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č.
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J-M 2008
ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 2/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
17.04.2008
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Úvod, zahájení
Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
Rozpočtové opatření č. 2/2008
Žádosti občanů a organizací
a) TJ Jezeřany-Maršovice - žádost o ﬁnanční
příspěvek
b) Farní úřad Loděnice - žádost o ﬁnanční
příspěvek
c) SDH Jezeřany-Maršovice - žádost
o ﬁnanční příspěvek
d) ČSCH drobného zvířectva MO JezeřanyMaršovice - žádost o ﬁnanční příspěvek
e) Michal Tropp - odkoupení části obecního
pozemku
Zpráva o přezkumu hospodaření obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2007
Projednání Závěrečného účtu obce JezeřanyMaršovice za rok 2007
Schválení kupních smluv na prodej parcel na
stavbu garáží v Jezeřanech na Výhoně
Odměny členům zastupitelstva obce
Projednání
obecně
závazné
vyhlášky
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném
prostranství
Zprávy předsedů jednotlivých komisí
Zpráva starosty
Diskuse
Usnesení
Závěr

K bodu č. 1 :
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.05
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 11 členů ZO a zasedání je
usnášeníschopné. Poté co přítomné seznámil
s programem zasedání ZO, nikdo z členů ZO

neměl k programu doplnění ani připomínky.
Program byl schválen: pro bylo 11, proti 0,
zdrželo se 0 členů ZO.
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K bodu č. 2 :
Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Radek Šles
členové komise: Mgr. Petr Eckl
Petr Badin
Návrhová komise byla schválena: pro 11,
proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing.Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Dana Novotná
Ing.Jan Slavík

K bodu č. 3 :
Petr Badin, ověřovatel zápisu z minulého
zasedání ZO uvedl, že zápis ze zasedání minulého
ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a nebylo
k němu žádných připomínek.
Rovněž nikdo z přítomných členů ZO neměl
žádné připomínky.

●

●

Příspěvky:
Zpráva TJ
Poznámky k dějinám jezeřanských
domů
Jaro a konec školního roku v naší
škole …
Co je a co není šikana?
Košt 2008 – foto
Jednotný vizuální styl JM
Nové internetové stránky: www.
jezerany-marsovice.cz
Oslava Dne dětí

●

Společenská kronika
od 1. 4.2008 do 30.6.2008

●
●

●

●
●
●
●

K bodu č. 4 :
S rozpočtovým opatřením č. 2/2008
seznámila ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Jednalo se zejména o navýšení částky na drobný
hmotný majetek z 10.000,-Kč na 19.000,- Kč,
protože před plesovou sezónou byly zakoupeny
nové stoly do KD.
Ze strany ZO nebyly dotazy ani připomínky
a ZO s tímto rozpočtovým opatřením vyslovilo
souhlas.
Rozpočtové opatření č. 2/2008 bylo schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č.2 /2008 ze dne
17.4.2008
Zasedání ZO č.3 /2008 ze dne
13.5.2008
Zasedání ZO č.4/2008 ze dne
12.6.2008

K bodu č. 5 :
Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a)
ZO vzalo na vědomí žádost TJ
Jezeřany-Maršovice o ﬁnanční příspěvek 50.000,Kč na opravu fasády kabin.
b)
ZO vzalo na vědomí žádost Farního
úřadu v Loděnicích o ﬁnanční příspěvek

Přejeme všem dětem krásné a veselé
prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou
zaměstnanci obecního úřadu

200.000,-Kč na opravu střechy kostela
v Jezeřanech-Maršovicích
c)
ZO vzalo na vědomí žádost SDH
Jezeřany-Maršovice o ﬁnanční příspěvek 30.000,Kč na nákup vybavení pro sportovní družstvo.
d)
ZO vzalo na vědomí žádost ČSCH
drobného zvířectva MO Jezeřany-Maršovice
o ﬁnanční příspěvek 30.000,-Kč na vybudování
chodníku k hale chovatelů.
Starosta uvedl, že žádosti o ﬁnanční příspěvky
ve svém souhrnu přesahují částku 150.000,-Kč,
která byla v rozpočtu obce na tyto účely vyčleněna
a navíc TJ již byl schválen ﬁnanční příspěvek ve
výši 40.000,-Kč, takže zbývá ještě k rozdělení
110.000,-Kč. Dále uvedl, že v současné době by
nebylo možné, s ohledem na stav ﬁnančních
prostředků na účtu obce, všechny žadatele
uspokojit.
V souvislosti se žádostí SDH uvedl, že požádal
Krajský úřad Jihomoravského kraje o dotaci
50.000,-Kč na vybavení zásahové jednotky obce,
s tím, že v případě že by byla dotace poskytnuta
a materiál zakoupen, mohl by částečně sloužit
i pro sportovní družstvo SDH.
Ing. David Tesař navrhl poskytnout ﬁnanční
příspěvky ve zkrácené výši, konkrétně TJ
- 20.000,-Kč, Farní úřad - 50.000,-Kč, SDH 20.000,-Kč a ČSCH - 20.000,-Kč, což představuje
částku 110.000,-Kč, která představuje zbývající
částku v rozpočtu.
Ing. Petr Slavík navrhl, aby ZO žádosti vzalo
pouze na vědomí a uložila ﬁnančnímu výboru, aby
se tímto problémem zabýval a předložil návrh na
příštím zasedání ZO.
Členové ZO se nakonec dohodli, s ohledem na
skutečnost, že SDH potřebuje vybavit sportovní
družstvo co nejdříve a ČSCH potřebuje řešit
problém co nejdříve i s ohledem na provedení
zemních úprav na realizaci výstavby garáží v těsné
blízkosti haly chovatelů, že o žádosti SDH a ČSCH
bude hlasovat na tomto zasedání ZO a žádosti TJ
a Farního úřadu nechá k posouzení ﬁnančnímu
výboru.
Pro SDH Jezeřany-Maršovice byl schválen
ﬁnanční příspěvek ve výši 22.000,- Kč: pro bylo
10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.
Pro ČSCH drobného zvířectva MO JezeřanyMaršovice byl schválen ﬁnanční příspěvek ve výši
30.000,-Kč: pro bylo 9, proti 0, zdrželi se 2 členové
ZO.
Žádosti TJ Jezeřany-Maršovice a Farní
úřad v Loděnicích budou projednány na příštím
zasedání ZO: pro bylo 10, proti 1, zdrželo se 0
členů ZO.
e)
Žádost
pana
Michala
Troppa
o odkoupení obecního pozemku byla podána
z důvodu stavby RD a garáže, částečně na pozemku
žadatele a z části na pozemku obce.
Starosta navrhl prodej za 35,-Kč za m2 a jedná
se o parcelu č. 75/4 v k.ú. Maršovice o výměře 120
m2.
Prodej pozemku byl schválen: pro bylo 11,
proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 6 :
Starosta seznámil ZO s tím, že ve dnech 21.22.10.2007 a 28.- 29.2.2008 se uskutečnil přezkum
hospodaření obce za rok 2007, který provedla
společnost AUDIT KORREKT s.r.o., Dubečská
43, 100 00 Praha 10, zastoupená auditorkou
Ing . Zdeňkou Cahlíkovou. Byla vyhotovena
Zpráva o přezkumu hospodaření Obce JezeřanyMaršovice za rok 2007 se závěrečným vyjádřením,
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Členové ZO neměli žádné dotazy ani
připomínky.
Zpráva o přezkumu hospodaření Obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2007 byla schválena

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

bez výhrad: pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 7 :
K projednání závěrečného účtu obce za rok
2007 byly ze strany účetní paní Pavlíny Slavíkové
předloženy ZO písemné podklady.
Členové ZO neměli žádné dotazy ani
připomínky.
Závěrečný účet obce za rok 2007 byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 8:
Na základě požadavku ZO z minulých
zasedání ZO, starosta předložil vyúčtování
nákladů na úpravu pozemků v Jezeřanech na
Výhoně, které se budou prodávat na stavbu 14
garáží. Celkové náklady dosáhly částky 167.806,Kč, což představuje 11.988,-Kč na 1 garáž.
Starosta navrhl, aby byl jeden pozemek
prodán zájemcům za 12.000,-Kč.
Na dotaz zda v nákladech je zahrnuta i cena
za pozemek, starosta uvedl, že není, rovněž do
nákladů nejsou zahrnuty náklady za poplatek za
územní řízení, poplatek za požární zprávu a daň
z převodu nemovitosti.
Ing. Petr Slavík a Ing. David Tesař navrhli,
aby byly do ceny pozemku zahrnuta i cena 35,-Kč
za m2, a tak byla cena za pozemek 13.000,-Kč.
V následné diskusi byl vznesen požadavek, aby
do ceny zahrnuty veškeré náklady. Po započítání
všech nákladů tak cena za pozemek dosáhla téměř
13.500,-Kč a proto někteří členové ZO navrhli
cenu ve výši 13.500,-Kč.
Starosta trval na svém návrhu a proto bylo
hlasováno nejdříve o jeho návrhu.
Cena za pozemek ve výši 12.000,-Kč nebyla
schválena: pro byl 1, proti 7, zdrželi se 3 členové
ZO.
Cena za pozemek ve výši 13.500,-Kč byla
schválena: pro bylo 8, proti 1, zdrželi se 2 členové
ZO.
K návrhu vlastní smlouvy nebyly zásadní
připomínky, pouze Ing. Jan Slavík měl připomínky
k textovým chybám, které byly následně v textu
opraveny.
Aby mohly být již podepsány kupní smlouvy
s jednotlivými zájemci, předložil starosta
následující návrhy na doplnění smluv o kupující
- parcelní čísla - výměry pozemků:
a) Jana Hoduláková, Jezeřany-Maršovice 103
- p.č. 1190/40 a1190/41- 2 x 21 m2,
b) Jarmila Hodečková, Jezeřany-Maršovice
102 - p.č. 1190/42 - 21 m2,
c) Eva Brenkusová, Jezeřany-Maršovice 107
- p.č. 1190/43 a 1190/44 – 2 x 21 m2,
d) Martin Buchmayer, Jezeřany-Maršovice
226 - p.č. 1190/48 - 21 m2,
e) Libuše Hojsáková, Cvrčovice 166 - p.č.
1190/49, 1190/50 - 2 x 21 m2,
f) Dana Kratochvílová Jezeřany-Maršovice
97 - p.č. 1190/51 - 21 m2,
g) Ivo a Aleš Pavlíčkovi, Jezeřany-Maršovice
96 - p.č. 1190/52 a 1190/53 - 2 x 21 m2,
K prodeji ještě zůstávají 3 stavební místa.
Členové ZO neměli připomínky.
Všechny smlouvy s kupujícími uvedenými
pod body a) až g) byly schváleny: pro bylo 10, proti
0, zdržel se 1 člen ZO

K bodu č. 9:
Starosta seznámil ZO s Nařízení vlády
č.79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 25.2.2008 a je potřeba provést
změnu Rozhodnutí zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č.1/2006 za dne 16.11.2006, které
upravuje odměny členům ZO.
Ing. David Tesař vyjádřil názor, že by výše
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odměn měla zůstat v původní výši.
Ing. Petr Slavík sdělil, že by odměny členů
ZO měly být stanoveny v maximální výši dle
uvedeného nařízení vlády.
S ohledem na skutečnost, že nebyl předložen
žádný návrh, který by odměny členům ZO stanovil
a kterým by mohlo ZO projednat a nebylo možné
stanovit jaký vliv bude mít případná změna
odměňování vliv na rozpočet obce, navrhl Ing. Petr
Slavík, aby obdobně jako při dohadovacím řízení
dle jednacího řádu ZO byla ustanovena komise
složená ze zástupců jednotlivých volebních stran,
která by zpracovala návrh odměn členům ZO
i s ohledem na jeho vliv na rozpočet obce. Členové
ZO souhlasili, aby komise pracovala ve složení
– Dana Novotná, Ing. Jan Slavík a Pavel Čáp a po
dobu jejího jednání bude přerušeno zasedání ZO,
s tím že bod č. 9 bude projednán po diskusi - bodu
č. 13.
Uvedený postup byl schválen: pro bylo 10,
proti 1, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 10:
Ing. Petr Slavík předložil ZO návrh OZV
a uvedl, že nepředpokládá, že tento návrh bude
schválen na dnešním zasedání ZO, uvedl že
předpokládá, že se členové ZO vyjádří a jejich
připomínky budou do vyhlášky zapracovány.
Z následné diskuse se jako problém jeví volné
pobíhání psů po obci, vymahatelnost dodržování
vyhlášky a zda má vyhláška smysl.
Starosta obce vystoupil s tím, že v návrhu
jsou uvedeny jako veřejná prostranství kam psi
nesmí, ale že tyto nejsou veřejným prostranstvím
podle zákona o obcích, ale že jsou předmětem
jiných právních norem – konkrétně hřbitovy jsou
upraveny v zákoně o pohřebnictví, rovněž objekt
školy není veřejným prostorem a areál hřiště je
majetkem TJ.
Diskuse na toto téma byla přerušena,
když přítomní občané vyjádřili s průběhem ZO
nespokojenost a to v tom smyslu, že čas utíká
a oni by potřebovali vyjádřit i své připomínky.
Starosta přihlédl k jejich připomínkám
a navrhl ZO, aby bod 13. Diskuse byl zařazen na
pořad jednání ZO okamžitě, před body č. 11 a 12.
Zařazení bodu č. 13 před bod č. 11 a 12 bylo
schváleno: pro bylo 11, proti 0, zdrželo se 0 členů
ZO

K bodu č. 13:
Diskuse byla následující:
a) problémy v lokalitě Pérka
Paní Marta Boudná uvedla, že před jejich
domem čp. 24 je sloup elektrického vedení, který
se naklání a hrozí, že by mohl spadnout na dům.
Situaci označila jako havarijní. Rovněž uvedla, že
komunikace – dlažba na Pérkách, kde bydlí, je ve
špatném stavu.
K tomu se připojili i další občané bydlící na
Pérkách, konkrétně pan Leopold Fendrich a paní
Jana Uhlířová, která navíc uvedla, že před jejich
domem dochází k propadání dlažby.
Rovněž další připomínkou byla skutečnost, že
hrozí zřícení zdi patřící Ing. Janu Hájkovi a dále,
že jsou v uvedeném prostoru ulice umístněny
kameny, které tam leží už dlouhou dobu a nikdo
je nechce odstranit.
Ing. David Tesař uvedl, zda by nebylo
vhodné provést geologické vrty s ohledem na to,
že odborník, který studii vypracoval uvedl při
místním šetření, že nejde o havarijní stav, ale bylo
by potřeba provést geologické vrty, aby byl stav
lépe zadokumentován.
Starosta uvedl, že ohledně tohoto sloupu
jednal s pracovníky společnosti E.ON Ing.
Václavem Hrubým a Lubomírem Brezovským,
kteří však situaci za kritickou nepovažují. Jednalo
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se o osobní jednání na místě samém, ale žádný
zápis o tom pořízen nebyl, protože nebyla v této
věci podána žádná písemná stížnost či podnět.
Starosta požádal, aby v rámci usnesení ze zasedání
ZO mu byl ZO uložen úkol písemně upozornit
společnost E-ON na havarijní situaci se sloupem
elektrického vedení.
Dále uvedl, že propadající dlažbu nechá
pracovníky obce opravit a bude jednat s panem
Ing. Janem Hájkem a požadovat odstranění zdi
a její nahrazení plotem. Kamení, které je na ulici
uloženo nechá odstranit.
Ze studie, kterou nechala obec vypracovat
vyplývá, že oprava a zabezpečení ulice Pérka
by byla ﬁnančně nákladná, cca 7 mil. Kč a obec
v současné době nemá prostředky na tuto
rekonstrukci.
b) hala chovatelů
Zástupci chovatelů pan Jan Pelikán a pan
Stanislav Procházka požádali, zda by OÚ spolu
s chovateli nemohl uskutečnit jednání ohledně
realizace chodníku, aby se upřesnilo jak a kudy
má být chodník veden. Zároveň poukázali na to,
že bude potřeba nově vyřešit svod dešťové vody
na hale chovatelů, protože voda v současné době
odtéká do prostoru upravených pozemků, které
jsou určeny k výstavbě garáží. Rovněž v prostoru
za halou by bylo potřeba vykácet porost, který by
mohl poškozovat budovu haly.
Starosta k tomu uvedl, že na společném
jednání ohledně chodníku se domluví, v rámci
budování chodníku se musí vyřešit i svod dešťové
vody a náletové porosty o kterých byla řeč mohou
chovatelé zlikvidovat bez povolení.
c) veřejný rozhlas
Petr Badin upozornil, že ani po opravě
obecního rozhlasu nefunguje reproduktor před
obchodem v Maršovicích.
d) pozemky za kostelem
Pavel Musil vznesl dotaz, že se z nabídky jedné
realitní kanceláře dověděl, že se prodává pozemek
v lokalitě za kostelem a zda tak nebyla ze strany
některého z kupujících porušena povinnost ze
smlouvy.
O této skutečnosti nebyl OÚ ani ZO
informováno, dle znění inzerátu by se mohlo
jednat o pozemek manželů Novotných. Na tyto
jejich pozemky se podmínky ohledně prodeje
či výstavby nevztahují, protože pozemek byl
částečně jejich majetkem a zbývající část vyměnili
s obcí za pozemek jiný.

K bodu č. 11:
Se svými zprávami vystoupili:
a) Ing. David Tesař – předseda stavebního
a investičního výboru
Jednal s Ing. Hubáčkem, o tom že došlo ke
změně od minulého zasedání s tím, že studii
přestavby KD vyhotoví Ing. Hubáček, protože
jeho paní je dlouhodobě nemocná a studentka,
která měla studii vypracovat od tohoto záměru
odstoupila. Ing. Hubáček prostřednictvím Ing.
Davida Tesaře poslal část dokumentace, která
bude součástí studie s tím, aby se případně ZO,
ještě před konečnou kompletací studie, mohlo
k tomuto vyjádřit.
Starosta uvedl, že i on s Ing. Hubáčkem jednal
telefonicky.
V diskusi ke studii se členové ZO dohodli, že
požádají Ing. Hubáčka, aby do studie zapracoval
všechny varianty.
b) Mgr. Petr Eckl - předseda kulturního
a školského výboru
Dne 11.5.2008 se uskuteční oslava Dne
matek, program bude upřesněn později.
c) Ing. Jan Slavík – předseda výboru pro
obnovu a rozvoj
Předložil ZO graﬁcký manuál jako jednotný
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vizuální styl prezentace obce. V manuálu je
uvedeno jak se bude obec prezentovat navenek
a to nejen v rámci internetových stránek, ale
i v písemném styku. Součástí tohoto manuálu
je i logo obce. Byl vyřešen problém širšího
přístupu uživatelů na internetové stránky obce
a během příštího týdne by se mělo uskutečnit
školení těchto uživatelů, kteří budou mít přístup
za jednotlivé subjekty. Spuštění by mohlo být
realizováno k 1.5.2008.
Členové ZO byli seznámeni a prohlédli si
graﬁcký manuál.
Graﬁcký manuál byl schválen: pro bylo 11,
proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 12:
Starosta seznámil ZO s následujícím:
a) Na veřejně prospěšné práce byl přijat pan
Vlastimil Matal
b) OÚ obdržel dopis od Nadace ČEZ, že
žádosti o dotaci na projekt „Oranžové hřiště“
nebylo vyhověno.
c) Předložil návrh smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
jejich mobilního svozu se společností ASEKOL
s.r.o., jedná se o to, že obec ve spolupráci s touto
společností prostřednictvím společnosti SITA bude
realizovat sběr elektrospotřebičů a společnost
ASEKOL s.r.o. uhradí obci ročně 1.700,-Kč.
Po krátké diskusi ohledně znění smlouvy
a vlastní realizace sběru, ZO s touto smlouvou
vyslovilo souhlas.
Smlouva byla schválena: pro bylo 11, proti 0,
zdrželo se 0 členů ZO.
d) Je předpoklad, že by obec mohla v červnu
2008 požádat o územní rozhodnutí ve věci
vybudování kanalizace. V současné době probíhá
jednání s majiteli pozemků ohledně jejich souhlasu,
formou podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, se
zřízením věcného břemena na pozemcích, kde
kanalizace povede. Bylo by vhodné uvažovat
o společném svazku obcí s obcí Loděnice, protože
by tak byla větší pravděpodobnost dosáhnout na
dotace.
e) Po rozeslání upomínek za nezaplacené
faktury ohledně vyúčtování ceny za přípojky
stavebníkům v lokalitě u kostela, reagovali
písemně manželé Strapinovi a Svobodovi, kteří
odmítají uhradit náklady na kanalizační přípojky.
Starosta seznámil ZO s dopisem, kterým reagoval
na jejich vyjádření a požaduje provedení úhrady.
f) Ohledně stížnosti paní Jiřiny Jandové
na špatný stav kanálu před jejím domem čp 150
bylo provedeno místní šetření na místě samém za
účasti Jaroslava Charváta, vedoucího technického
úseku SÚS Znojmo a Zdeňky Ferenciové, rovněž
z SÚS Znojmo a bylo dohodnuto, že bude
provedena oprava jejíž náklady budou hrazeny
z jedné poloviny obcí a z druhé poloviny SÚS
Znojmo.
Starosta oslovil společnost OSP Moravský
Krumlov, která vyhotoví rozpočet na opravu.
g) Bylo dohodnuto s panem Tomášem
Vlasákem za jakých podmínek by mohl být
realizován prodej části obecního pozemku na
stavbu garáže s tím, že na svoje náklady nechá
pozemek zaměřit.
h) Proběhlo vytěžení palivového dřeva
v Sekerách a dokončuje se v Peklích, zatím bylo
prodáno dřevo za 52.752,-Kč v Sekerách a 44.960,Kč v Peklích.
Panu Ing. Pavlu Heinovi, který zaplatil 2.520,Kč za 4,2 m2 dřeva, které zpracoval v Sekerách,
bylo toto dřevo na místě odcizeno. Věc byla
nahlášena na Policii ČR.
Starosta navrhl, aby jako náhradu za tuto
újmu, která byla panu Heinovi způsobena, ZO
odsouhlasilo, aby si mohl v ceně 2.500,-Kč vytěžit
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dřevo bezplatně v Peklích.
ZO nemělo k tomuto připomínky.
Náhrada byla schválena: pro bylo 10, proti 1,
zdrželo se 0 členů ZO.
ch) Starosta seznámil ZO se svým záměrem
přihlásit obec do soutěže „Obec roku“ a dále navrhl,
aby obec dne 21.6.2008 uspořádala výstavu vín
a domácích destilátů, obdobně jako při oslavách
700 let obce, s tím že organizaci zařídí.
V diskusi členové ZO vyslovili názor, že obec
není na soutěž dostatečně připravena, k výstavě
vín nebyly zásadní připomínky.
Závěrem své zprávy starosta oznámil, že
uzávěrka příspěvků do obecního zpravodaje je
20.6.2008 a příští zasedání ZO se uskuteční dne
12.6.2008.
Starosta přerušil zasedání ZO ve 21.15 hod.
do 21.35 hod., kdy zasedala komise ohledně
odměn zastupitelstva obce.

pokračování bodu č. 9:
Dana Novotná seznámila ZO s návrhem
komise na odměny členům ZO. Změna by navýšila
odměny cca o 36.000,-Kč za rok. Na rozpočet roku
2008 by toto navýšení nemělo mít vliv, protože
v rozpočtu byla částka na odměny vyšší.
V následné diskusi se vyjádřili členové ZO
a bylo vyhotoveno Rozhodnutí zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č.1/2008, které
upravuje odměny členům ZO a ruší Rozhodnutí
zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.1/2006
za dne 16.11.2006.
V tomto usnesení bylo rozhodnuto
i o odměnách členům výborů ZO, kteří nejsou
členy ZO.
Rozhodnutí ZO č.1/2008 bylo schváleno Pro
bylo 8, proti 0, zdrželi se 3 členové ZO.

K bodu č. 14:
Předseda návrhové komise Radek Šles
předložil ZO návrh usnesení z dnešního zasedání
ZO.
Usnesení č.2/2008 ze zasedání ZO bylo
schváleno: pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 15:
Starosta ukončil zasedání ZO ve 22.15 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Dana Novotná
Ing. Jan Slavík

Usnesení č.2/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 17.4.2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :
1. Vyjádření ověřovatele zápisu k zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádosti TJ Jezeřany-Maršovice a Farního
úřadu Loděnice o ﬁnanční příspěvek s tím,
že tyto žádosti budou projednány na příštím
zasedání ZO.
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2008
Obce Jezeřany-Maršovice o pravidlech pro
pohyb psů na veřejném prostranství.
4. Zprávu předsedy stavebního a investičního
výboru.
5. Zprávu předsedy kulturního a školského
výboru.
6. Zprávu předsedy výboru pro obnovu
a rozvoj.
7. Zprávu starosty.
8. Dopis starosty obce manželům Svobodovým
a Strapinovým, ohledně zaplacení faktur za
kanalizační přípojky.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2008.
3. Finanční příspěvek Svazu Chovatelů ve výši
30.000,- na vybudování chodníku k hale.
4. Finanční příspěvek Sboru dobrovolných
hasičů ve výši 22.000,- na vybavení
sportovního družstva.
5. Prodej části pozemku par.č. 75/4 v k.ú.
Maršovice o výměře 120m2, za 35,-/m2 panu
Michalu Troppovi.
6. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření
za rok 2007 Obce Jezeřany-Maršovice se
závěrečným vyjádřením, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
7. Závěrečný účet Obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2007.
8. Kupní smlouvy o prodeji stavebních
parcel k výstavbě garáží v lokalitě na
Výhoně s tím, že cena jednoho stavebního
pozemku je 13 500,-Kč o výměře 21 m2
za stavební pozemek pozemek, a to:
a)
paní
Janě
Hodulákové,
Jezeřany-Maršovice
č.103,
par.
č.1190/40
a
par.č.1190/41
b)
paní Jarmile Hodečkové, JezeřanyMaršovice
č.102,
par.č.1190/42
c)
paní
Evě
Brenkusové,
Jezeřany-Maršovice
č.107,
par.
č.1190/43
a
par.č.1190/44
d)
panu
Martinu
Buchmayerovi,
Jezeřany-Maršovice č. 226, par.č.1190/48
e)
paní Libuši Hojsákové, Cvrčovice
č. 166, par.č.1190/49 a par.č.1190/50
f)
paní
Danuši
Kratochvílové,
Jezeřany-Maršovice č.97, par.č.1190/51
g)
pánům Ivoši a Aleši Pavlíčkovým,
Jezeřany-Maršovice č.96, par.č.1190/52
a par.č.1190/53.
9. Odměny za výkon funkce neuvolněným
členům ZO a nečlenům ZO od 1.5.2008
dle přílohy č.1 Nařízení vlády č.79/2008
Sb., uvedené v Rozhodnutí č.1/2008 ze dne
17.4.2008.
10. Graﬁcký manuál obce, jako jednotný vizuální
styl prezentace Obce Jezeřany-Maršovice
11. Podepsání Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím
mobilního svozu , Obce Jezeřany-Maršovice
s ﬁrmou ASEKOL s.r.o.
12. Umožnit panu Heinovi vytěžit palivové dřevo
v lokalitě Pekla, v ceně 2500,- jako náhradu za
odcizené dřevo v lokalitě Sekery.

III. ukládá :
1. Finančnímu výboru projednat žádosti
TJ Jezeřany-Maršovice a Farního úřadu
Loděnice a na příštím zasedání ZO podat
návrh na řešení.
2. Starostovi obce projednat s panem Janem
Hájkem odstranění zdi a následné oplocení
pozemku na Perkách.
3. Starostovi obce a předsedovi Výboru pro
obnovu a rozvoj připravit podklady dle
graﬁckého manuálu obce ke spuštění
internetových stránek obce do 1.5.2008
4. Starostovi obce, zaslat dopis společnosti
E-ON, ohledně havarijního stavu sloupu
elektrického vedení u domu č. 24 a podat
zprávu na příštím zasedání ZO.
Šles Radek, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Zápis č.3/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
13.5.2008
Program:
1. Úvod,zahájení
2. Volba návrhové komise,určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Zpráva ověřovatele zápisu z minulého
zasedání ZO
4. Budování splaškové kanalizace-smlouvy
o zřízení věcného břemene
5. Diskuse
6. Závěr

K bodu č.1
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.05
hodin.Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, přítomno je 10 členů, jeden člen se
omluvil a zasedání je usnášeníschopné. Seznámil
přítomné s programem zasedání. Nikdo neměl
k programu žádné připomínky.
Program byl schválen všemi deseti členy.

K bodu č.2
Starosta navrhnul, aby návrhová komise
pracovala v tomto složení:
předseda: Pavel Čáp
členové: Ing. Jan Slavík
Zdeněk Ekel
Návrhová komise byla schválena všemi deseti
členy.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Milan Šles
ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Slavík
Mgr. Petr Eckl

K bodu č. 3
Ověřovatel zápisu z minulého zasedání ZO
Ing. Jan Slavík konstatoval, že zápis byl řádně
vyvěšen na úřední desce a nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky.

K bodu č. 4
Starosta informoval přítomné s průběhem
příprav na budování splaškové kanalizace v naší
obci. V současné době shromažďujeme smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na pozemky, pod kterými povede potrubí. Téměř
všechny smlouvy od místních i přespolních
vlastníků pozemků jsou podepsány. Problémy
nastaly u přespolních vlastníků.
Jedná se o paní Schořovu z Rajhradu, paní
Kykrychovu ze Syrovic a pana Zimmermanna
z Trboušan. Za všechny vlastníky jedná Ing.
Schoř. Jednání zatím probíhá elektronickou
poštou, k osobnímu jednání ještě nedošlo. První
podmínkou od Ing. Schoře k dalšímu úspěšnému
jednání bylo, aby mu starosta vyhledal v mapách,
kde leží jejich pozemky různých parcelních čísel.
Jednalo se o 23 pozemků. Starosta odepsal,
že nemá přístup k těmto mapám a i v případě
potřeby pro obecní úřad si nechává pozemky
vyhledat na katastrálním úřadě. Ing. Schoř
poslal návrh smlouvy s tím, že za uložení potrubí
požadují jednorázovou nevratnou úhradu 30.000
korun. S tím starosta nesouhlasil a navrhnul
osobní setkání a upozornil je na možnost
vyvlastnění pozemků k účelu zřízení věcného
břemene za úplatu. Odpovědˇzněla, že se tomuto
postupu nebrání a požadují 300,- korun za metr
čtvereční. Z této odpovědi nebylo zřejmé, zda se
jedná o prodej celého pozemku, jeho části nebo
jako náhrada za zřízení věcného břemene. Další
variantou byla výměna pozemků ve stejné výměře
u hlavní silnice.
Výměra pozemku činí 1716 m2. Tato směna
není možná, protože obec nevlastní pozemky,
které by vyhovovaly tomuto požadavku. Starosta
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řekl, že bude opět Ing. Schoře kontaktovat
a navrhne mu osobní jednání nejlépe na obecním
úřadě, kde mu bude moci upřesnit polohu jejich
pozemků. Ing. Slavík Petr se zeptal starosty, jestli
je podmínkou ke stavebnímu řízení podepsání
těchto smluv. Starosta odpověděl, že stavební
úřad v Moravském Krumlově na těchto smlouvách
trvá.

K bodu 5
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí
o opravu komunikace podanou patnácti
podepsanými občany. Žádají opravu vedlejší silnice
vedoucí okolo transformátoru a točny autobusů
v Maršovicích. Dále žádají zákaz vjezdu vozidlům
nad 1,5 tuny. Jako důvod uvádějí, že při každém
projetí většího vozidla jejich domy trpí a praskají
zdi.Zastupitelstvo po debatě navrhlo instalovat
dopravní značky buď Zákaz vjezdu vozidlům nad
3,5 t nebo Slepá ulice v dolní části a v horní části
vybudovat pevnou překážku. Tato žádost byla
vzata na vědomí a starosta dostal za úkol jednat
s odborem dopravy Mě.Ú. Moravský Krumlov
ohledně provozu nákladních vozidel na místní
komunikaci v Maršovicích u transformátoru.
Obecní úřad obdržel nabídku od ﬁrmy SITA na
sběr vyřazených pneumatik a elektrospotřebičů.
Starosta se zeptá na možnost přistavení
kontejneru na pneumatiky. Sběr elektrospotřebičů
je zajištěn ﬁrmou ASEKOL.
S dalším příspěvkem se do diskuse zapojila
ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Jezeřany-Maršovice Mgr. Květoslava Bílová.
Seznámila zastupitelstvo s případem šikany na
základní škole. Rodiče dětí Dany Fleischerové
a Jakuba Havlíka si stěžovali na Jihomoravském
inspektorátu České školní inspekce v Brně na
chování spolužáka jejich dětí Davida Novotného.
Děti navštěvují první třídu.Toto chování označují
jako šikanu, která se táhne již od mateřské
školy. Dále si stěžují na ředitelku školy, která
prý o problému věděla a odmítala ho řešit s tím,
že problémy jsou na straně jejich dětí. Rodiče
uvádějí, že děti mají strach chodit do školy, trpí
bolestí břicha, jsou často plačtivé a dokonce se
mírně zhoršil jejich prospěch ve škole. Mají strach
chodit kamkoli mimo domov, bojí se výhrůžek
šikanujícího chlapce a jejich rodičů.
Ve dnech 8.-9. dubna 2008 provedla ČŠI
šetření ve škole. Z výsledků šetření vyplývá, že
není vypracován preventivní program a nejsou
nastavena pravidla pro prevenci a řešení šikany.
Dále nejsou vedeny záznamy o incidentech
žáků, rodiče nejsou zváni do školy k řešení
problémů, učitelky nemají kurz k výkonu činností
v oblasti sociálně patologických jevů a nejsou
seznámeny se systémem pro oznamování
a vyšetřování šikanování a povinnosti vést
průkaznou a pečlivou evidenci všech případů
agresivního chování a šikanování mezi žáky. Dále
z šetření vyplývá, že opakované incidenty vykazují
náznaky šikany a stížnost je tudíž důvodná.
Paní ředitelka připouští, že jsou mírné
nedostatky v evidenci, ale v žádném případě
nesouhlasí se závěrem šetření ČŠI, že by se jednalo
o šikanu. ČŠI předala výsledek šetření zřizovateli
(Obci Jezeřany-Maršovice) k dalšímu řízení.
Starosta poslal žádost o prošetření případu
na Odbor sociálních věcí do Moravského
Krumlova a požádal o doporučení nezletilého
Davida Novotného do pedagogicko-psychologické
poradny. Dále si k šetření pozval na obecní úřad
rodiče postižených dětí a zúčastnil se třídních
schůzek. ČŠI požádala starostu o zaslání
informace o vyřízení stížnosti a o opatřeních
přijatých k nápravě. Dále o výsledku šetření musí
informovat stěžovatele.
Školu také navštívily sociální pracovnice,

duben - červen

které s dětmi strávily celý den a neshledaly žádné
problémy. Starosta dostal od zastupitelů za úkol
seznámit zastupitelstvo na příštím zasedání
s výsledky svého šetření ještě před odesláním své
zprávy na ČŠI a stěžovatelům.
Ing. David Tesař upozornil, že pracovníci
svozu komunálního odpadu nechávají část odpadu
v popelnici. Starosta řekl, že zavolá do ﬁrmy SITA,
aby sjednala nápravu.
V dalším příspěvku se jednalo o volně
pobíhajícím cizím psu. Pokud si do pondělí
nevezme někdo tohoto psa za svého, nechá ho
starosta umístit v útulku.

K bodu č. 6
Předseda návrhové komise Pavel Čáp předložil
ZO návrh usnesení.
Pro usnesení hlasovalo všech deset členů ZO.

K bodu č. 7
Starosta ukončil zasedání ZO v 22,05 hod.
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Slavík
Mgr. Petr Eckl

Usnesení č.3/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 13.5.2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost občanů Maršovic ohledně opravy
místní komunikace u transformátoru.
3. Zprávu ředitelky základní školy k provedené
kontrole České školní inspekce.
4. Písemné vyjádření ČŠI k provedené kontrole
v základní škole zaslané zřizovateli.

II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.

III. ukládá :
1. Pokračovat v jednání z vlastníky pozemků
na trase plánované výstavby kanalizace,
kteří zatím nepodepsali smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
2. Jednat s odborem dopravy Mě.Ú. Moravský
Krumlov, ohledně provozu nákladních
vozidel na místní komunikaci v Maršovicích
u transformátoru.
3. Prošetřit okolnosti uvedené ve zprávě ČŠI
a s výsledkem seznámit zastupitelstvo.
Pavel Čáp, předseda návrhové komise
Šťastný Jan, starosta obce

Zápis č. 4/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
12.06.2008
Program :
1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce
4. Rozpočtové opatření č. 3/2008
5. Žádosti občanů a organizací
a)
Jiří Burjan ml. - žádost o přidělení
stavebního pozemku pro výstavbu rodinného
domku
b)
Jan Báca ml. - žádost o souhlas obce
s úpravou strouhy před jeho domem
c)
Jan a Drahomíra Slavíkovi - žádost
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

o směnu pozemku
d)
Vítězslav Práger - žádost o pronájem
obecního pozemku na zřízení přístřešku na
dřevo
e)
Bořivoj Ruibar - žádost o zrušení
autobusové zastávky u školy
f)
TJ Jezeřany-Maršovice – žádost
o vyjádření
g)
Jezdecký oddíl – žádost o úhradu
pohárů pro účastníky jezdeckého dne
Diskuse občanů
Vyjádření obce ke zprávě České školní
inspekce
Projednání prověrky bezpečnosti a ochrany
při práci v příspěvkové organizaci Základní
a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice
Veřejná vyhláška obce – výzva pro vlastníky
křížů formou veřejné vyhlášky
Návrh obecně závazné vyhlášky obce o dani
z nemovitostí
Návrh na změnu územního plánu obce č. 2
Zprávy předsedů jednotlivých výborů
Zpráva starosty
Různé - diskuse
Usnesení
Závěr

K bodu č. 1 :
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.05
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 10 členů ZO a zasedání je
usnášeníschopné.
Poté co přítomné seznámil s programem
zasedání ZO, nikdo z členů ZO neměl k programu
doplnění ani připomínky.
Program byl schválen: pro bylo 10, proti 0,
zdrželo se 0 členů ZO.
Poznámka: v 18.10 hod. se dostavil Ing. David
Tesař, který se omluvil pro zdržení v zaměstnání.
Počet přítomných členů ZO je 11.

K bodu č. 2 :
Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Zdeněk Ekel
členové komise: Mgr. Petr Eckl
Petr Badin
Návrhová komise byla schválena: pro 11,
proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Dana Novotná
Ing. Jan Slavík

K bodu č. 3 :
Ing. Petr Slavík jako ověřovatel zápisu
z minulého zasedání ZO uvedl, že zápis ze zasedání
minulého ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce
OÚ a nebylo k němu žádných připomínek.
Rovněž nikdo z členů ZO neměl žádné
připomínky.

K bodu č. 4 :
S rozpočtovým opatřením č. 3/2008 seznámila
ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Jedná se o změny rozpočtu obce, v příjmové
části změny spočívající zejména ve zvýšení příjmů
za prodej obecního dřeva o 50.000,-Kč, prodej
rozvodu plynu v lokalitě za kostelem za 215.000,Kč, vrácení přeplatku za žáky dojíždějící do ZŠ
v Moravském Krumlově ve výši 12.000,-Kč. Ve
výdajové části došlo k navýšení rozpočtu na úhradu
faktury za výstavbu inženýrských sítí v lokalitě za
kostelem z roku 2007 ve výši 287.500,-Kč, když
zbývá ještě uhradit částku 157.000,-Kč.
Ze strany ZO nebyly dotazy ani připomínky
a ZO s tímto rozpočtovým opatřením vyslovilo
souhlas.
Rozpočtové opatření č. 3/2008 bylo schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
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K bodu č. 5 :
Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a)
ZO vzalo na vědomí žádost Jiřího
Burjana ml. o přidělení stavebního pozemku pro
výstavbu rodinného domku.
Starosta uvedl, že žadatel má zájem o pozemek
v lokalitě u Panšuly. Pozemek je obecní, ale dle
územního plánu obce není určen k zástavbě, a tak
by muselo dojít ke změně územního plánu.
b)
ZO schválilo žádost Jana Báci ml.
o souhlas obce s úpravou strouhy před jeho
domem.
Starosta k žádosti uvedl, že žadatel žádá
o povolení zakrýt strouhu před domem což již
provedl betonovým panelem. Žadatel i starosta
jednali se zástupcem Správy a údržby silnic
Znojmo, který sdělil, že s možností strouhu
zakrýt za určitých podmínek souhlasí a pokud tak
žadatel učiní na své náklady.
Starosta navrhl, aby ZO žádost schválilo, s tím
že společně s předsedou stavebního a investičního
výboru provedou obhlídku místa a popř. stanoví
podmínky tak, aby bylo možno v případě potřeby
provést vyčištění strouhy.
Žádost byla schválena: pro 10, proti 0, zdržel
se 1 člen ZO.
c)
ZO vzalo na vědomí žádost Jana
a Drahomíry Slavíkových o směnu pozemků.
Starosta sdělil ZO, že na pozemku žadatelů
by měla být realizována výstavba kanalizace
a zároveň žadatelé užívají obecní pozemek
sousedící s jejich pozemkem a strouhou okolo
které kanalizace povede. Jejich zájem je uvedený
obecní pozemek směnit za část jejich pozemku
v místech vedení kanalizace, tak aby mohli svůj
pozemek oplotit. Věc komplikuje skutečnost, že
strouha je ve správě vodohospodářů a má okolo
ochranné pásmo.
Starosta navrhl, že bude dále jednat o dalším
postupu a možnostech jak směnu realizovat.
d)
ZO vzalo na vědomí žádost Vítězslava
Prágera o pronájem obecního pozemku na zřízení
přístřešku na dřevo.
Starosta uvedl, že se jedná o obecní pozemek
v Maršovicích na Výhoně, kde již v současnosti
mají občané uskladněné dřevo, popř. postavené
„kůlničky“ na dřevo a navrhl, aby byla provedena
obhlídka těchto pozemků, na základě které by ZO
mohlo rozhodnout o svém dalším postupu.
Obhlídku provede stavební a investiční výbor
ve spolupráci se zástupcem starosty.
e)
ZO zamítlo žádost Bořivoje Ruibara
o zrušení autobusové zastávky u školy.
Žadatel poukazuje na skutečnost, že kvůli
autobusové zastávce nemůže před domem
zaparkovat svoje vozidlo a ani provádět
rekonstrukci domu. Zároveň je zastávka nevhodně
umístněna v křižovatce a v místě jsou kanalizační
rošty ve špatném stavu.
Starosta sdělil, že by bylo možno zastávku
přemístit jinam nebo ji zrušit úplně.
V následné diskusi se většina diskutujících
vyslovila pro zachování autobusové zastávky
zejména s argumenty, že přemístění zastávky
jinam a případné zrušení zastávky na točně
v Maršovicích by bylo většinou občanů přijato
negativně. Naopak zastávka u školy je v těchto
místech už mnoho let a je občany využívána.
Žádost byla zamítnuta, když hlasování ZO
pro vyhovění žádosti bylo: pro 0, proti 9, zdrželi
se 2 členové ZO.
f)
ZO vzalo na vědomí žádost TJ
Jezeřany-Maršovice o vyjádření.
Žadatel ve své žádosti, kterou starosta
přečetl, stahuje svoji žádost o příspěvek 50.000,Kč pro rok 2008 na dokončení fasády kabin
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a žádá ZO o vyjádření popř. příslib příspěvku ve
výši 100.000 až 150.000,- Kč pro rok 2009 na
vybudování závlahového systému hřiště.
S ohledem na skutečnost, že se touto žádostí
zabýval i ﬁnanční výbor a zároveň se zabýval
i dalšími otázkami týkajících se příspěvků
z rozpočtu obce, bude diskuse k této věci vedena
pod bodem č.12
g)
ZO schválilo žádost Jezdeckého oddílu
zastoupeného Tomášem Palánem o ﬁnanční
příspěvek 1.182,-Kč na úhradu pohárů pro
účastníky jezdeckého dne.
Jezdecký den se uskutečnil dne 10.05.2008,
za slušného zájmu diváků a přestože jezdecký
oddíl není nijak organizován, jedná se o volné
sdružení chovatelů koní a jejich příznivců, navrhl
starosta poskytnout jim příspěvek.
K věci nebyly žádné připomínky.
Byl schválen příspěvek pro jezdecký oddíl ve
výši 1.182,-Kč: pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů
ZO

K bodu č. 6 :
Ze strany členů ZO ani ze strany přítomných
občanů nebyly žádné dotazy ani připomínky.

K bodu č. 7 :
Starosta vypracoval a seznámil ZO
s vyjádřením pro Českou školní inspekci (dále jen
ČŠI) a pro stěžovatele, ohledně šetření stížnosti,
které provedli inspektoři ČŠI v základní škole.
V uvedeném vyjádření starosta uvedl jaké
kroky podnikl, když zejména jednal s rodiči žáků,
učitelkami v základní škole a požádal o spolupráci
i odbor sociálně-právní ochrany dětí v Moravském
Krumlově. Učinil závěr, že jednání, které by mělo
znaky šikany se neprokázalo.
Ředitelka školy Mgr. Květoslava Bílová pak
ZO informovala, že školu za účelem zkoumání
jaké je klima ve škole navštívily psycholožky ze
Znojma, které ve svém zprávě uvedly, že ve škole
a ve třídě jsou vztahy mezi žáky nenarušené a že
nikdo není vyčleněn z kolektivu. Ředitelka dále
uvedla, že nyní ve škole probíhá další inspekce,
jejíž výsledky nemá dosud k dispozici.
Z uvedených vystoupení starosty a ředitelky
školy je zřejmé, že se jedná o běžné problémy mezi
dětmi, které nelze označit jako šikanu.
Ing. Petr Slavík navrhl, aby ZO nejen schválilo
uvedená vyjádření, ale aby i jednoznačně bylo
v usnesení ze ZO uvedeno, že šikana mezi žáky ZŠ
prokázána nebyla. Následně byla vedena diskuse
a upřesněna formulace usnesení.
Vyjádření zřizovatele pro ČŠI a pro stěžovatele
bylo schváleno: pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů
ZO.

K bodu č. 8:
OZ vzalo na vědomí a provedlo projednání
prověrky bezpečnosti a ochrany při práci
v příspěvkové organizaci Základní a Mateřská
škola Jezeřany-Maršovice, když starosta přečetl
protokol ze dne 29.05.2008. Prověrka byla
provedena komisí složenou ze zástupců obecního
úřady, školy a školní jídelny.
Na základě této prověrky byl vypracován plán
ozdravných opatření, který obsahuje mimo jiné
opravu zahradního domku ve školce, zakoupení
ochranných plachet na pískoviště, odvětrání
skladu školní jídelny, doplnění nábytku ve třídách
a opatření drátěných ochran na okna na chodbě.
Náklady by měly dosáhnout cca 50.000,-Kč
a prostředky uvolněné v rozpočtu obce na rok
2008 by měly postačovat.

K bodu č. 9:
Starosta předložil ZO ke schválení veřejnou
vyhlášku - Výzva pro vlastníky křížů, formou
veřejné vyhlášky. Pod vedením Mgr. Petra Eckla
byly z mapovány kříže v katastru obce a poté
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vyhotovena veřejná vyhláška. Pokud se do 6
měsíců nepřihlásí majitelé těchto křížů, může
dojít k jejich převedení do majetku obce a bude
možno je opravovat z prostředků obce.
Ing. Jan Slavík poukázal na skutečnost, že
s ohledem na nutnost dodržet 6 měsíční lhůtu
nebude pravděpodobně možno žádat o dotaci na
opravy křížů pro rok 2009, protože tyto nebudou
ještě v majetku obce.
Veřejná vyhláška byla schválena: pro 11, proti
0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 10:
Starosta obce předložil ZO návrh obecně
závazné vyhlášky obce o dani z nemovitostí, ve
které byl stanoven koeﬁcient 1 pro stanovení výše
daně. Protože nedochází ke zvýšení daně, jak to
umožňuje zákon o dani z nemovitostí, nemusí být
tato problematika obecně závaznou vyhláškou
upravena.
K tomu se vyjádřili někteří členové ZO s tím,
že pokud vyhláška být nemusí tak ať není.
Návrh nebyl schválen, když hlasování pro
návrh vyhlášky bylo následující: pro 0, proti 9,
zdrželi se 2 členové ZO

K bodu č. 11:
Starosta uvedl, že ve třech případech existují
zájemci na realizaci výstavby rodinných domků
( již projednávané žádosti pana Aleše Čecha
a Jiřího Burjana ml.) resp. garáží (Zdeněk Burjan
– starostovi známo pouze z doslechu, žádost
doposud předložena nebyla), ale na parcelách,
které podle územního plánu nejsou určeny
k výstavbě a tedy bez změny územního plánu
je nelze realizovat. Starosta žádal ZO, aby se
vyjádřilo zda se do změny územního plánu pustit.
Uvedl, že by se jednalo o změnu územního plánu
obce č. 2, když změna č. 1 byla realizována asi
před 2 roky a stála cca 25.000,-Kč.
Ing. Petr Slavík se vyjádřil, že pokud by se
měl územní plán obce měnit, tak by tak mělo být
činěno zejména z důvodu dlouhodobého rozvoje
obce, kdy v současné době nejsou vytvořeny
předpoklady pro další výstavbu rodinných domků.
Na mapě katastru obce ukázal a navrhl lokality,
které by bylo v územním plánu označit jako místa
určená k další zástavbě.
Obdobně se vyjádřil i Zdeněk Ekel, který
rovněž poukázal na místa, kde by se mohl ubírat
další rozvoj obce.
Dále se k věci vyjádřili i další členové ZO
s tím, že se vyjádřili a dali starostovi mandát, aby
učinil kroky k zahájení procesu změny územního
plánu s tím, že konkrétní návrhy na zněny či
doplnění územního plánu budou ZO projednávány
následně.

K bodu č. 12:
Se svými zprávami vystoupili:
a) Dana Novotná - předsedkyně ﬁnančního
výboru
Finanční výbor se sešel na svém jednání dne
12.06.2008 a projednal:
- hospodaření obce za 5 měsíců roku 2008,
s tím že hospodaření je v souladu s rozpočtem
obce a hlavní příjmové a výdajové položky jsou ve
výši odpovídající danému období rozpočtového
roku,
- výhled na plnění rozpočtu obce do konce
roku 2008, vypracovaný obecním úřadem, kdy za
současného stavu je možno počítat s přebytkem
cca 16.000,-Kč.
- žádost TJ Jezeřany-Maršovice o vyjádření
ohledně příslibu poskytnutí příspěvku na rok
2009 na vybudování závlahového systému hřiště
a ztažení žádosti pro rok 2008 na dokončení
fasády kabin.
doporučuje:
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- poskytnou příspěvek 50.000,-Kč Farnímu
úřadu v Loděnicích na opravu střechy kostela
v obci, s tím že příspěvek bude vyplacen po
předložení faktur a v době, kdy obecní úřad bude
mít na účtu dostatek ﬁnančních prostředků.
- zabývat se vyčleněním částky cca 400.000,Kč v rozpočtu obce na rok 2009 na příspěvky, když
TJ i farní úřad žádají či budou žádat o příspěvky
dosahující částky cca 300.000,-Kč.
Ing. Jan Slavík vznesl dotaz, zda se ﬁnanční
výbor zabýval dlouhodobým ﬁnančním výhledem
na roky 2008 a 2009 a zda nebude možno pro
příští období použít ﬁnanční prostředky, které
by se ušetřili pokud by výstavba komunikace
v lokalitě za kostelem nebyla plně realizována.
Starosta uvedl, že obecní úřad připraví takový
dlouhodobý výhled na období let 2009 až 2011
a v rámci tohoto výhledu by mohlo být počítáno
i s příspěvky organizacím. Přislíbil, že tento
výhled bude ZO předložen na jeho zasedání v září
2008.
Členové ZO s tímto souhlasili, když Ing. Jan
Slavík uvedl, že by měli být osloveny i organizace
a zájmové sdružení v obci, aby předložili svoje
záměry a případné ﬁnanční požadavky na rozpočet
obce na toto období, aby mohlo být naplněna
směrnice o rozdělování příspěvků.
Milan Šles namítl, že žádost Farního úřadu
v Loděnicích je v rozporu se směrnicí o rozdělování
příspěvků, když v čl. 2 této směrnice může
o příspěvek žádat ten, kdo má sídlo v obci.
Ing. Petr Slavík k tomu uvedl, že v tomto
by neměl být spatřován zásadní problém, že je
rozhodující k jakému účelu má příspěvek sloužit
a zda je přidělení tohoto příspěvku v zájmu obce
a jejich občanů.
V následném hlasování ZO byl příspěvek pro
farní úřad schválen.
Pro Farní úřad v Loděnicích byl schválen
ﬁnanční příspěvek na opravu střechy kostela
v Jezeřanech-Maršovicích ve výši 50.000,-Kč: pro
bylo 10, proti 1, zdrželo se 0 členů ZO
b) Ing. David Tesař – předseda stavebního
a investičního výboru
- předložil 2 ks kompletní studie přestavby
KD vyhotovenou Ing. Hubáčkem.
- požádal o mandát k oslovení a jednání
s možnými zájemci o provedení geologického
průzkumu na Pérkách, aby předložili cenové
nabídky na realizaci průzkumu.
Starosta uvedl, že je to možné a ZO k tomuto
nemělo žádných připomínek.
c) Ing. Jan Slavík – předseda výboru pro
obnovu a rozvoj
Členové výboru jednali se zástupci Domů dětí
a mládeže v Moravském Krumlově a Pohořelicích,
kteří uvedli, že pokud by byl v obci zájem o určitý
druh zájmových kroužků není problém je konat
v obci.
S ohledem na toto jednání Ing. Jan Slavík
navrhl, aby se k tomuto účelu využily místnosti
na obecním úřadu, kdy by se dalo za minimální
náklady na vybavení místnosti, tyto pro kroužky
použít.
Starosta uvedl, že sám hledá možnosti využití
těchto prostor, ale bylo by nutné určit odpovědnost
a podmínky, za kterých by zde mohla tato činnost
probíhat.
Ze strany přítomných občanů i ze strany
členů ZO zaznělo, zda by se činnost určená
dětem neměla odehrávat v odpoledních hodinách
spíše v budově školy a v budově OÚ by mohly
být případně kroužky pro dospívající mládež
a dospělé.
ZO se shodlo na tom, že nejdříve je třeba
zjistit zda vůbec bude zájem ze strany občanů
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o účast na zájmových kroužcích a následně by se
řešil problém se zabezpečením prostor.
Ing. Jan Slavík seznámil ZO s tím, že
požádal Ministerstvo vnitra, odbor kontroly
a dozoru veřejné zprávy, oddělení dozoru Brno,
o posouzení správnosti postupu kontrolního
výboru při kontrole výběrového řízení, konaného
dne 12.12.2007. Učinil tak z toho důvodu, že
starosta reagoval tak, že postup a průběh jednání
kontrolního výboru není v souladu se zákonem
o obcích a ZO se jednoznačně nevyjádřilo zda
kontrolní výbor postupoval v mezích zákona.
Seznámil ZO s přípisem Ministerstva vnitra
– Vyjádření k žádosti o posouzení správnosti
postupu kontrolního výboru obce JezeřanyMaršovice při kontrole výběrového řízení
– projekt výstavby RD – inženýrské sítě v lokalitě
Za Kostelem, ze dne 17.04.2008.
Starosta mu položil dvě otázky: proč požádal
o vyjádření až po půl roce a zda o tom věděl
kontrolní výbor?
Ing. Jan Slavík odpověděl, že požádal
o vyjádření dne 27.03.2008 odpověď dostal
koncem dubna 2008 a na zasedání ZO, které se
konalo v květnu, toto vyjádření nestihl předložit.
O vyjádření Ministerstvo vnitra požádal sám.
ZO vzalo Vyjádření k žádosti o posouzení
správnosti postupu kontrolního výboru obce
Jezeřany-Maršovice při kontrole výběrového
řízení – projekt výstavby RD – inženýrské sítě
v lokalitě Za Kostelem, ze dne 17.04.2008, na
vědomí.
d) Mgr. Petr Eckl - předseda kulturního
a školského výboru
Poděkoval všem složkám a jejich členům
a všem kdo přispěli ke zdárnému průběhu oslavy
Dne dětí, která se konala 01.06.2008 v areálu
školy a TJ.
Dále v souvislosti s veřejnou vyhláškou
ohledně křížů uvedl, že kulturní a školský výbor
by chtěl navrhnout, aby obec požádala o začlenění
kapličky sv. Marka v Jezeřanech a kaplička sv.
Jana Nepomuckého v Maršovicích mezi kulturní
památky.

K bodu č. 13:
Starosta ve své zprávě uvedl:
a) Jihomoravský kraj poskytl obci dotaci
30.000,-Kč na výstroj a výzbroj pro zásahovou
jednotku a rovněž lze dotaci použít na opravu
techniky. Je potřeba schválit smlouvu o poskytnutí
této dotace.
Smlouva byla schválena: pro 11, proti 0,
zdrželo se 0 členů ZO
b) ohledně označení komunikací dopravními
značkami jednal starosta s odborem dopravy MěÚ
Moravský Krumlov, kde mu bylo sděleno, že je
to věcí obce, která označení místní komunikace
dopravní značkou musí ohlásit a realizovat se
souhlasem Policie ČR.
Konkrétní řešení označení komunikace okolo
transformátoru v Maršovicích bude starosta řešit
ve spoluprací s policií, pravděpodobně budou
umístěny značky zákaz vjezdu vozidel, jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny.
c) vyskytly se stížnosti občanů, že popeláři
nemohou projet ulicí na Výhoně v Maršovicích,
kvůli stojícím autům po celé ulici a stromům před
domem čp. 198. Starosta se dohodl s majitelem
domu, panem Lubomírem Čápem, že stromy
budou v zimním období pokáceny.
d) sběr druhotných surovin
- na OÚ byl umístěn E-box na odkládání
mobilů a drobné elektroniky.
- smlouva o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu se společností ASEKOL s.r.o., ještě
podepsaná nebyla, protože společnost SITA
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neposlala obci plnou moc. Jakmile bude smlouva
podepsaná uskuteční se sběr televizorů a lednic.
- co se týká sběru pneumatik, kdy by si měli
občané sběr hradit, tak zatím nebylo nalezen
vhodný způsob sběru
- dne 14.06.2008 se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu
e) starosta upozornil pracovníky společnosti
E-ON na kritizovaný stav sloupu elektrického
vedení před domem č.p. 24.
Dle písemného vyjádření společnosti EON, provedli jejich pracovníci místní šetření
a konstatovali, že sloup je nakloněn cca 20 cm ve
směru k domu č.p. 24, ale jeho pád nehrozí a tak
dům není ohrožen.
f) bylo požádáno o územní rozhodnutí na
stavbu garáží v Jezeřanech na Výhoně. Paní Eva
Brenkusová, která mělo požadavek na 2 stavební
místa již žádné stavební místo nechce.
g) dne 21.06.2008 se uskuteční II. ochutnávka
vín, destilátů a likérů z Jezeřan-Maršovic v sále
KD. Za tím účelem bylo OÚ zakoupeno 150 ks
lahví 0,7 l a 50 ks lahví 0,3 l cca za 1.000,-Kč. Bude
vyrobeno 200 ks skleniček, které budou součástí
vstupného, které bude činit 100,-Kč a pití bude
zdarma.
Jsou oslovování sponzoři, zatím ČEZ poskytl
5.000,-Kč.
h) Starosta požádal OZ, aby se vyjádřilo, zda
se budou občanům půjčovat nově zakoupené stoly
z kulturního domu, když uvedl že dochází k jejich
poškození a proto navrhl, aby se stoly nepůjčovaly.
Někteří členové ZO jsou pro půjčování, ale tak aby
částka za půjčení odpovídala ceně stolu, která byla
2.700,-Kč za kus. Byla navržena částka 100,-Kč za
kus.
Starosta trval na hlasování proto ZO hlasovalo
pro půjčování stolů.
Půjčování stolů bylo schváleno: pro 7, proti 4,
zdrželo se 0 členů ZO
Úhrada 100,-Kč za půjčení 1 stolu byla
schválena: pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO
i) uzávěrka zpravodaje bude 20.06.2008.

K bodu č. 14:
Ing. Jan Slavík vznesl následující dotazy:
- zda bude v obci umístěn i kontejner na
papír?
Starosta odpověděl, že zatím se o kontejneru
na papír neuvažuje.
- zda by nebylo vhodné provést úpravy
v sále KD (vymalování, oprava závěsů na pódiu,
zlepšení osvětlení sálu, apod.), které by nemusely
být ﬁnančně náročné, ale došlo by k zlepšení
prostředí.
Starosta odpověděl, že o takových úpravách
by bylo možno uvažovat a i zrealizovat, ale
vymalování by uskutečnil až po hodech.
Petr Badin upozornil na rozrůstání stromů
před knihovnou a na špatný výhled do zatáčky
silnice.
Starosta přislíbil nápravu.

K bodu č. 15:
Předseda návrhové komise Zdeněk Ekel
předložil ZO návrh usnesení z dnešního zasedání
ZO, který členové ZO svými připomínkami
doplnili a upřesnili.
Usnesení č. 4/2008 ze zasedání ZO bylo
schváleno: pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 16:
Starosta ukončil zasedání ZO ve 22.35 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Dana Novotná
Ing. Jan Slavík
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Usnesení č.4/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 12.6.2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost pana Jiřího Burjana o přidělení
stavebního pozemku pro výstavbu RD.
3. Žádost Jana a Drahomíry Slavíkových
o směnu pozemků.
4. Žádost pana Vítězslava Prágera o pronajmutí
obecního pozemku pro stavbu přístřešku na
dřevo.
5. Žádost TJ Jezeřany-Maršovice o vyjádření
zastupitelstva obce k uvažovanému příspěvku
z rozpočtu obce na vybudování závlahy na
hřišti na rok 2009.
6. Osnovu prověrky BOZP v Základní a Mateřské
škole v Jezeřanech-Maršovicích.
7. Vyjádření ministerstva vnitra k žádosti
o posouzení správnosti postupu kontrolního
výboru při kontrole výběrového řízení.

II . souhlasí :
1. 1. S úpravou strouhy před domem pana Jana
Bácy ml.
2. 2. S úhradou částky 1.182,- Kč jezdeckému
oddílu Jezeřany-Maršovice na nákup pohárů.

III. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2008.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro JSDH JezeřanyMaršovice „na výstroj, výzbroj a opravu
požární techniky“.
4. Vyjádření zřizovatele Základní školy
a Mateřské školy v Jezeřanech-Maršovicích
k šetření ČŠI k nevhodnému chování žáka
s náznakem šikany. Zřizovatel případ
prošetřil a uzavřel s tím, že se neprokázal
náznak šikany.
5. Finanční příspěvek z rozpočtu obce
Farnímu úřadu Loděnice na opravu kostela
v Jezeřanech-Maršovicích v roce 2008 ve výši
50.000,- Kč.
6. Půjčování nových stolů z KD občanům za
úplatu 100,- Kč/1 ks.
7. Veřejnou vyhlášku Obce Jezeřany-Maršovice
– výzva pro vlastníky křížů na území obce.

IV. neschvaluje :
1. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce
o stanovení koeﬁcientu výpočtu daně
z nemovitosti.

V. zamítá :
Žádost pana Bořivoje Ruibara o zrušení
zastávky pod školou

VI. ukládá :
Starostovi:
1. Prověřit možnost směny pozemků dle
žádosti Jana a Drahomíry Slavíkových.
2. Zahájit přípravné jednání na změnu
územního plánu obce č.2.
Stavebnímu a investičnímu výboru:
1. Zahájit jednání s odbornými ﬁrmami za
účelem provedení cenové nabídky na provedení
geologického průzkumu v ulici na „Pérkách“.
2. Provedení místního šetření dle žádosti
pana Vítězslava Prágera a pana Jana Bácy ml.
Zdeněk Ekel, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Jaro a konec školního roku na
naší škole …
V březnovém zpravodaji jsme se rozloučili před Velikonocemi. Po
sportovním zápolení jsme se opět pustili do učení, protože nás čekalo
tříčtvrtletí. Na začátku dubna nás však překvapila velice nemilá věc,
o které se více dozvíte v příspěvku „Co je a co není šikana?“ Teď už si
povíme o příjemnějších věcech ve škole.Po písemkách a zkoušení nás
čekal nácvik tance, básní a písní, se kterými jsme popřáli maminkám
k jejich květnovému svátku.
16. května jsme se prošli pěšky do Loděnic za Vikingy, kam nás
pozvali žáci a učitelé ze ZŠ v Loděnicích. Kdo nemá přístup k internetu,
tomu jenom v krátkosti povíme, že na této návštěvě jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého z dob Vikingů, prohlédli si jejich zbraně i oděvy
a moc se nám jejich povídání humornou formou líbilo.
19. května jsme i s MŠ navštívili klasické divadelní představení
v Mor. Krumlově „O Rumcajsovi“.
Již tradičně se naši žáci zúčastnili „Jahodového poháru“ v kopané
a vybíjené v Olbramovicích. A i když se nám tentokráte moc nedařilo,
poněvadž máme stále méně žáků a v konkurenci větších a velkých škol je
pořád těžší udržet se mezi nejlepšími, i tak se děvčatům podařilo umístit
se na 5. místě a účast v dalších letech určitě nevzdáme! Na tomto místě
bych chtěla poděkovat rodičům paní Popelové, Polenkové, panu Cahovi
a Zajícovi a všem paním učitelkám za zajištění dopravy na tuto soutěž.
1. června jsme společně slavili dětský den ,, Cestou do pohádky“ , do
které se zapojily i všechny další organizace v obci.
5. června jsme si pěší výlet do Loděnic zopakovali, tentokrát na
projektový den „Za čistou Zemi“, který s námi (i když autobusem)
absolvovali i naši malí školkáčci.
Další červnový týden proběhla na naší škole hloubková třídenní
inspekce na celkový chod školy a školky v oblasti ekonomické a výchovně
vzdělávací. Předběžně inspekce dopadla dobře, podrobnější výsledky se
dozvíme až v inspekční zprávě.
Následující červnový týden od 16. do 20. byl pro nás velice
úspěšný.
17. června jsme jako vítězové minulého ročníku pořádali již VI.
atletickou olympiádu malotřídních škol. V konkurenci 6 škol jsme opět
obhájili již páté vítězství a druhý putovní pohár zůstal opět u nás (ten
první nám už nikdo nevezme!). Z internetové pošty jsme dostali zprávu,
že naše žákyně Petra Očenášková, Pavlína Popelová a Kristýna Vokurková
obsadily 2. místo ve výtvarné soutěži „Dva světy“ od odborné poroty
a práce Petry Očenáškové obdržela 1. místo od návštěvníků výstavy.
18. června jsme byli navštívit divoký západ ve westernovém
městečku „Šiklův mlýn“, kde jsme také byli jako jediná škola vyhlášeni
jako nejlepší bezchybní řešitelé kvízu o divokém západě a navíc jsme se
jeli bát do strašidelného zámku „Draxmoor“ v Dolní Rožínce.
Úspěchy tohoto týdne jsme završili 1. místem Markétky Troppové
v pěvecké soutěži „Miroslavský skřivánek“ v Miroslavi.
Poslední týden školy zahájíme již v neděli. To pro nás naši myslivci
z mysliveckého sdružení Sobotka připravili tradiční odpoledne se
soutěžemi k ochraně přírody a životního prostředí. V úterý nás čeká
„Olympiáda naruby“, kterou každoročně pořádáme společně pro naše
žáky a žáky 1. – 5. ročníku ze ZŠ Loděnice, ve čtvrtek se ve školce na
besídce rozloučí s předškoláky, které ještě v pátek čeká jejich první školní
hodina, v pátek se na slavnostním zakončení školního roku rozloučíme
s páťáky a potom už nás čeká jen VYSVĚDČENÍ a letos po náročném
roce zasloužené PRÁZDNINY!
A protože tento rok končí na škole paní učitelka Zuzana Chlíbcová,
chtěla bych jí touto cestou poděkovat za práci na naší škole i školce, za
krásné výzdoby v obou budovách a popřát jí hodně pracovních i osobních
úspěchů v dalším životě!
Přeji všem dětem i zaměstnankyním školy i školky, aby si prázdniny
a dovolenou užil každý podle svých představ, děkuji jim za celoroční
práci a po zaslouženém odpočinku na shledanou ve školním roce 2008
- 2009 !
■ Květoslava Bílová

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Co je a co není šikana?
Odpověď na tuto otázku jsme se snažili
od dubna tohoto roku nalézt již mnohokrát.
Nejenom úspěchy, ale už i problémy se naší
škole nevyhýbají.
V dubnu byla ze strany rodičů podána
stížnost přes Jihomoravský inspektorát na
neřešení šikany mezi žáky 1. ročníku naší
školy, která údajně trvá již od mateřské
školky. Musíme se přiznat, že tato stížnost
přišla jako blesk z čistého nebe a nikdo z nás
nemohl uvěřit tomu, že tuto stížnost přijede
dva dny řešit Česká školní inspekce. Bohužel
se tak stalo. Z naší strany jsme věděli od září
pouze o problémech, které měli mezi sebou
rodiče a které byly mezi nimi a dětmi, ale které
se odehrávaly mimo školu a byly tak řešeny
na Odboru sociální péče v Mor. Krumlově.
Upozorňujeme však všechny rodiče, že
nemůžeme ani nesmíme řešit problémy
mimo školu. Odpovídáme za děti pouze ve
škole a při školních akcích. Přímo ve škole
se odehrály dva malé incidenty ( o jednom
z nich jsme se dozvěděli 27. listopadu a měl
se údajně stát v září ) , se kterými se na nás
rodiče obrátili. O problémech jsme hovořili
a my je považovali za vyřízené, bohužel
ne písemně , jak jsme je měli řešit podle
inspekce. Všichni víme, že kde je více dětí
pohromadě, vždycky k nějakým problémům
dochází. V tomto případě nedošlo k žádnému
ublížení, děti se ve škole chovaly jako
všechny ostatní a žádné problémy mezi nimi
pozorovány nebyly. O to více nás tato stížnost
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překvapila. Při řešení stížnosti inspekcí
nebyly vyslechnuty žádné děti, pouze jejich
rodiče a to v naší nepřítomnosti. Protože však
škola neměla písemně vypracována pravidla
pro řešení takových problémů na škole,
inspekce uznala stížnost jako důvodnou, ale
její výsledek podstoupila zřizovateli, který po
prošetření stížnosti mohl rozhodnout jinak.
Nezávisle na ČŠI jsme požádali Pedagogickopsychologickou poradnu ve Znojmě o šetření
klimatu a vztahů mezi dětmi ve třídě. Ze
závěrů dvou speciálních pedagožek, které
s dětmi strávily celé dopoledne vyplynulo, že
klima ve třídě nevykazuje narušené vztahy,
nikdo z kolektivu není vyloučen a chování
označeného žáka není primárně agresivně
zaměřeno. Stížnost řešil také zřizovatel.
Zpráva o výsledcích řešení stížnosti byla
projednávána na veřejném zastupitelstvu
a je jedním z bodů programu. Hovořili jsme
o tomto problému i s inspekcí, která byla na
naší škole v druhém červnovém týdnu (tato
inspekce se zabývala celkovým chodem školy
a provádí se pravidelně 1 x za tři roky). I ta
považovala tyto problémy v kolektivu dětí za
běžné.
Byl to problém, se kterým jsme se dosud
nesetkali, zasáhl nás a o to více nás mrzí.
Mrzí nás i to, že rodiče řeší tuto situaci
možným odchodem dětí na jinou školu, kde
ve velkém anonymním kolektivu mohou
nastat daleko větší problémy. Vždy jsme
rodiče i děti žádali při společných setkáních,
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aby s problémy chodili přímo za námi nebo se
na nás obraceli prostřednictvím Rady školy
a neřešili problémy „na ulici“. Děti za námi
chodí, oznamují nám i maličkosti, ale vždy
je vyslechneme a společně řešíme. Pokud
však o nich nevíme ze strany dětí ani rodičů,
je velice těžké je řešit. Každý může udělat
chybu, mohou nastat daleko větší problémy,
ale měli bychom se pokusit je řešit rozumnou
cestou. A na závěr alespoň jedna z odpovědí
na otázku „Co je a co není šikana?“ tak, jak
jsme ji našli v opatřeních k prevenci šikany
a násilí mezi žáky.
„Šikanování je jakékoliv chování, jehož
záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo
zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.
Je to cílené a obvykle opakované užití násilí
jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině
žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů
nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky
v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování
věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě
nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako
nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků
třídní nebo jinou skupinou spolužáků.“
Posuďte sami, zda je takováto „šikana“
možná mezi dětmi v mateřské škole nebo v 1.
třídě.
■ Květoslava Bílová, řed. školy

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Střelci branek za podzim, jaro a celkem.

TJ Jezeřany-Maršovice
V březnu nám opět začala naše okresní fotbalová „liga“, její jarní
část.
Po podzimu se umístila naše mužstva takto. Žáci skončili na
3.místě, dorostenci čtvrtí a muži obsadili 2.místo.
V žácích po právě skončené sezóně skončili Vít Ostrovský, Tomáš
Badin, Martin Slavík a Jan Vodička, kteří budou v příštím ročníku
hájit barvy našeho dorostu. V dorostu skončili Jan Machala, Václav
Šles, Michal Hájek a David Lyczak, kteří, mimo Davida Lyczaka, který
jde do Loděnic, posílí naše muže.
Při posledním domácím zápase všichni jmenovaní obdrželi
upomínkové předměty a bylo jim za jejich výkony poděkováno
předsedou Výkonného výboru TJ Vlastimilem Novotným.
Jak dopadne hostování hráčů z Vedrovic a z Loděnic v mužstvu
našich mužů uvidíme až po jednání s představiteli Vedrovic
a Loděnic.
A teď již k uplynulé sezóně.
V žácích se stal „králem střelců“ a také celkově ve skupině „B“ Vít
Ostrovský, když nastřílel celkem 54 gólů.
V dorostu nastřílel nejvíc gólů Václav Šles a v mužích Radek Šles.
V této sezóně si dali naši muži vysoký cíl, a to postup do Okresního
přeboru, který nesplnili. Kvalita mužstva tam je, ale je málo hráčů.
Zkusíme to příště.
Dorostenci chtěli bojovat o přední příčky, ale „zranění“ dvou
klíčových hráčů a opakující se marodka jim nedovolila udělat lepší
výsledek, než jakého dosáhli.
To samé platilo i o našich žácích, kteří měli také velkou marodku
a také nedotáhli některé zápasy do vítězného konce. Nakonec ale
skončili díky horším vzájemným zápasům s Jamolicemi na 4. místě.
Ale teď už k našim družstvům:

Tabulka celkem ročník 2007-2008

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

Žáci, pod vedením trenérů Václava Šlese a Jana Geyera na jaře
dosáhli těchto výsledků:

Střelci branek za podzim, jaro a celkem:

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

12

duben - červen

Tabulka celkem ročník 2007-2008

Závěrem bych chtěl podotknout, že jsme nechali opravit část
fasády na kabinách, získali jsme dotace z OTS ČSTV ve Znojmě, dále
vyvrtat studnu na zavlažování hřiště, na kterou jsme sehnali dotace
z JM Kraje a příští rok bychom chtěli vybudovat centrální zavlažování
našeho hřiště. Dále bych chtěl 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 přeji krásné prožití nastávajících dovolených, ať si všichni
od fotbalu na chvíli odpočineme, a v srpnu opět na to.
■ Za TJ Jezeřany - Maršovice Radek Šles

Naše muže vede trenér Vlastimil Novotný a vedoucí mužstva
Šles Radek.
Tady jsou výsledky jarní části soutěže:

Střelci branek za podzim, jaro a celkem.

Tabulka celkem ročník 2007-2008:
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Poznámky k dějinám jezeřanských domů
Dům č. 36
Domek postavil před rokem 1776 Tomáš
Picka, který jej daroval svému vnukovi
Jiřímu Formanovi v roce 1783. Někdy na
počátku 19. století došlo k rozdělení domku
na č. p. 31 a 31½.
Na polovině domku 31½ se usadil
Lorenz Jiřikovský, který jej vyženil
s vdovou Markétou Grunovou neznámo
kdy. To znamená, že majitelem půldomku se
stal některý z Grunů. Cena poloviny domku
byla 50 zl. V roce 1825 je na indikační skice
uváděna jako majitelka půldomku snad
Lorenzova dcera Terezie Jiřikovská, která
patrně svou polovinu domku odprodala
majitelům druhé poloviny Valovým.
Na č. 31 pak od roku 1807 žila rodina
Valova. Prvním známím příslušníkem rodu
je Tomáš Vala, který domek koupil od
Jiřího Formana za 50 zl. Po něm zdědil dům
v prosinci 1827 jeho syn František Vala.
Ten měl za manželku Terezii Šmucovou.
Známe jejich syna Františka Valu (*1. 8.
1837 -), který se po nich ujal hospodářství
a dcery Teklu (provdaná Neuwirthová na č.
67 – dnes 90), Markytu (*1823 -; na č. 77
dnes 92) a Marii, provdanou ve Cvrčovicích.
František se oženil s Juliánou Hodkovou
(*27. 9. 1841 -) z domu č. 47 – dnes 61. Valovi
měli pět dětí:
1. Anežka (*28. 11. 1867 -) 10. 5.
1894 provdaná za vdovce Františka Volfa na
č. 47 – dnes 61
2. Kateřina (*21. 4. 1870 -)
3. Marie (*20. 1. 1872 -) provdána
29. 11. 1899 za bratrance Jiřího Neuwirta
(dispens 18. 11. 1899) na č. 67 – dnes 90
4. Juliana (*18. 2. 1874 -) provdaná
na č. 104 – dnes 27
5. Františka (*23. 2. 1877 -) 30. 7.
1901 nemanželská dcera Háta (†3. 4. 1909)
Na domě zůstala dcera Františka
(*1877 – leden 1921), která se provdala asi
roku 1906 za Jakuba Havelku (*6. 7. 1867
v Jáchymově u Velké Býteše). Spolu měli šest
dětí:
1. Marie (*20. 8. 1906 -) v roce 1932
provdána Neuvirtová do Maršovic č. 229
2. Alžběta (*29. 10. 1907 -) v Praze
3. Anna (*19. 7. 1909 -) provdaná
Knotková ve Vedrovicích
4. Františka (*28. 8. 1912 -)
5. Milada (*11. 4. 1914 -) na domě
6. Josef (*20. 2. 1919 -)
Na domě zůstala dcera Milada, která
se provdala za Jana Rubra (*12. 5. 1913 -)
z Rakvic. Rubrovi měli dceru Janu (*27. 3.
1953). Ta se provdala za Václava Uhlíře
(*1951) z Kubšic. Uhlířovi mají dvě dcery:
Petra (*1973) provdaná Kupková a Jana
(*1977) provdaná Tesařová v Miroslavi. Po
odchodu dcer zůstali na domě Uhlířovi sami.
Dům č. 37
Domek byl postaven někdy před rokem
1749 pravděpodobně jako výměnek pro
Matěje Žaloudka, sedláka z gruntu č. 28

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

(dnes 13). Matěj se pak skutečně na domek
odstěhoval a hospodářství po něm na gruntě
převzal jeho syn Antonín Žaloudek.
Po Matějovi převzal domek patrně jeho
syn Jiří Žaloudek, který jej před rokem
1805 daroval Josefovi Čápovi (dům byl
oceněn na 150 zl.).
V březnu 1833 pak domek po Josefovi
zdědil syn František Čáp. František na
domku hospodařil 33 let a v prosinci 1856 jej
za 300 zl. prodal manželům Janovi a Tekle
Haasovým, kteří jej o čtyři roky později
v květnu 1860 prodali za 230 zl. manželům
Vincencovi a Terezii Schovancovým.
Konečně pak bylo hospodářství v listopadu
1866 prodáno Anně Marii Světlíkové z č.
26 (dnes 67) za 400 zl.
Anna Marie se téhož roku provdala za
Františka Bílka (*25. 4. 1841 -; syn Šimona
Bílka a Anny Marie Předešlé) ze Šumic.
Bílkovi měli šest dětí:
1. Matěj (*7. 9. 1867 -)
2. Marie (*19. 3. 1873 -) nemanželský
syn Matěj (*4. 2. 1896 – 5. 5. 1896)
3. Kateřina (*25. 4. 1875 – 23. 8.
1877)
4. Rosalie (*1. 9. 1877 -) provdaná
Gayerová na č. 38
5. Vavřín (*14. 8. 1880 -) na č. 29
(dnes 34)
6. Juliana (*11. 2. 1883 – 24. 5.
1886)
Dům zdědil syn Matěj Bílek, který se
oženil 27. 11. 1895 s Kateřinou Valečkovou,
která pocházela z Branišovic (*16. 1. 1868 -;
dcera Georga Valečka a Margarity Klimové)
a v době svatby pracovala jako děvečka
v Šumicích (na č. 42). Spolu měli tři děti:
1. Kateřina (*16. 4. 1896 -) na č.
47 Eklová
2. Šimon (*28. 5. 1898 -) 1923 se
oženil na č. 94
3. Terezie (*10. 10. 1900 -)
provdaná Pelikánová na č. 127
Dům zdědila dcera Terezie, která se
provdala za Augustina Pelikána (*26. 5.
1900 -). Na domku pak spolu nějaký čas žili
a po dostavění nového domku č. 127 se na něj
v roce 1929 odstěhovali. Měli dvě děti dceru
Marii (*8. 3. 1928 – 1929) a syna Miroslava
(*20. 12. 1930) na č. 127. Pak zůstal dům
dlouho prázdný.
V roce 1980 jej pak koupil Jan Vaníček
(*1933) z Brna.
Dům č. 39
Domek postavil před rokem 1749 Anton
Vrzal. Po jeho odchodu či smrti zůstal domek
prázdný a zchátral natolik, že jej josefínský
katastr v roce 1785 uvádí jako „zerfallenes
Häusl“.
Po roce 1785 pak rozpadlý domek ujal
Josef Kašparovský, od něhož pak usedlost
koupil v roce 1792 Jakub Chrást za 115 zl.
Po jeho smrti zdědila dům v listopadu 1811
vdova Mariana Chrástová, která se pak
patrně provdala za Matěje Kašparovalého.

14

V říjnu 1846 prodala dům opět jako vdova
synovi (?) Františkovi Kašparovskému
za 163 zl. František někdy před rokem 1868
zemřel a zůstala po něm vdova Kateřina
roz. Formanová (*1820 – 4. 2. 1898) se třemi
dětmi: 1. František (*1846 -)
2. Magdaléna (*1848 - ) provdaná
v Horních Dubňanech s nemanželským
synem Janem (*3. 9. 1871-)
3. Kateřina (*10. 11. 1850- 1919)
na domě
Dcera Kateřina se provdala 31. 12. 1873
v Olbramovicích za Matěje Eckla z Kubšic
(*13. 2. 1848 - 1935; syn Matěje a Markéty
Lustíkovy). Ecklovi měli jedenáct dětí:
1. Anežka (*27. 12. 1873 -)
provdána 24. 10. 1895 za Tomáše Vystrčila
do Kubšic
2.mrtvě narozené děvče (28. 12.
1875)
3. Amálie Kristína (*21. 7. 1877
-) provdaná 25. 5. 1899 za Josefa Egerta na č.
68 (dnes 99)
4. František (*15. 10. 1879 -) na č.
4 – dnes 66
5. Eduard (*8. 4. 1882 – 7. 7.
1882)
5. Rosalie (*26. 9. 1883 -)
v Pravlově
6. Jan (*23. 12. 1885 -) na č. 47
7. Karolína (*17. 4. 1888 -)
8. Julius (*19. 1. 1891 – 3. 6.
1891)
9. Richard (*22. 3. 1894 – 10. 4.
1894)
10. Marie (*17. 5. 1896 - 1921)
Na domě s nimi žil i Matějův otec Matěj
Eckl (*asi 1817 – 25. 11. 1883) vdovec
a výměnkář. Po smrti byly jeho tělesné
pozůstatky převezeny do Olbramovic a tam
pohřbeny. Žila zde také Matějova svobodná
sestra Kateřina Ecklová (*1844 – 6. 11.
1894).
Na domku pak zůstal syn Jan Ekl, který
se oženil s Kateřinou Bílkovou sousedkou
z č. 32 (dnes 37). Měli tři děti: Jarmila (*18.
2. 1922 – 6. 3. 1922), Miloslav (*8. 6. 1923)
a Marie (*19. 2. 1927). V roce 1932 koupili
Eklovi dům č. 47 a přestěhovali se na něj.
Dům koupily svobodné sestry Marie
(*27. 7. 1886 – 1969) a Růžena (*23. 8. 1880
–v Trboušanech) Loiblovy, dcery pastýře
Jakuba Loibla. Ty dům odkázaly Jeřábkům
z č. 117, kteří ho prodali Janu Vaníčkovi z č.
37, který nyní obývá oba domky (37 a 39).
Vaníčkovi mají dceru Marcelu a Jiřinu,
které bydlí v Brně. Po smrti manžela žije paní
Vaníčková na domě sama.
Dům č. 40
Kdo přesně domek vystavěl není známo.
Vznikl však zcela jistě před rokem 1749,
protože v tomto roce je na domku uvedená
snad vdova (?) Dorota Písková. Ta sedí
na domě ještě v roce 1765. V roce 1780 ji
vystřídal František Bystřický, který domek
koupil za 14 zl.

duben - červen

V lednu 1829 pak Bystřický prodal dům své neteři (?) Anně Marii
Novotné, manželce Johana Novotného. Novotní pak dům směnili s Jiřím
Čápem v březnu 1832 za 180 zl.
Čáp o rok později v květnu 1833 prodal dům za 162 zl. Janu Schovancovi
(*1800 -) z Maršovic, který měl za manželku jistou Markétu (*1795 – 11. 7.
1874). Známe jejich syna Ondřeje Schovance (*30. 11. 1835 -). Ten se oženil
s Evou a podle manželské smlouvy z roku 1860 dům v květnu 1861 převzali
a rodiče se usadili na výměnku. Ondřej měl s Evou tři děti: Matěje (*20. 2.
1865 -), Augustina (*13. 9. 1866 -) a Jakuba (*1. 7. 1868-). Někdy v 70.
letech 19. stol. se Ondřej s rodinou odstěhoval do Maršovic č. 7. Na domě
zůstali jen rodiče.
Ti prodali dům v srpnu 1877 Jakubovi a Markétě Hodečkovým za 625
zl., kteří se na dům přestěhovali z č. 18 (dnes 16) viz výše. Hodečkovi byli ke
Schovancům příbuzní, neboť Jakubova matka se jmenovala za svobodna Marie
Schovancová. Jakub pracoval v obci jako ponocný. Sem se přestěhovali s pěti
dětmi, poslední Julie se narodila 15. 5. 1877 na č. 66 (hájovna v Jezeřanech,
kde patrně bydlel i její dědeček Leopold Hodeček, který sloužil jako hajný); na
tomto čísle se narodila také Jakubově dceři Tekle nemanželská dcera Regina
nar. 28. 6. 1877, ke které se později přiznal Anton Hoger ze Cvrčovic, který si
také Teklu 27. 11. 1878 vzal za manželku. Na domě se jim narodil ještě syn:
6. Klement (*10. 10. 1879 – 30. 1. 1881)
Hodečkovi ale pravděpodobně nebyli schopni dlužnou částku splatit
a tak Schovancovi prodali dům znovu v březnu 1882 Kateřině Pelikánové.
Hodečkovi ale dál na domku bydleli nějaký čas v nájmu a pak se přestěhovali
na domek na Perku č. 84 k synovi Františkovi. Přistěhoval se sem však ještě asi
Kateřinin příbuzný Johan Pelikán (syn Václava Pelikána a Marie Voprchalové
z Maršovic) s manželkou Alžbětou Puttnerovou (dcera domkaře Ondřeje
Puttnera a Matyldy Ludvíkové z Trboušan). Narodila se jim zde dcera Matylda
(*11. 2. 1884 -) a brzy na to se odstěhovali.
V únoru 1883 pak domek koupila Tekla Haasová pro svého syna Matěje
Haase (*16. 9. 1858 -; pocházel z domu č. 21 – dnes 72), který se 25. 11.
1885 oženil s Markétou Grunovou (*7. 4. 1863 -; dcera Václava a Anny Marie
Grunové) z č. 53 (dnes 115). Haasovi měli děti:
1. Marie (*12. 9. 1886 – 17. 8. 1893)
2. Jan (*30. 9. 1887 – 4. 3. 1888)
3. Anežka (*18. 1. 1889 – 3. 7. 1889)
4. Augustin (*3. 5. 1890 – 24. 8. 1893) pokřtěn v Malešovicích
Po smrti matky Tekly Haasové (†21. 3. 1890) se v roce 1890 přestěhovali
na dům č. 20 (dnes 18).
V roce 1893 se na domě uvádí Anton Krátký (pocházel z Rozseče syn
Josefa a Antonie Katolické) s manželkou Františkou Drápelovou (pocházela
z Dolních Raclavic, dcera Václava a Františky Svobodové). Narodily se jim
zde dcery Marie (*9. 1. 1893-) a Žoﬁe (*10. 5. 1899 -) a zemřeli zde dcera
Františka (*1890 – 2. 7. 1891) a syn Antonín (*1887 – 13. 10. 1895). Anton
asi v roce 1895 adoptoval chlapce Jakuba Kainzmeyera z Vídně, který 11.
5. 1894 zemřel.
Asi krátce po roce 1900 koupili dům manželé Jan a Terezie Geyerovi.
Jan pocházel z č. 59 – bývalá hospoda a byl synem Jakuba Geyera a Kateřiny
Beierové (*31. 5. 1868 -), s Terezií Formanovou (*7. 5. 1870 – 15. 2. 1910)
z č. 10 (dnes 9) se oženil 26. 1. 1899. Spolu měli děti:
1. Marie (*17. 8. 1900 -)
2. Karel (*31. 10. 1902 – 17. 8. 1907)
3. Josef (*15. 3. 1907 -)
4. děvče (*14. 6. 1905-)
5. Terezie (*1. 6. 1909 – 13. 3. 1910)
Asi ještě před rokem 1907 se Jan s rodinou odstěhoval zpět na dům č.
59 a začal provozovat hostinskou živnost. Na domě pak bydlel jeho bratr
Ferdinand Geyer (*6. 2. 1875 – 31. 3. 1949) s manželkou Marií Fráňovou
(*21. 6. 1873 -) z č. 51 (oddáni 21. 1. 1900 v Loděnicích). Když Marie zemřela,
oženil se Ferdinand znovu s Josefou Formanovou (*7. 3. 1894 – 6. 5. 1950)
z č. 55 (dnes 88). Obě manželství byla bezdětná. Nejprve vychovávali dceru
Ferdinandova bratra Klementa Anežku a později si k sobě vzali Joseﬁnu neteř
Julii Vondrákovou (*19. 12. 1924 ), dceru Terezie a Karla Vondrákových
z Vedrovic.
Julie se 1. 1. 1951 provdala za Oldřicha Jakše do Trboušan a domek
prodala Ludmile Jankulárové (*1934-; roz. Bílkové z č. 34).
V polovině 90. let 20. stol. koupili dům manželé Dagmar a Ladislav
Krajíčkovi z Brna.

Košt 2008
Obec Jezeřany-Maršovice pořádala v sobotu 21.6.2008
v kulturním domě v Jezeřanech za doprovodu cimbálové
muziky „Dúbrava“ II. ochutnávku vín, destilátů a likérů
z Jezeřan-Maršovic aneb „Sósede hožs mněl to moje“.
Podívejte se na pár fotek z této akce.

■ Petr Eckl
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Nové internetové stránky: www.jezerany-marsovice.cz
Přinášíme Vám úvodní článek o nových
internetových stránkách naší obce tak jak
byl uveřejněn na internetu při jejich spuštění
a rozšíříme jej o další informace z oblasti naší
elektronické komunikace:
„Je to malý krok pro lidstvo, ale velký
krok pro naši obec.“
Od 1.5.2008 jsou zveřejněny nové obecní
stránky na internetu pod původní adresou:
www.jezerany-marsovice.cz
Na těchto stránkách pracovala několik
dlouhých měsíců brněnská ﬁrma Klape,
s.r.o. jako zhotovitel a Výbor pro obnovu
a rozvoj, který byl za projekt zodpovědný,
aby stránky odpovídaly nejen duchu doby
(modernosti, přehlednosti, líbivosti, čistotě,
jednoduchosti, apod.), ale také požadavkům
a potřebám jejich uživatelů, kterými jste Vy
všichni, kteří na ně zavítáte, a pro které byly
tyto nové stránky právě tvořeny.
Kromě informací, jsou na těchto nových
stránkách pro Vás připraveny různé funkce,
tzv. funkcionality, pomocí kterých budete
moci vstoupit do vzájemné interakcekomunikace s ostatními uživateli-občany
nebo s představiteli obce. Mezi nejhlavnější
patří:
„Diskuzní fórum“ – zde můžete sdělovat
své názory, zapojit se do diskuzí na různá
témata a vstoupit do kontaktu s ostatními
„Inzerce/bazar“ – klasický způsob inzerce
jak něco nabídnout, získat, darovat nebo
vyměnit , a to zcela zdarma
„Zajímavosti a tipy od Vás“ – možnost
nabídnout své tipy na kulturní, sportovní
a jiné akce, o kterých víte a chcete se
o informace podělit
„Anketa“ - rychlý způsob jak se vyjádřit
ke speciﬁcké otázce nebo záležitosti

kategorie „Informace o obci“ má podkategorii
„Zprávy, zvěsti, drby“, která obsahuje
již jednotlivé články se zprávami z obce,
zajímavostmi, apod.
Každá kategorie nebo podkategorie je
přiřazena jednotlivým autorům, kteří mají
danou část stránek po jejím informačním
obsahu na starosti:
Ing. Jan Slavík - administrátor stránek
Mgr. Petr Eckl - Historie obce, Farnost,
Pěvecký sbor Cantamus Corde
Jan Šťastný, Milan Šles, Pavlína Slavíková
– Obecní úřad
Mgr. Kvěroslava Bílová, Mgr. Blanka
Heikenwälderová – Mateřská a základní
škola
Radek Šles – Tělovýchovná jednota
Radovan Eckl – Myslivecké sdružení
Sobotka
Ivana Musilová – Sbor dobrovolných
hasičů
Bohuslav Heikenwälder - Pěvecký sbor
Cantamus Corde
Ing. Ludmila Prokešová – Turistika
a kultura
Pro všechny autory jsou pak společné
kategorie: Informace o obci, Turistika
a kultura.
Pokud by jste chtěli dané autory
kontaktovat a nemáte na ně emailové
spojení, můžete využít emailů uveřejněných
pro jejich zájmové organizace nebo i přes
administrátora:
Administrátor:
admin@jezerany-marsovice.cz

Tělovýchovná jednota:
tj@jezerany-marsovice.cz
Sbor dobrovolných hasičů:
sdh@jezerany-marsovice.cz
Myslivecké sdružení Sobotka:
mss@jezerany-marsovice.cz
Pěvecký sbor Cantamus Corde:
cc@jezerany-marsovice.cz
Internetové stránky jsou stránky obecní,
tudíž všech občanů Jezeřan-Maršovic. Pro
ně byly tyto stránky zodpovědně a kvalitně
vytvořeny na zakázku.
Tyto stránky budou úspěšné pokud
budou splněny následující podmínky:
1.
budou se na nich objevovat aktuální
informace - což je hlavně úkol pro „autory“
článků, členy redakční rady stránek
2.
budou
hojně
navštěvovány
a využívány všechny jejich vymoženosti
pro vzájemné virtuální setkávání a výměnu
informací jejich vlastních občanů
Proto Vám přejeme, aby Vám stránky
sloužily k Vaší spokojenosti a očekávání,
bavilo Vás na nich „surfovat“ a cítili se vždy
nějakým způsobem obohaceni po jejich
návštěvě.
Na brzké a časté setkání v naší virtuální
vesnici se těší
■ Ing. Jan Slavík, Mgr. Petr Eckl
a Lukáš Badin
členové Výboru pro obnovu a rozvoj
vor@jezerany-marsovice.cz

Se změnou těchto stránek dochází i ke
změně emailů doposud používaných pro
komunikaci s obecním úřadem. Nyní již
pro elektronickou komunikaci používejte
následující nové emaily (další naleznete na
odpovídajících částech obecních stránek):
• obecní úřad: info@jezerany-marsovice.cz
• starosta: starosta@jezerany-marsovice.cz
• účetní: ucetni@jezerany-marsovice.cz
Součástí zadání tvorby nových obecních
stránek, bylo i vytvoření jednotného
vizuálního stylu obce, který můžete hlavně
spatřovat v logu obce, které se na stránkách
zobrazuje v animovaném záhlaví. (Více
v samostatném článku Zpravodaje.)
Pokud by jste nám chtěli přímo napsat
Vaše postřehy, podněty, připomínky
a nápady týkající se těchto stránek, pošlete
email administrátorovi stránek nebo již
můžete využít některou z diskuzí, které už
na stránkách probíhají.
Stránky jsou rozděleny do několika
hlavních kategorií (např. Aktuality, Informace
o obci, Veřejné instituce, Zájmové organizace,
Podnikatelské subjekty, Fotogalerie), které
mají své podkategorie – sekce. Tak např.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Jednotný vizuální styl: Jezeřany-Maršovice - Obec na Jižní Moravě
S vytvořením nového designu obecních
stránek a jejich spuštěním do „ostrého“
provozu 1.5.2008 získala obec JezeřanyMaršovice to, co ani některá města nemají
nebo co dlouhá léta bytostně postrádají
a usilují o to: jednotný vizuální styl.
Tímto jednotným vizuálním stylem
se chce naše obec důstojně prezentovat
před svými občany, turisty, partnery nebo
úřady. Je základem srozumitelné a otevřené
komunikace.
Jeho součástí je především logo a jeho
další použití v praktickém životě.
Logo (obr.č.1) má na první pohled
jednoznačně identiﬁkovat obec JezeřanyMaršovice, ať se už objeví kdekoliv a na
jakýchkoliv materiálech. Jeho návrh je
graﬁcky kompaktní, jednoduchý, čitelný,
zapamatovatelný a jedinečný. Elegantní
oproštěná jednoduchost dobře reprezentuje
důstojnost naší obce.

Logo vychází z elementárních prvků obce
obecně, z něčeho co je pro ni typické.
Ovál ohraničující název obce rozdělený
na dvě části, ale přesto tvořící jeden celek,
symbolizuje jak geograﬁckou podobu naší
obce, která je podélně seskupena kolem
centrální komunikace vedoucí přes obec
z východu na západ, tak i fakt, že naše obec
byla vytvořena ze dvou dříve samostatných
obcí, a nyní tvoří větší a jedinou obec.
Dvoubarevné odlišení částí oválu, jehož
barvy jsou červená a modrá, navazuje na
barevné provedení obecního znaku. Mimo to,
že jsou to naše „obecní“ barvy, jsou tyto dvě
barvy charakteristické jak pro Jihomoravský
kraj tak i pro celou Českou republiku, kterých
jsme součástí, a hlásíme se tak k našemu
původu a odkazu.
Specielní font (druh písma) byl rovněž
vybrán pro samotný název obce, aby bylo
dosaženo speciﬁčnosti a jedinečnosti, a určité
neopakovatelnosti tohoto fontu jinými
podobnými subjekty.
Stejně tak je tomu i se sloganem „Obec
na Jižní Moravě“ (obr.č.2), který vhodně
toto logo doplňuje a jednoznačně tak určuje
geograﬁckou polohu naší obce – Jižní Morava,
a vše charakterické co se k tomuto kraji váže

a co si pod tím čitatel představuje – slunce,
víno, ženy, tradice, vinohrady, sklepy, pohoda,
zpěv, dobří lidé. Tato synonyma jsou nebo by
měla být vlastní i pro nás, jakožto obyvatele
„Obce na Jižní Moravě“. Velmi často se
v každodenním životě setkáváme s okamžitou
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otázkou, potom co řekneme odkud jsme,
kde že ty Jezeřany-Maršovice jsou. Nyní
můžeme hrdě, a pro příjemce této informace
zcela jednoznačně a bez dalších dotazů,
konstatovat, že: „Jezeřany-Maršovice jsou
obec na Jižní Moravě“. A určitě nebude nutné
už dále vysvětlovat o čem to tam u nás je.
Rovněž použití fontu pro tento slogan je
v souladu s fontem názvu naší obce.
Nové logo má návaznost na obecní znak
(obr.č.3), který svým způsobem doplňuje,
nikoli aby ho nahrazovalo. Je doplněním
obecního znaku, který se bude používat
i nadále. Obecní znak má však slavnostní
charakter, a měl by být proto používán při
zvláštních příležitostech.

S ohledem na rozsah použití loga naší
obce, které svým rozměrem nemusí být vždy
praktické, byla přijata i verze tzv. „malého“
loga (obr.č.4). Neliší se ničím jiným než svou
velikostí: zkrácením původního dlouhého

názvu obce na počáteční písmena „JM“
a s tím adekvátně zkráceným oválem. Je
nanejvýš charakteristické a jedinečné, že tato
počáteční písmena „JM“ takto zobrazena
mohou být okamžitě a jednoznačně
identiﬁkována jak pro naši obec tak pro Jižní
Moravu jejíž je součástí. Takovouto výsadou
se nemůže žádná jiná obec v našem kraji
pochlubit.
„Malé“ logo dojde svého hlavního
uplatnění až postupem času, poté co
především vejde ve známost základní logo,
jehož hlavním posláním je právě propagace
a jednoznačná identiﬁkace naší obce, která
zatím není nikterak známá. Tento prvotní
rozpoznávací proces může trvat i nějaký rok.
Se základním logem se můžete ovšem
již nyní setkávat při komunikaci s obecním
úřadem, jenž ho začal používat s vytvořením
nových vizitek pracovníků obecního úřadu
a úřadu samotného, hlavičkových papírů
a dopisních obálek (vzory můžete vidět na
obr.č.5, 6 a 7).
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Rovněž se logo prezentuje na nových
obecních stránkách, kde je součástí jejich
graﬁcké podoby.
S
plným
graﬁckým
manuálem,
popisujícím jednotlivé detaily zobrazování
a používání jednotného vizuálního stylu
v jeho základní podobě, se můžete seznámit
na obecním úřadě, nebo u předsedy Výboru
pro obnovu a rozvoj Ing. Jana Slavíka.
Jednotný vizuální styl bude obec
aplikovat postupně.
Díky tomuto jednotnému vizuálnímu
stylu, který je dnes běžnou součástí všech
důležitých ﬁrem a institucí, se může obec
směle reprezentovat na trhu 21.století.
■ Ing. Jan Slavík
předseda Výboru pro obnovu a rozvoj
vor@jezerany-marsovice.cz

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Oslava Dne dětí: Cesta do pohádky
pohádkami. Navštívili perníkovou chaloupku
(Soňa Binzarová, Renata Vokurková),
Červenou Karkulku (Radek Eckl, Milan Hájek,
Eva Popelová, Kateřina Hájková) Dlouhého,
širokého a bystrozrakého (Jana Smetanová,
Ludmila Čápová, Anežka Kárníková,
Kamila Dvořáková), Královnu Koloběžku
I. (Květoslava Bílová, Petra Slavíková),
dráčka Soptíka (Bronislav Lesonický, Renata
Kampasová), kašpárka (Bohuslav Bíla,
Petra Badinová), prince Bajaju (Petr Slavík,
Zuzana Čechová, Aneta Geyerová), Popelku
(František Ruibar, Iveta Geyerová, Kristýna
Soukupová), zlatou rybku (Jiří Ruibar,
Michaela Ulreichová) a bílého hada (Jana
Ecklová, Gabriela Pavlíčková).
V neděli 1. června se
po dlouhé přestávce opět
uskutečnila oslava Dne
dětí v naší obci. Pořadateli
akce byl Výbor kulturní
a
školský,
základní
a mateřská škola, rada
školy a zájmové organizace:
Tělovýchovná
jednota,
Sbor dobrovolných hasičů,
Myslivecké
sdružení
Sobotka a Svaz chovatelů.
Tématem zábavného
odpoledne bylo putování
dětí po pohádkových
stanovištích pod názvem
Cesta do pohádky. Na
stanovištích byly pro děti
nachystány různé úkoly

od 1.4.2008 do 30.6.2008
 Životní jubilea
50 let
Alois Očenášek
Miroslav Boudný
Pavel Musil
55 let
Milan Mokrý
Bohuslav Kýr
Tomáš Vlasák
60 let
František Böserle
Jan Eckl
Stanislava Fráňová
65 let
Jan Báca
Zdeňka Musilová
Anna Slavíková
70 let
Vlastislav Dočekal
Jan Boček
Bohuslav Heikenwälder
80 let
Ladislav Poulíček
85 let
Marie Kárníková
Miloslav Ekl

Pro odvážné děti
byl přichystán bonus
v podobě pekla (Petra
a Barbora Machalovy,
sestry Hnilicovy).
Po
projití
všech
pohádek na ně v cíli čekal
táborák, na kterém si
mohly opéci špekáčky,
které dětem rozdávaly
paní učitelky Blanka
Heikenwälderová a Helena
Winklerová. A k dobré
pohodě všech ostatních
přispívala
udírna
s voňavou cigárou, kterou
obsluhoval pan starosta
Jan Šťastný.
a soutěže, za jejichž absolvování získávaly
razítko do „cestovního pasu“, připraveného
paní učitelkou Zuzanou Chlíbcovou, a nad
to ještě sladkou odměnu. Každé stanoviště
zabezpečené zástupci pořadatelů bylo
inspirováno některou ze známých pohádek,
kterou ztělesňovala i přítomná pohádková
bytost:
Děti na startu přivítal pohádkový dědeček
s babičkou (Petr Eckl, Ludmila Prokešová). Po
registraci se už pak mohly pustit za samotnými

Společenská
kronika

Všem pořadatelům této akce děkujeme
a těšíme se opět na Den dětí 2009.
Fotograﬁe ze Dne dětí naleznete
v Fotogalerii našich obecních stránek.
■ Mgr. Petr Eckl a Ing. Jan Slavík
za Výbor kulturní a školský
vks@jezerany-marsovice.cz

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.
 Narozené děti
Rudolf Pazourek
Nikolas Delios
Alena Bohatá
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.
 Sňatky
Tomáš Vlasák (J-M) –
Eva Hanáková (Brno)
Jan Rozek (Velké Němčice) Marie Ruibarová (J-M)
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na společné cestě životem
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 3 občani.
Odstěhovalo se 8 občanů.
Narodily se 3 děti.
K 30.6.2008 mají Jezeřany-Maršovice 731
obyvatel.
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