleno 10
členy ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0 členů
ZO.
K bodu č. 6 :
V tomto bodě se měla projednávat
nabídka ceny ﬁrmy Rikast ohledně těžby
dřeva v Sekerách. Do dnešního dne nabídka
ﬁrmy nepřišla, ale zastupitelstvo navrhlo
počkat na nabídku do příštího zasedání,
pokud ﬁrma nabídku nezašle, osloví se jiný
zájemce. Obec též provádí drobný prodej
palivového dřeva fyzickým osobám za cenu
100,- Kč/1m3. Při současných vyšších
cenách za palivové dřevo bylo navrženo tuto
cenu navýšit. Při stanovování nové ceny,
zastupitelstvo uložilo starostovi zjistit ceny
palivového dřeva v okolních obcích.
K bodu č. 7 :
Na letošní rok zastupitelstvo obce
naplánovalo zahájení opravy hřbitovních
zdí. Stavba je rozdělena do více etap a bylo
na ní zažádáno o dotaci z Programu obnovy
venkova. Krajský úřad nám dotaci přidělil
ve výši 118 tis. Kč, což je 50% vynaložených
ﬁnančních prostředků na stavbu. V těchto
dnech bylo vydáno stavební povolení,
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zastupitelstvu obce byl navržen dodavatel
stavby, ﬁrma OSP s.r.o. Moravský Krumlov,
kterého na základě článku 7. vnitřní směrnice
č.1/2007-VZ o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zastupitelstvo obce schválilo
10 členy ZO, proti 0 členů ZO, zdrželo se 0
členů ZO.
K bodu č. 8 :
Ke konci kalendářního roku zasílá
svozová ﬁrma na příští rok nový ceník služeb
za nakládání s odpady. Ceny za separovaný
sběr, nebezpečný odpad a velkoobjemový
odpad zůstávají stejné, mění se jen cena na
občana za domovní odpad. Navýšení ceny je
3% na částku 370,-Kč. I když celková částka,
kterou obec hradí za nakládání s odpady je
větší než obec obdrží za vybírání místních
poplatků, zůstává částka na občana v roce
2008 stejná, to je 400,- Kč.
K bodu č. 9 :
Na základě žádostí občanů, kteří bydlí
v Jezeřanech v části Výhon, o pozemky na
výstavbu garáží, nechala obec vypracovat
zastavovací studii. Jedná se o lokalitu,
ve které jsou k realizaci stavby nutné
pozemkové úpravy (odbagrování zeminy
a pokácení stromů). Byly zjišťovány ceny
prací při přípravě stavebních pozemků. Podle
předběžných odhadů, při výměře garáže
21m2 je to částka 10.000,- až 12.000,-Kč,
s tím, že konečná cena se bude odvíjet až
na základě provedených a vyfakturovaných
pracích.
Proto zastupitelstvo uložilo starostovi
sdělit tuto skutečnost všem zájemcům
o stavební pozemky a zajistit písemný
závazek, zda mají zájemci o stavbu zájem i za
těchto podmínek.
K bodu č. 10 :
Na minulém zasedání zastupitelstvo
uložilo
starostovi
zahájit
jednání
s pozemkovým fondem ohledně úplatného
převodu pozemku ve vlastnictví státu na
obec. Bylo vybráno 6 pozemků, o které by
obec měla zájem. Při jednání s pozemkovým
fondem byly stanoveny podmínky a podklady,
které obec musí doložit k převodu. Jedná se
o hlavní výkres z územního plánu, obecně
závaznou vyhlášku obce k územnímu plánu,
vyplnit žádost s par.č. pozemků a zápis
usnesení, ve kterém zastupitelstvo obce
souhlasí s úplatným převodem pozemků.
K bodu č. 11 :
Předseda výboru pro obnovu a rozvoj
Ing. Jan Slavík seznámil zastupitelstvo se
schůzkou s organizačními složkami v obci
ohledně podkladů pro webové stránky obce.
Vznesl dotaz k členům zastupitelstva ohledně
zveřejnění jejich osobních údajů a fotograﬁí.
Předseda stavebního a investičního
výboru Ing. David Tesař se otázal, proč jsou
odstraněny lavičky u čekárny v Jezeřanech.
Starosta odpověděl, že tak učinil pan Deč,
protože se tam scházela mládež a nevhodným
chováním rušila noční klid a v jeho
zahrádce před domem ničila rostliny. Obec
s odstraněním laviček souhlasila, jelikož
počínání mládeže v prostoru čekárny není
v souladu se společenskou morálkou.
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Dále se otázal na posunutou autobusovou
zastávku u školy. Bylo mu sděleno, že
posunutí zastávky bylo provedeno po dohodě
s dopravcem a společností KORDIS JMK při
zahájení integrované dopravy. Obecní úřad
znovu osloví dopravce k vysvětlení tohoto
posunu.
Stavební výbor provedl prohlídku
prostoru u domu pana Vlasáka, který žádá
odkoupení obecního pozemku k výstavbě
garáže. Předseda konstatoval, že je možné
zde garáž postavit.
K žádosti pana Michala Troppa
o odkoupení obecního pozemku u jeho domu,
předseda uvedl, že je potřeba určit hranice
požadovaného pozemku.
Předseda kulturního a školského výboru
informoval přítomné o akcích, které se budou
konat.
Místní pěvecký sbor Cantamus Corde
bude 24. listopadu pořádat v místním kostele
přehlídku pěveckých sborů.
Na vánoční dobu připravuje výbor živý
Betlém a vánoční koncert se uskuteční
6.1.2008.
K bodu č. 12 :
Starosta obce informoval zastupitelstvo,
že ve dnech 16. – 18. listopadu budou v obci
přistaveny velkoobjemové kontejnery, a to
v Maršovicích na točně, u prodejny Jednoty
a před obecním úřadem.
V sobotu 10. listopadu bude od 11:20 do
11:40 proveden u prodejny Jednoty mobilní
svoz nebezpečného odpadu.
Dále sdělil přítomným o neutěšeném
odkládání odpadu ve Šlesové zmole. Tato
bývalá skládka je určena k rekultivaci, to
znamená, že se zde může odkládat jen
stavební suť a zemina. V této době byla
skládka shrnuta a upravena a je v zájmu nás
všech, aby se zde odkládal jen ten odpad, na
který je skládka určena.
Informoval členy zastupitelstva o pracích
na komunikaci v lokalitě u kostela. V letošním
roce bude komunikace zpevněna jen hrubým
štěrkopískem, aby mohli stavitelé zajíždět ke
svým pozemkům i za mokra. Po zastavení celé
ulice bude komunikace dokončena konečnou
úpravou ze zámkové dlažby.
K bodu č. 13 :
V diskusi seznámil starosta zastupitelstvo
o skutečnosti, že již nebude hrazen státem
školní internet. Ředitelka školy hledá nového
provozovatele.
Manželé Grunovi z Petrovic zakládají
vlastivědný kroužek. Kdo by měl zájem
o členství, získá podrobné informace na
obecním úřadě.
Dále starosta sdělil, že byl vyhlášen
Nadaci ČEZ dotační program na „Oranžová
hřiště“. V letošním roce obec byla do tohoto
programu přihlášena, ale nebyla vybrána.
Byl požádán výbor pro obnovu a rozvoj, aby
i na příští rok vypracovali na tento program
žádost.
Ing. Jan Slavík poukázal na rozbitou
střechu domečku v Maršovicích v parku a na
to, že tráva v tomto parku není dostatečně
sekána. Starostou mu bylo sděleno, že střecha
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domečku bude opravena dle možností obce a,
že sekání trávy na veřejných prostranstvích
v obci se provádí pravidelně nebo dle
potřeby.
Člen zastupitelstva Petr Badin sdělil, že
v Maršovicích za točnou je propadlá silnice.
Starosta odpověděl, že již byla snaha tuto
propadlinu opravit, ale z důvodu stálého
přítoku vody se to nezdařilo. Hledá se ﬁrma,
která nám tuto opravu odborně provede.
Ing. Jan Slavík vznesl dotaz ohledně
distribuce zpravodaje, do kterého by výbor
pro obnovu a rozvoj chtěl dodat letáček
k probíhané fotosoutěži.
Dále požadoval zveřejňovat uzávěrky
zpravodaje. Pro příští vydání zpravodaje je
uzávěrka 3.12.2007.
Další dotaz Ing.Jana Slavíka se týkal
objasnění názvu Biocentrum v lokalitě
v Maršovicích za hřbitovem. Bylo mu
sděleno, že se jedná o založení dřevinných,
poř. travinobylinných porostů v bloku orné
půdy.
Členka zastupitelstva Dana Novotná
upozornila, na chybějící pole ve zdi na
hřbitově v Jezeřanech, kudy probíhají psi na
hřbitov a rozhrabávají hroby. Starosta sdělil,
že výplň je již objednaná a v nejbližší době
bude vložena.
Přítomný občan Marek Tropp vznesl
dotaz, zda by se nemohl zakoupit kontejner
na papír.
K bodu č. 14 :
Předseda návrhové komise Ing. Petr
Slavík přednesl návrh Usnesení, které bylo
schváleno 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 15 :
Starosta obce poděkoval členům ZO
a občanům za účast na dnešním veřejném
zasedání ZO a zasedání ukončil ve 22:00
hodin.
Zapsala: Pavlína Slavíková
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. David Tesař,
Petr Badin

Usnesení č.7/07 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice ze dne 18.10.2007
Zastupitelstvo obce:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

I. bere na vědomí :
Vyjádření
ověřovatele
zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
a připomínky členů zastupitelstva obce
k tomuto zápisu
Žádost Petra Janka o koupi stavebního
pozemku pro výstavbu RD
Zprávu
předsedy
stavebního
a investičního výboru
Zprávu předsedy výboru pro obnovu
a rozvoj
Zprávu předsedy kulturního a školského
výboru
Zprávu starosty
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II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise
2. Pokácení osmi stromů na obecním
pozemku par.č. 1190/15 v k.ú. Jezeřany,
z důvodů přípravy pozemků na stavbu
garáží s tím, že vlastní pokácení bude
provedeno jen v případě realizace
3. Rozpočtové opatření č. 6/07
4. Dodavatele zakázky „Oprava hřbitovních
zdí“ společnost OSP, spol. s r.o. Moravský
Krumlov
5. Přílohy č.1,2 a ceníky č. 1,2,3,4 ke
Smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti
životního prostředí č. 104102576 se
společností SITA CZ a.s.
6. Žádost obce o úplatný převod pozemků
par.č. 188/1 a 188/3 v k.ú. Jezeřany
a par.č. 41/4, 915/1, 1463 a 1464 v k.
ú.Maršovice z vlastnictví státu ve správě
Pozemkového fondu České republiky na
Obec Jezeřany-Maršovice
III. ukládá :
1. Starostovi obce zjistit cenu obvyklou
palivového dřeva z obecních lesů.
Termín: do příštího zasedání
zastupitelstva obce
2. Starostovi obce dokončit jednání se
zástupci společnosti OSP, spol. s r.o.,
Moravský Krumlov ohledně zakázky
“Oprava hřbitovních zdí“ a po konzultaci
s předsedou stavebního a investičního
výboru podepsat smlouvu o realizaci.
Termín: do příštího zasedání
zastupitelstva obce
3. Starostovi obce vypracovat celkovou
kalkulaci ohledně prací na přípravě
pozemků na stavbu garáží a jednat se
zájemci o ceně pozemků s tím, že
a) cena pozemku se může pohybovat od
10 do 12 tisíc Kč (cca 500 až 600 Kč/m2)
b) konečná cena bude stanovena po
provedení úprav a zaměření
Termín: do příštího zasedání
zastupitelstva obce
4. Starostovi obce provést vytýčení hranice
pozemku vedle domu č.p. 44, za účelem
stavby garáže Tomáše Vlasáka
Termín: do příštího zasedání
zastupitelstva obce
5. Starostovi obce provést vytýčení hranice
pozemku u domu č.p. 228, za účelem
případného prodeje Michalovi Troppovi
Termín: do příštího zasedání
zastupitelstva obce
Ing.Petr Slavík
předseda návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce

Zápisč. 8/2007 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 22.11.2007
Program
následující:

dnešního
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zasedání

je

1. Úvod, zahájení
2. Volba
návrhové
komise,
určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva
4. Žádosti občanů a organizací
- JAVAZD – odkoupení části obecního
pozemku
- Aleš Čech – odkoupení stavebního
pozemku
- Martin Petlach – odkoupení stavebního
pozemku
- Tělovýchovná jednota – žádost
o ﬁnanční příspěvek
5. Rozpočtové opatření č. 7/07
6. Zpráva o výběrovém řízení na dodavatele
stavby
„Výstavba
RD-zpevněná
komunikace“
7. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
8. Zpráva starosty
9. Projednání těžby dřeva v Sekerách
a určení ceny za palivové dřevo
10. Inventarizace obecního majetku za rok
2007
11. Odkoupení pozemku od společnosti
JAVAZD par.č.1487/12, 458m2 v k.ú.
Maršovice
12. Směnný převod pozemků od fyzických
osob na obec pod fotbalovým hřištěm
13. Projednání rozpočtu obce na rok 2008
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
K bodu č. 1:
Starosta obce zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce v 18.05 hodin.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, přítomných je 10 čenů ZO a zasedání
je usnášeníschopné.
Přítomné seznámil s programem
zasedání.
Program byl hlasováním schválen všemi
deseti přítomnými čeny ZO.
K bodu č. 2:
Návrhová komise byla schválena deseti
členy ZO v tomto složení:
předseda komise: Zdeněk Ekel
členové komise: Dana Novotná,
Ing. David Tesař
Starostou byli určeni :
zapisovatel: Milan Šles
ověřovatelé: Ing. Petr Slavík, Pavel Čáp
K bodu č. 3:
Ing. Tesař David konstatoval, že zápis
z minulého zasedání zastupitelstva obce byl
řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a nebylo
k němu žádných připomínek.
K bodu č. 4:
Firma JAVAZD požádala o odkoupení
části obecních pozemků parcelních čísel
2077/4 o výměře 1963 m2 a 250/5 o výměře
10 m2 v k.ú. Jezeřany ve svém areálu.
Navrhovaná cena byla 25,- kč/m2. Odprodej
byl podmíněn tím, že společost JAVAZD
odprodá svůj pozemek par.č. 1487/12
o výměře 458 m2 v k.ú. Maršovice za stejnou
cenu 25,-kč/m2.Pro prodej pozemku bylo 8
členů, zdrželi se 2.
ZO vzala na vědomí žádost p. Aleše Čecha
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a p. Martina Petlacha o odkoupení stavebního
pozemku.
ZO hlasovalo o ﬁnančím příspěvku TJ
Jezeřany-Maršovice ve výši 40.000,- kč. Pro
poskytnutí bylo 9 členů ZO, jeden člen se
zdržel.
Tato částka bude použita na poslední
splátku za nákup traktorové sekačky na
trávu.
K bodu č. 5:
Účetní obce p. Slavíková seznámila ZO
s Rozpočtovým opatřením č.7/07, které bylo
schváleno deseti členy ZO.
K bodu č. 6:
Starosta obce seznámil členy ZO
s průběhem výběrového řízení na
dodavatele stavby - Výstavba RD - zpevněná
komunikace.
Výzvy byly zaslány 29.8.2007.
Přihlásili se tři zájemci:
- VESP s.r.o. Brno
- Korekt DISP spol. s r.o. Brno
- Silnice Brno spol. s r.o.
Lhůta pro podání byla: 18.9.2007 do
12.00 hodin.
Otvírání obálek proběhlo: 19.9.2007.
Výběrová komise zasedala ve složení:
Ing. Radek Dohnal, Ing. Josef Blažek,
Jan Šťastný
Výběrové řízení vyhrála fa. VESP s.r.o.
Brno, která podala nejnižší nabídku a byla
s ní podepsána Smlouva o dílo.
Kolaudační řízení na inženýrské sítě
v lokalitě Za kostelem bylo svoláno na
23.11.2007.
Byly zaslány výzvy stavebníkům na
zaplacení přípojek. V této výzvě chyběla
přípojka el. proudu. Starosta dostal za úkol
toto napravit.
Poté, co si Ing. Jan Slavík prostudoval
a vrátil starostovi dokumenty týkající se
výběrového řízení, požadoval od starosty,
aby mu poskytl z těchto dokumentů Zprávu
zadavatele.
Starosta tuto zprávu odmítl poskytnout
stím, že tato zpráva není součástí složky
zadávacího řízení a dostala se do dokumentů
nedopatřením.
Ing .Jan Slavík upozornil, že dokument
byl orazítkován a podepsán s datem po
uskutečnění výběrového řízení.
Kromě Ing. J.Slavíka a Ing.Tesaře ostatní
členové zastupitelstva tento dokument
neviděli, proto se k tomuto problému
nevyjadřovali.
K bodu č. 7:
Paní Dana Novotná informovala, že
ﬁnančí výbor se sešel začátkem listopadu
a sestavoval návrh rozpočtu obce na rok
2008.
Ing.David Tesař za Stavební a investiční
výbor sdělil, že provedli obhlídku pozemku
u p. M.Troppa a neshledali žádný problém
k s jeho následným prodejem.
Za Výbor pro obnovu a rozvoj vystoupil
ing.Jan Slavík. Seznámil přítomné se
záměrem uspořádat 2.2.2008 Tradiční
masopust na moravské vesnici. Byla podána
žádost Nadaci ČEZ o ﬁnanční příspěvek.

říjen - prosinec

Dále informoval o možnosti čerpání
ﬁnancí z operačního programu Životní
prostředí na biocentrum a z JMK - památky
na opravu křížů ve vlastnictví obce.

K bodu č. 13:
Návrh rozpočtu byl po menších
úpravách doporučen k veřejnému projednání
a k vyvěšení na úřední desce obecní úřadu.

K bodu č 8:
Starosta informoval o navrácení části
ﬁnančních prostředků od obce Loděnice
ve výši 354.940,- Kč za navýšení dimenze
plynového potrubí při výstavbě plynoﬁkace
obou obcí.
K výstavbě garáží na Výhoně: byla
vypočtena přibližná cena pozemku po
terénních úpravách. Ta činí asi 10.000,- až
12.000,- Kč. Sedm zájemců o pozemek s touto
cenou souhlasí.
ZO schvaluje zahájení zemních prací
k přípravě výstavby garáží. Pro bylo všech
deset členů ZO.
8.11.2007 se konala na našem Obecním
úřadu schůze mikroregionu. Novou účetní
mikroregionu se stala p. Pavlová z Ivančic.
MAS
Živé
pomezí
KrumlovskoJevišovicko nechává zpracovávat vyhledávací
studii na projekt -Páteřní cyklostezka
Krumlovsko-Jevišovicko - ﬁrmou ADOS Ing.
Adolf Jebavý.
MAS Živé pomezí zpracovala rozvojovou
strategii na roky 2007-2013.
MAS = místní akční skupina, ve které
jsou sdruženy čtyři mikroregiony :
Moravskokrumlovsko,
Svazek
obcí
sever Znojemska, Dobrovolný svazek obcí
Jevišovicka a svazek obcí při formanské
cestě.
Opravu hřbitovních zdí provede fa. OSP
s.r.o. Moravský Krumlov. Byla podepsána
smlouva na opravu čelních zdí v Jezeřanech
i v Maršovicích. Výše nákladů činí 329.860,kč vč. DPH.Termín výstavby je 28.11.
- 21.12.2007.
Projednání stavebního místa s p.
Vlasákem ml. nemohlo proběhnout,
protože pan Vlasák je dlouhodobě pracovně
nepřítomen.
Jednání s p. M. Troppem bylo odloženo.
V případě neposkytnutí ﬁnančních
prostředků od Nadace ČEZ se masopust
uskuteční v menším rozsahu a ﬁnancován
bude z obecního rozpočtu.

K bodu č. 14:
Ředitelka základní školy požádala
o navýšení ﬁnančního příspěvku na provoz
školy na rok 2007 o 70.000,- kč.
Ing. Jan Slavík informoval, že internetové
stránky jsou stále ve vývoji a usilovně na
nich pracuje.
Ing. Jan Slavík nás dále informoval
o konání živého Betléma na návsi
v Jezeřanech.

K bodu č. 9:
ZO navrhlo a poté schválilo cenu
palivového dřeva v lokalitě Sekery v ceně
600,- Kč/m3 a v lokalitě Pekla 400,- Kč/m3.
Pro tuto cenu bylo všech deset členů ZO.
K bodu č. 10:
Starostou obce byl vydán Příkaz
k provedení inventarizace majetku a závazků
obce za účetní období od 1.1.2007 do
31.12.2007.
K bodu č. 11:
ZO schválilo odkoupení pozemku od fa.
JAVAZD par.č.1487/12 o výměře 458 m2
v k.ú. Maršovice za cenu 25,- Kč/m2. Pro
odkoupení hlasovalo všech deset členů ZO.
K bodu č. 12:
ZO souhlasilo se směnným převodem
pozemků pod fotbalovým hřištěm od
fyzických osob na obec. Pro převod hlasovalo
deset členů ZO.
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K bodu č. 15:
Předseda návrhové komise pan Zdeněk
Ekel přednesl návrh Usnesení, které bylo
schváleno 10 členy ZO, proti 0 členů ZO,
zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 16:
Starosta obce poděkoval členům ZO
a občanům za účast na dnešním veřejném
zasedání ZO, a zasedání ukončil 23:10
hodin.
Zapsal: Milan Šles
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Slavík,
Pavel Čáp

Usnesení č.8/07 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice ze dne 22.11.2007
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání Zastupitelstva obce.
2. Žádost pana Aleše Čecha, JezeřanyMaršovice 104, o odkoupení stavebního
pozemku.
3. Žádost pana Martina Petlacha, Brněnská
1572 Šlapanice, o odkoupení stavebního
pozemku.
4. Zprávu o výběrovém řízení na dodavatele
stavby -Výstavba RD - zpevněná
komunikace.
5. Příkaz starosty obce k provedení
inventarizace obecního majetku za rok
2007.
6. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok
2008.
7. Zprávu předsedy výboru pro obnovu
a rozvoj.
8. Zprávu
předsedy
stavebního
a investičního výboru.
9. Zprávu starosty.
10. Strategii MAS.
11. Žádost ředitelky ZŠ o navýšení rozpočtu
na rok 2007 na provoz školy.
II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 7/07.
3. Prodej obecních pozemků par.č.2077/4
o výměře 1963 m2 a 250/5 o výměře 10
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m2 v k.ú. Jezeřany ﬁrmě JAVAZD spol.
s r.o. za cenu 25,-kč/m2 s podmínkou,že
fa. JAVAZD odprodá pozemek par.
č.1487/12 v k.ú. Maršovice o výměře 458
m2 za stejnou cenu.
4. Odkoupení pozemku par.č.1487/12
o výměře 458 m2 v k.ú. Maršovice od fy.
JAVAZD za cenu 25,-kč/m2.
5. Směnnou smlouvu o převodu pozemku
par.č.1052 o výměře 2262 m2 v k.ú.
Maršovice mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a panem Milanem Hájkem, JezeřanyMaršovice 242.
6. Směnnou smlouvu o převodu pozemku
par.č. 566/2 o výměře 951 m2 v k.
ú. Maršovice mezi Obcí JezeřanyMaršovice a paní Ludmilou Nedbálkovou,
B.Němcové 868, Milevsko.
7. Směnnou smlouvu o převodu pozemku
par.č.1492 o výměře 1895 m2 v k.ú.
Maršovice mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a panem Pavlem Procházkou, JezeřanyMaršovice 194.
8. Směnnou smlouvu o převodu pozemku
par.č.1450/1 o výměře 2320 m2 v k.ú.
Maršovice mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a paní Marií Švestkovou,Nebovidská
12/39, Střelice.
9. Finančí příspěvek TJ Jezeřany-Maršovice
na rok 2008 ve výši 40.000,-kč
10. Zahájení zemních prací na úpravě
stavebních parcel určených k výstavbě
garáží na Výhoně v Jezeřanech.
11. Prodej palivového dřeva včetně těžby
a úklidu v lokalitě Sekery za 600,-kč/m3
a v lokalitě Pekla za 400,-kč/m3.
III.ukládá starostovi obce:
1. Vypracovat nájemní smlouvu o pronájmu
pozemků Tělovýchovné jednotě JezeřanyMaršovice a předložit ji ZO ke schválení
- termín do příštího zasedání ZO.
2. Nafakturovat stavebníkům v lokalitě Za
kostelem zhotovení veškerých přípojek,
které hradila obec dodavatelům - termín
ihned.
3. Kříže v katastru obce zahrnout do
majetku obce - termín do 31.3.2008.
4. Požádat o vrácení přeplatku z ﬁnančního
příspěvku farnímu úřadu oproti skutečně
fakturované výši nákladů za el. energii do příštího zasedání ZO.
Zdeněk Ekel
předseda návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce
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Poznámky k dějinám jezeřanských domů
Tentokrát opět domy na Perkách…

Dům č. 25
V únoru 1869 požádal zedník Jiří Kudr
(*1832-; byl příslušný do Maršovic)
jezeřanskou obecní radu o odprodej dvorka
u lisovny a obecní rada jeho přání vyhověla
a tak si Kudr za 20 zl. kopil 12 sáhů čtverečních
pozemku ke stavbě domku. Preshaus patrně
vykoupil od gruntu č. 12.
Žil zde s manželkou Eleonorou Gayerovou
(*1833-) a dětmi Marianou (*1860-),
která se v květnu 1880 provdala za Antona
Mödritzera do Kubšic, Františkou (*1865) provdanou na č. 23, Žoﬁí (*4. 5. 1869-)
a Janem (*1873-).
Žil zde také snad Jiřího bratr Karel Kudr
s manželkou Františkou Pelouškovou
z Mělčan, kterým se na domě narodil syn
Jiří (*25. 2. 1877-) a dcery dvojčata Anna
a Žoﬁe (*14. 5. 1879 – Ž. 15. 7. 1879 a A. 16.
7. 1879). Dojčata se narodila na č. 75.
29. května 1880 zde také zemřel Jiřího
a Karlův otec Jakub Kudr (*1800), který
snad i preshaus koupil pro své děti (jeho
manželkou byla Magdaléna Gainerová).
Od Kudrů pak někdy počátkem 20. století
koupil dům stolař Klement Gayer
(*19. 9. 1876 -1923, syn Jakuba Gayera
a Kateřiny Baierové z Malých Zelovic z č. 59
– dnes neexistuje – bývalý Gayerův hostinec)
s manželkou Teklou Langovou (*24. 8.
1887 -) z Maršovic a měli dcery Marii (*8.
10. 1909-) 1939 provdaná Klementová
v Modřicích a Anežku (*28. 12. 1911-)
provdaná Urbánková v Modřicích.
Po smrti manželky se Klement asi v roce
1914 znovu oženil s Marií Badinovou (*24.
8. 1887 v Nových Bránicích-1956; dcera Jana
Badina a Terezie Bukařové) a spolu měli
dceru Jarmilu (1921 – 1929), která zemřela
jako dítě.
Klement měl na domě stolařskou dílnu. Po
jeho smrti se vdova provdala za Viléma
Kašparovského, děti však již neměli.
Po jejich smrti prodali dědicové domek
Leopoldovi Fendrichovi (1931) z Bohutic.
Leopold Fendrich se oženil s Miladou
Maryškovou z Kupařovic. Jejich tři děti žijí
mimo obec: Ladislav (1956) v Pohořelicích,
Jaroslav (1958) v Poštorné a Miluše (1960)
provdaná Pokorná ve Vlasaticích.
Po smrti manželky žije pan Fendrich na domě
sám.

Dům č. 26
Asi v 70. letech 19. století postavil dům
Cyril Janderka (*5. 3. 1842 -) s manželkou
Alžbětou (*17. 5. 1842 – zemřela v Zem.
nemocnici v Brně).
Kolem roku 1900 pak koupil dům zedník
Vilém Kašparovský z č. 79 (dnes 94) (*27. 5.
1878-) s manželkou Karolínou Geyerovou
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(*15. 4. 1877 – 1924; dcera Vavřína Geyera
a Marie Kašparovské z č. 27- dnes 65).
Kašparovští měli pět dětí:
1. Emílie (*12. 3. 1901-15. 5. 1929)
2. Jaroslav (*1903 – 1915)
3. Terezie (*30. 9. 1905 -) 1929
provdána za Václava Kopřivu do Měnína
(nějaký čas v Jezeřanech žili se synem
Václavem)
4. Marie (*29. 3. 1908 -)
5. Václav (*25. 9. 1913 - 1931)
Po smrti manželky se Vilém oženil s vdovou
po Klementu Geyerovi na vedlejší dům č.
25. Dům byl na začátku 30. let 20. století
prodán Karlovi Popelovi (26. 1. 1903 -; syn
Františka a Apolonie Zeklové z č. 56 – dnes
119), který se oženil s Marií Jursovou (*6.
1. 1903 – 1974; dcera Martina Jursy a Marie
Šlapanské) z Buškovic. Měli tři děti: Jan
(11. 5. 1926 -) v Buškovicích, Růžena (18.
4. 1928 -) v Perné a Karel (23. 11. 1931 -)
v Perné. V roce 1945 se rodina rozhodla
odejít osídlovat do pohraničí, rodiče se však
vrátili a na domku zemřeli.
Domek byl prodán Marii Brázdové
z Olbramovic. Ta ho prodala Zdeňce Grohové
z Brna (nějaký čas pracovala jako hostinská),
která zde několik let bydlela a pak ho prodala
na chalupu Zdeňku Orságovi z Brna.
V současnosti vlastní domek Ivana
Šmerdová a Jana Čechová.

Dům č. 27
Ve 20. letech 20. století se na domek
nastěhovala vdova Julie Pelikánová po
smrti manžela z č. 104 (dnes 47). Žila zde pak
se savou svobodnou dcerou Marií.
Po Juliině smrti zůstala na domě svobodná
dcera Marie Pelikánová a po její smrti
prodal její synovec Oldřich Hájek dům
k chalupě č. 26.

Dům č. 28
Domek postavil počátkem 90. let 19.
století František Hodeček (*8. 4. 1865 ). František se oženil 3. 10. 1892 v Dolních
Kounicích s Marianou Dlapkovou (*14. 8.
1869 -; dcera čtvrtláníka Jana Dlapky a Tekly
Kadaňkové) z Mělčan. Hodečkovi měli sedm
dětí:
1. Františka Tekla (*1. 3. 1894 -)
2. Angela (*20. 8. 1895 – 6. 1. 1899)
3. Marie (*4. 7. 1897-)
4. Tekla (*27. 8. 1898 -)
5. Jakub (*6. 5. 1900 -)
6. František (*1. 1. 1901 – 6. 3. 1902)
7. Josef (*20. 3. 1903 -)
8. Jan (*20. 8. 1905 -)
Na dům se v 90. letech 19. století nastěhoval
i Františkův otec Jakub Hodeček
s manželkou Markétou a svobodnými
dcerami Markétou a Julií, kteří přišli z č. 40.
Markétě se zde narodily nemanželské děti:
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Klament Julius (*21. 2. 1897 – 23. 6. 1897),
Anděla (*22. 11. 1899), Marie (*13. 9. 1902
-) a Albína (*28. 2. 1905 -). Julie porodila
nemanželského syna Jana (*2. 9. 1903 -).
V roce 1914 si rodina Hodečkova postavila
dům č. 102 na Véhoně a přestěhovali se na
něj.
Domek pak koupil Matěj Pelikán z č. 22
s manželkou Hátou Kašparovskou. Spolu
s rodiči zde žil i syn Matěj Pelikán (*20. 2.
1887 -), který si za svého válečného pobytu
v Rusku přivedl odsud manželku Achimii
Tatarencovou (*28. 3. 1897 -), ta pocházela
z Rajevky a oddáni byli podle pravoslavného
kalendáře 8. 2. 1918 v Kriješijevce (okr.
Bělohrad, Kurská gubernie). S sebou si
přivedli malou dcerku Natálii (*10. 8. 1917
-). Natálii se pak 30. 9. 1937 narodila dcera
Edita, kterou v roce 1943 adoptoval jistý
Hapka. Pelikánovi měli ještě osm dětí:
2. Františka (*6. 3. 1923 -)
3. Anežka (*12. 1. 1925 -)
4. Jan (*23. 11. 1926 -)
5. Karel (*30. 10. 1928 -)
6. Helena (*9. 11. 1930 -)
7. Mírek (*2. 9. 1933 -)
8. Anna (*26. 12. 1934 -)
9. Antonín (*9. 6. 1941 -)
Matěj se v roce 1931 odstěhoval s rodinou
zpět do SSSR.
Domek koupil bratranec Jan Míča (*19. 9.
1912 -) z č. 22, který se oženil 27. 4. 1937
s Růženou Škorpíkovou (29. 10. 1910;
dcera Františka Škorpíka a Tekly Roblíčkové)
z Mělčan. Spolu s nimi žila na domě i matka
Háta Míčová. Míčovi měli tři děti: Jan (10.
8. 1937), Marie (16. 7. 1940) a Božena (9. 7.
1942). Po válce odešli Míčovi do Perné.
Dům pak koupil Jindřich Šles (5. 4. 1910
– 1979) z č. 50 s manželkou Ludmilou
Ulreichovou (21. 10. 1913 -) z č. 118 a dvěma
dcerami Marií (1935) a Ludmilou (1937).
Po smrti manželky Ludmily se Jindřich 18.
2. 1942 oženil znovu s Hedvikou Brůzovou
(3. 2. 1922-) z Popovic.
Na domku zůstala dcera Ludmila provdaná za
Vladimíra Novotného (1935) z Vedrovic. Ti
zde bydleli než si postavili nový dům č. 275.
Novotní pak prodali dům Lubomíru Pávkovi
a jeho manželce Haně Žaloudkové (její otec
Bohuslav Žaloudek pocházel z Maršovic č.
179). Pávkovi pak dům využívali k rekreaci
a po smrti Bohuslava Žaloudka v roce 2000
dům prodali manželům Vlastislavovi a Ing.
Pavle Dočekalové.
■ Petr Eckl

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

A rok je opět za námi...
Na konci minulého zpravodaje jsme se společně těšili na
,,Slavnosti světel“ a opět se vydařily. Termín jsme museli na
poslední chvíli změnit, protože dešti poručit neumíme, ale
ve čtvrtek 1. listopadu se počasí opravdu vydařilo. Žáci 3.
až 5. ročníku se změnili v pohádkové bytosti a pro své malé
kamarády připravili spolu s paními učitelkami soutěže a úkoly,
které malé děti plnily samozřejmě potmě v krásně osvětleném
areálu školky a školy. I když tentokrát nesvítili strašáčci z dýní
– nějak se nám letos dýně neurodily – i světýlka skleněná
se všem moc líbila. Nakonec jsme všichni i s rodiči skončili
s buřtíky u táboráku a po dobré večeři si společně zazpívali.
Teď už to ve škole i školce jede na plné obrátky. Z prvňáčků
už jsou ostřílení školáci a i nové děti v MŠ už si pomaličku
zvykly na školkový režim. 16. října nás navštívili dva šikovní
hudebníci z umělecké agentury Bel canto, se kterými jsme si
mimo jiné zazpívali i známé písničky z pohádek. A protože
hudbu a písničky máme všichni rádi, nemohli jsme vynechat
ani hudební koncert našeho velmi oblíbeného zpěváka
Pavla Nováka v Mor. Krumlově. Jako vždycky nás nejenom
rozezpíval, ale také roztančil a kromě toho nám krásně
popovídal o tradicích a zvycích celého roku.
Pomaličku se přiblížil poslední měsíc v roce. Po návštěvě
Mikuláše, anděla a samozřejmě také čertů a navíc i kouzelníka
už se budeme všichni ve školce i škole připravovat na
tradiční vánoční besídky pro všechny, kteří se chtějí zastavit
v předvánočním shonu a strávit s námi pěkné chvíle. Pak už
se budeme těšit na rozzářený vánoční stromek a na všechny
dárky pod ním.
Konec roku bývá také časem, kdy se ohlížíme, co nám
uplynulý rok přinesl. Ať už přinesl cokoli, hlavní je, že jste ho
mohli prožít ve zdraví a optimismu a totéž přeji všem i v tom
roce následujícím. Prožijte nastávající vánoční svátky v klidu
a pohodě mezi těmi, které máte nejraději, rozlučte se se starým
rokem 2007 vesele a důstojně a společně na shledanou v roce
2008 !
■ Květoslava Bílová

Ekologie ve škole
Víte, co si představit pod slovem EKOŠKOLA ?
Domnívám se, že by vám uměl na tuto otázku odpovědět
každý žák ze Základní školy v Loděnicích, protože škola tímto
projektem začíná velmi intenzivně žít.
Naše škola se jako jedna ze 120 škol v České republice
zapojila do projektu, který už probíhá v 38 zemích celého
světa. Program vznikl v roce 1994 na základě potřeby zapojit
mladé lidi do problematiky životního prostředí a jeho rozvoje
na místní úrovni. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní
program, v rámci kterého se žáci učí o enviranmentálních
tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění
odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí
školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly,
vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na
škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží
posléze naplnit.
Žáci i učitelé ZŠ by byli velice rádi, kdyby se našel někdo,
kdo by společně s námi realizoval tento projekt, pomohl
by nám nápady a zkušenostmi, posoudil naše záměry, které
jsme si stanovili k získání titulu EKOŠKOLA, a stal se naším
pomocníkem a kritikem. Těšíme se na všechny, kteří jsou nám
ochotni pomoci.
■ Veronika Šťastná
žákyně 9. třídy ZŠ LODĚNICE
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Společenská
kronika
od 1.10.2007 do 31.12.2007
 Životní jubilea
50 let
Jiří Král
Stanislav Procházka
55 let
Petr Eckl
Jitka Ruibarová
Miroslava Vykoukalová
Jaroslav Kárník
Bohuslava Valná
65 let
Marie Hodková
Josef Fleischer
Jan Kolbert
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.
 Úmrtí
Miroslav Hamala
Rostislav Böserle
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 3 občané.
Odstěhoval se 1 občan.
Zemřeli 2 občané.
K 31.12.2007 mají Jezeřany-Maršovice
739 obyvatel.

Kalendář akcí
v lednu a únoru
6.1.2008 .... Tříkrálový koncert: Smíšený
..................... pěvecký sbor CANTAMUS
..................... CORDE
11.1.2008.... Hasičský ples
26.1.2008.... Školní ples
2.2.2008 .... Masopust na Moravské vesnici
23.2.2008.... Ples TJ
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