č.
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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 5/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
07.08.2008
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Projednání návrhu studie rekonstrukce státní
silnice v obci
5. Projednání změny projektové dokumentace
odkanalizování obce
6. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci
společné čističky odpadních vod
7. Různé - diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

k bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 19.10
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
je přítomno 8 členů ZO, 3 členové ZO se omluvili
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 8, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

k bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Pavel Čáp
členové komise: Milan Šles
Zdeněk Ekel
Návrhová komise byla schválena:
pro 8, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Ing. David Tesař
Petr Badin

k bodu č. 3 :

Dana Novotná jako ověřovatelka zápisu
z minulého zasedání ZO uvedla, že zápis ze
zasedání ZO č.4/2008 byl řádně vyvěšen na úřední
desce OÚ a nebylo k němu žádných připomínek.
Rovněž nikdo z členů ZO neměl žádné
připomínky.
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k bodu č. 4 :

Starosta uvedl, že ze strany Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS“)
vzešel návrh řešit celkovou rekonstrukci státní
silnice v obci č. III/4133 a SÚS nechala vypracovat
studii, která je předložena ZO k projednání
a připomínkování. Rekonstrukce by byla
provedena po provedení splaškové kanalizace
v obci, kdy SÚS by hradila náklady na silnici,
obrubníky a autobusové zastávky. V některých
případech bude nutné řešit vybudování dešťové
kanalizace pod vozovkou, v těchto případech by
SÚS hradila cca 55% nákladů a obec by uhradila
zbývajících 45% a náklady na vybudování
chodníků.
Následně si členové ZO a přítomní občané
prohlédli studii, ke které měli zejména následující
připomínky:
- realizaci chodníků kolem silnice řešit tak,
aby chodníky byly pokud možno plynule po celé
délce silnice. Chodníky by měly na sebe navazovat,
pokud budou vedeny střídavě na jedné či druhé
straně.
- řešit problém s dešťovou vodou, která se na
silnici dostane z místních komunikací a polních
cest pomocí roštů
- řešit parkovací místa – zálivy při silnici tak,
aby zde parkovaly osobní automobily
ZO vzalo na vědomí návrh studie rekonstrukce
státní silnice s připomínkami.

k bodu č. 5 :

Starosta seznámil ZO s tím, že se doposud
nepodařilo získat všechny souhlasy (smlouvy
o smlouvě budoucí) majitelů pozemků přes které
má vést splašková kanalizace. Jedná se o majitele,
kteří v obci nebydlí a požadují za zřízení věcného
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Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č. 5 /2008 ze dne
7.8.2008
Zasedání ZO č. 6 /2008 ze dne
11.9.2008
Veřejná vyhláška
Úhrada poplatků za pronájem
hrobového místa
Pošta Loděnice – změna otevírací
doby
Uzavírka silnice do Moravského
Krumlova
Informace v krizových situacích
pomocí SMS zpráv
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Příspěvky:
Foto - Hody 2008
Poznámky k dějinám jezeřanských
domů
Hola, škola na nás volá …
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břemene finanční náhradu. Projektant Ing. Radek
Dohnal starostovi navrhl, že by mohlo dojít
ke změně projektové dokumentace tak, že by
kanalizace nevedla přes „sporné“ pozemky, ale
bylo by možné na spodním konci v Maršovicích
zřídit přečerpávací jímku, cca 2x2 m, ze které
by se splašky tlačili potrubím souběžným
s původním potrubím zpět k silnici a podél
silnice k přečerpávací stanici za Jezeřany. Tím
by bylo možno obejít „sporné“ pozemky, které se
nacházejí na loukách (Dolní Loučky). Náklady by
byly cca o 200 tisíc Kč větší, což by s ohledem na
předpokládanou cenu byla zanedbatelná částka.
V diskusi členové ZO vznášeli dotazy
k případné technické realizaci změny projektu
a problémům s tím spojených a rovněž dotazy, zda
byly vyčerpány všechny možnosti při jednáních
s majiteli pozemků. Závěr diskuse byl ten, že ZO
nemá k dané problematice dostatek informací.
Starosta uvedl, že zjistí bližší informace
o změně projektu od projektanta a že bude
osobně kontaktovat některé majitele „sporných“
pozemků, aby jim problematiku více objasnil
a pokusil se získat jejich souhlas s bezplatným
zřízením věcného břemene.
O změně projektu hlasováno nebylo, další
jednání bylo odloženo na příští zasedání ZO.

k bodu č. 6 :

Starosta předložil ZO smlouvu o dílo na
zhotovení projektové dokumentace, společná
ČOV Loděnice, Jezeřany-Maršovice, zhotovitel
Vodohospodářský atelier, s.r.o. zastoupený Ing.
Vítězslavem Hráčkem.
Obec Loděnice má zpracovanou projektovou
dokumentaci čističky odpadních vod, s ohledem
na její společné využití i pro naši obec je potřeba
rozšířit její kapacitu a tím pádem doplnit stávající
projektovou dokumentaci. Cena bude cca 60.000,Kč.
Smlouva o dílo byla schválena:
pro 8, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

k bodu č. 7 :

Starosta
uvedl,
že
Mikroregion
Moravskokrumlovsko za finanční podpory Nadace
ČEZ pořádá pro děti představení loutkového
divadla. V naší obci se představení budou konat
ve středu 27.08. v 15.00 hod. a v sobotu 30.08.
v 17.00 hod. v kulturním domě. Informace je i na
internetových stránkách obce.
Obec bude hradit pouze náklady na cestovné,
cca 1.000,-Kč.
Paní Marie Leikepová vznesla následující
dotazy:
- poplatek nájemného za hrobová místa
Starosta odpověděl, že v průběhu září budou
občané místním rozhlasem informování, že
mohou na OÚ podepsat nové smlouvy o nájmu
hrobového místa a provést úhradu nájemného.
- v místě za OÚ je špatně slyšet místní
rozhlas
Starosta přislíbil přidat do těchto míst
reproduktor.
- zda by nešlo provést údržbu strouhy, která
vede přes obec, aby v ní nestála zapáchající voda
V rámci tohoto dotazu následovala diskuze
k této problematice se závěrem, že se jedná o to,
že někteří spoluobčané vypouštějí do dešťové
kanalizace i odpadní vodu, která tam nepatří.
Problém je dlouhodobý, za současných podmínek
v podstatě neřešitelný. Řešení přinese až
vybudování splaškové kanalizace.

K bodu č. 8 :

Předseda návrhové komise Pavel Čáp předložil
ZO návrh usnesení z dnešního zasedání ZO, který
byl členy ZO doplněn.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 5/2008 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 8, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 9 :

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.30 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. David Tesař
Petr Badin

Usnesení č.5/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 7.8.2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Návrh studie na rekonstrukci státní silnice
III/4133 v obci s připomínkami členů
zastupitelstva.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na společnou ČOV Loděnice,
Jezeřany-Maršovice.

III. schvaluje :

1. Zjistit podrobnosti ohledně změny projektové
dokumentace odkanalizování obce
2. Jednat s vlastníky pozemků, kteří zatím
nevyslovili souhlas s věcným břemenem
ohledně odkanalizování obce
Pavel Čáp, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zápis č. 6/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
11.09.2008

6. Diskuse občanů
7. Smlouva o dílo „Oprava hřbitovních zdí II.
etapa“
8. Rozpočtový výhled na pro 2009 až 2011
9. Návrh na změnu územního plánu obce č. 2
10. Směna územního pozemku p.č. 1485/2,
k.ú. Maršovice za pozemek p.č. 1465, k.ú.
Maršovice, který se nachází pod hřištěm TJ
11. Výstavba splaškové kanalizace v obci
12. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
13. Zpráva starosty
14. Různé
15. Usnesení
16. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.00
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.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Radek Šles
členové komise: Ing. Jan Slavík
Petr Badin
Návrhová komise byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Dana Novotná
Mgr. Petr Eckl

K bodu č. 3 :

Ing. David Tesař 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 :

Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Rozpočtové opatření č. 4/2008
5. Žádosti občanů a organizací
a) Tomáš Vlasák - odkoupení obecního
pozemku
b) Ivana Musilová - odkoupení obecního
pozemku
c) Marie Badinová - odkoupení obecního
pozemku na stavbu garáží
d) Josef Řezníček - příspěvek na opravu
chodníku před domem č.p. 93
e) Zdeněk Burjan - změna územního plánu
obce
f) Jiří Burjan - odkoupení části obecních
pozemků
g) Bořivoj Ruibar - zrušení autobusové
zastávky Jezeřany-Maršovice, škola
h) TJ Jezeřany-Maršovice finanční
příspěvek na vybudování závlahy na hřišti
i) Romana Smejkalová – vybudování
vodovodní přípojky k domu č.p. 76
j) Ing. Jan Hájek – projednání stavební
dokumentace
k) Společnost Rybák - projektování staveb
– souhlas s dokumentací na úpravu silnice č.
III/4133 v obci a souhlas s vydáním územního
rozhodnutí
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S rozpočtovým opatřením č. 4/2008 seznámila
ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Jedná se o změny v rozpočtu obce, které
souvisí s běžnou činností obce, kdy je potřeba
pozměnit a přeúčtovat příjmové a výdajové
položky rozpočtu.
Ze strany ZO nebyly dotazy ani připomínky
a ZO s tímto rozpočtovým opatřením vyslovilo
souhlas.
Rozpočtové opatření č. 4/2008 bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a) ZO schválilo žádost Tomáše Vlasáka
o prodej obecního pozemku na stavbu garáže.
Jedná se o pozemek p.č. 1491/25, k.ú. Jezeřany
o výměře 25 m2 za 35,-Kč/m2.
Prodej byl schválen:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
b) ZO schválilo žádost Ivany Musilové
o prodej části obecního pozemku p.č. 1478/1, k.ú.
Jezeřany o výměře 45 m2 za 35,-Kč/m2.
Starosta k žádosti uvedl, že se jedná o část
pozemku, kde se nachází zahrada, kde žadatelka
chce realizovat stavbu rodinného domu.
Prodej byl schválen:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
c) ZO schválilo žádost Marie Badinové
o prodej dvou parcel č. 1190/45 a 1190/46, k.u.
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Jezeřany za částku celkem 27.000,-Kč na stavbu
garáží.
Prodej byl schválen:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
d) ZO zamítlo vyhovět žádosti o poskytnutí
příspěvek na opravu chodníku před jeho domem
č.p. 93, kterou podal Josef Řezníček.
Starosta uvedl, že chodník není v dezolátním
stavu a jeho oprava není nutná.
Ze strany zastupitelů zaznělo, že obec na
opravy chodníků nepřispívá a pokud by byl
chodník v dezolátním stavu, bylo by povinností
obce ho opravit.
Žádost byla zamítnuta, když hlasování ZO
pro vyhovění žádosti bylo:
pro 0, proti 9, zdržel se 1 člen ZO.
e) ZO vzalo na vědomí žádost Zdeňka
Burjana o změnu územního plánu obce, když
žadatel vlastní pozemek p.č. 1502, k.ú. Maršovice,
u hřbitova a chce zde stavět dvě garáže.
Pozemek není určen k výstavbě, proto je
potřeba nejdříve změnit územní plán obce (viz.
bod 9).
f) ZO vzalo na vědomí žádost Jiřího Burjana
o prodej části parcel č. 1358 a 1357/1, k.ú.
Jezeřany, za účelem stavby rodinného domku.
Jedná se o pozemky u nové zástavby u Panšuly.
Nejdříve by bylo potřeba změnit územním plán
obce (viz bod 9) a potom by bylo možné pozemky
už určené k zástavbě rozdělit a prodat. Byl
vysloven názor, že pokud se tak stane, měly by
být tyto parcely nabídnuty ke koupi jako prvnímu
Jiřímu Burjanovi.
g) ZO vzalo na vědomí žádost Bořivoje
Ruibara na zrušení zastávky Jezeřany-Maršovice,
škola.
Žadatel poukazuje na skutečnost, že zastávka
je tak blízko domu, že mu brání v možnosti zde
parkovat, ale zejména provádět opravu domu, na
kterou má stavební povolení. Rovněž upozornil
na propadlé kanalizační rošty vedle zastávky.
Starosta uvedl, že oprava kanalizačních roštů
bude provedena vlastními silami, ale přemístění
zastávky bude možno realizovat až po rekonstrukci
silnice (viz. bod 5 k)).
Po diskusi starosta přislíbil, že zjistí přesné
informace o možnosti přemístění zastávky
a rovněž zjistí podmínky, za kterých by bylo
možno zastávku přemístit dočasně kvůli opravě
rodinného domu žadatele.
h) ZO vzalo na vědomí žádost TJ JezeřanyMaršovice o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování závlahy na hřišti.
Žadatel ve své žádosti, kterou starosta přečetl
žádá o příspěvek 130.000,-Kč pro rok 2009 na
vybudování závlahy na hřišti.
Žádost bude projednána v rámci návrhu
rozpočtu na rok 2009 a ZO se dohodlo, že návrh
začne projednávat již na svém příštím zasedání.
i) ZO vzalo na vědomí žádost Romany
Smejkalové na vybudování vodovodní přípojky
k domu č.p. 76.
Starosta uvedl, že v době kdy byl v obci
budován vodovod, tak k domu vodovodní přípojka
nebyla realizována, protože ji původní majitel
nechtěl. V současné době jsou dvě možnosti jak
problém řešit a vybudovat vodovodní řád, což
předpokládá pořízení projektu a nové projednání
nebo realizaci přípojky novým majitelem domu
ZO vyslovilo názor, že je věcí majitele si
vodovodní přípojku zajistit.
j) ZO vyslovilo souhlas s projektovou
dokumentací na stavbu zahradního domku
a garáže, kterou předložil Ing. Jan Hájek.
Vyslovení
souhlasu
s
projektovou
dokumentací:
pro 10, proti 0, zdržel se 0 členů ZO.
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k) ZO vyslovilo souhlas s dokumentací na
stavbu „Silnice III/4133 Jezeřany-Maršovice –
průtah“a s vydáním územního rozhodnutí.
Společnost Rybák – projektování staveb,
spol.s r.o., předložila doplněnou dokumentaci, dle
připomínek členů ZO.
Vyslovení souhlasu s dokumentací a vydáním
územního rozhodnutí:
pro 10, proti 0, zdržel se 0 členů ZO.

K bodu č. 6 :

Lukáš Badin požádal jménem chasy starostu
a ZO o souhlas se zapůjčením sálu, užíváním
sociálního zařízení a napojení elektřiny v průběhu
konání akce „Václavské hody“.
Starosta souhlasil.
Mgr. Květoslava Bílová upozornila na stav,
kdy děti u zastávky přecházejí přes silnici do školy
s tím, že pokud zde již nelze realizovat přechod
bylo by vhodné dopravní značky „Děti“ opatřit
reflexním podkladem.
Starosta uvedl, že přechod z technických
důvodů obnovit nelze.
Dále Mgr. Květoslava Bílová vystoupila jako
ředitelka školy a informovala přítomné, že do
školy chodí celkem 24 žáků a byla obnovena
školní družina, kterou vede vychovatelka paní
Winklerová.
Do mateřské školy chodí 23 dětí. Po mateřské
dovolené se vrátila paní učitelka Hamalová a do
konce roku byla přijata paní Ruibarová, když od
ledna by měla nastoupit nová učitelka.
Ve škole byla provedena oprava oken ze zadní
strany, nátěr chodby, byly umístněny mříže na
okna chodby a byl opraven zahradní domek ve
školce.
Ve škole budou realizovány zájmové kroužky
pro děti, paní Strapinová projevila zájem
uskutečnit ve škole aerobik pro dospělé a děti.
Ing. Jan Slavík sdělil, že jednání o možnosti
pořádat v obci zájmové kroužky pro dospělé se
pořád vedou.
Dana Novotná se zeptala na jakém právním
základě se uskutečňuje v budově školy dětská
poradna.
Žádná smlouva či povinnost asi neexistuje,
záleží na vůli dětského lékaře. Starosta uvedl,
že zjistí jak je to s využitím poradny, tak aby
do konce roku bylo možno se rozhodnout zda
poradnu zachovat či zrušit a prostory přenechat
k využití škole.

K bodu č. 7 :

V podzimních měsících by se měla uskutečnit
2. etapa opravy hřbitovních zdí. Obec obdržela
dotaci ve výši 155.000,-Kč (max. 50% nákladů)
od krajského úřadu. Práce budou realizovány
společností OSP, s.r.o., Moravský Krumlov. Dojde
k vybudováni zdi na hřbitově v Jezeřanech v délce
53 metrů za cenu 309.652,-Kč a na hřbitově
v Maršovicích v délce 23 metrů za 162.181,-Kč.
Starosta předložil smlouvu o dílo č.
036/70/2008 na „Opravu hřbitovních zdí –
II.etapa“ s OSP, s.r.o., kterou ZO schválilo.
Smlouva o dílo byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 8:

Předsedkyně finančního výboru Dana
Novotná předložila OZ Rozpočtový výhled obce
na rok 2009 až 2011.
Rozpočtový výhled rozděluje příjmy na
daňové příjmy v tisících Kč (2009 – 5.980, 2010
– 6.280, 2011 – 6.590), nedaňové příjmy (500
– 500 – 500), kapitálové příjmy (100 – 100 –
100) a dotace (100 – 100 – 100). Výdaje jsou
rozděleny na běžné výdaje (5.500 – 6.000 – 6.500)
a kapitálové výdaje (1.680 – 1.480 – 1.290).
Kapitálové výdaje je možno volně rozdělit
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v rozpočtu pro jednotlivé roky na jednotlivé
akce. Ing. Jan Slavík navrhl, aby finanční výbor
či OÚ navrhl rozdělení kapitálových výdajů již
na konkrétní akce a tento návrh byl předložen na
příštím zasedání.

K bodu č. 9:

ZO se vyjádřilo k uskutečnění změny
územního plánu obce označené č. 2 a zda mají být
učiněny patřičné kroky.
Starosta uvedl, že pořizovatelem bude odbor
výstavby a územního plánování Městského úřad
v Moravském Krumlově , zhotovitelem I. etapy
byl A – Projekt s.r.o., Znojmo – Ing. arch. Jaroslav
Poláček, cena byla 24.000,-Kč a starosta navrhl,
aby zhotovitelem byla nadále tato společnost.
V říjnu by se uskutečnila schůzka se zhotovitelem
a následně by probíhaly kroky tak jak to vyžaduje
zákon, včetně veřejného projednání.
ZO souhlasilo se započetím zněny územního
plánu obce č. 2 a schválilo žádost adresovanou
MěÚ v Moravském Krumlově o pořizovatelskou
činnost změny územního plánu obce č. 2 a A –
Projekt s.r.o. jako zhotovitele této změny.
Žádost byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Zhotovitel byl schválen:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 10:

Starosta předložil ZO návrh na dokončení
směny pozemků pod hřištěm TJ, kdy již dříve byly
pozemky směněny s původními majiteli za obecní,
tak aby plocha hřiště byla v majetku obce.
Posledním nesměněným pozemkem je
pozemek p.č. 1465, k.ú. Maršovice o výměře
1449 m2 a patří paní Libuši Hojsákové, Cvrčovice
166, která souhlasí se směnou za odpovídající
pozemek. Starosta navrhl pozemek směnit
za obecní pozemek p.č. 1465, k.ú. Maršovice,
o výměře 1583 m2.
Se směnou byl vysloven souhlas:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 11:

Starosta seznámil ZO s průběhem jednání
s Ing. Radomilem Schořem ohledně možnosti
zřízení věcného břemena na pozemek, přes který
by měla vést kanalizace. Ing. Schoř trvá na úhradě
30.000,-Kč za věcné břemena, nebo výměnou
pozemku za stavební místo u silnice. K dohodě
nedošlo.
Rovněž Jindřich Badin požaduje za zřízení
věcného břemena finanční úhradu, ale konkrétní
částku nesdělil.
Starosta po dohodě s projektantem
Ing. Dohnalem navrhuje změnu projektu
splaškové kanalizace. Jsou možné dvě varianty,
kdy by kanalizace byla vedeno mimo „sporné“
pozemky.
ZO věc projednalo a vyslovilo souhlas
s provedením změny projektové dokumentace.
Se změnou projektové dokumentace byl
vysloven souhlas:
pro 6, proti 0, zdrželi se 4 členové ZO

K bodu č. 12:

Se správou vystoupil
Ing. David Tesař – předseda stavebního
a investičního výboru
a) v rámci oslovení firem ohledně geologického
šetření na Pérkách se ozvala společnost TOPGEO
Brno, spol. s r.o., která předložila nabídku na
vypracování posudku za cenu cca 12.500,-Kč bez
DPH.
ZO schválilo, aby společnost TOPGEO Brno,
spol. s r.o. takový posudek vypracovala.
Vypracování posudku bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
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b) provedl prohlídku místa, kde Jan Báca
provedl zakrytí strouhy betonovým panelem
před jeho domem. Není vhodně vyřešena vpusť do
strouhy a řešení postrádá nějaký čistící kus.
Starosta na to reagoval tím, že ZO sdělil, že
obdržel kopii dopisu, ve kterém Správa a údržba
silnic nařizuje zakrytí strouhy odstranit.

K bodu č. 13:

Starosta ve své zprávě uvedl:
a) Společnost KORDIS zaslala na základě
jednání se starosty v Ořechově dopis, ohledně
přestupního uzlu v Modřicích, s tím, že v průběhu
roku 2009 zde bude vybudována čekárna pro
cestující, se sociálním zázemím a stánkem
s občerstvením.
b) ochutnávka vín a domácích lihovin, která
se uskutečnila 21.06.2008 v sále KD v Jezeřanech
proběhla celkem úspěšně, když příjmy byly
26.000,-Kč ( z toho 9.500,-Kč od sponzorů),
výdaje činily cca 28.000,-Kč. Ztráta cca 2.000,-Kč
by mohla být vykompenzována prodejem zbylých
skleniček na Václavských hodech.
c) ve dne 17. a 18.10.2008 se uskuteční volby
do senátu a do krajského zastupitelstva, za tím
účelem bude zřízena okrsková volební komise.
d) dne 19.09.2008 se v Žabčicích uskuteční
den otevřených dveří, kdy společnost A.S.A.
představí otevření kompostárny.
e) je možno do 15.09.2008 požádat o dotaci
na opravu kulturních památek v obci (kapličky)
a starosta se obrátil na předsedy výborů Ing. Jana
Slavíka a Mgr. Petra Eckla, zda by nebylo možné
žádost vypracovat.
Na to reagovali oba oslovení s tím, že není
v jejich silách během 3 dnů připravit podklady
a žádost zpracovat a kritizovali skutečnost, že
jsou o skutečnosti, že taková možnost existuje
informováni tak pozdě.

K bodu č. 14:

Petr Badin se dotázal zda existuje projekt na
opravu kanálu, kterou realizovala Správa a údržba
silnic, kolik oprava stála a upozornil že ani přidání
druhé vpusti nepřineslo výrazné zlepšení stavu se
stojící vodou před jeho domem.
Starosta k tomu uvedl, že oprava stála celkem
22.300,-Kč, z toho obec uhradila polovinu, tedy
11.150,-Kč.

K bodu č. 15:

Předseda návrhové komise Radek Šles
předložil ZO návrh usnesení z dnešního zasedání
ZO.
Usnesení č. 6/2008 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 16:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 21.20 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Dana Novotná
Mgr. Petr Eckl

Usnesení č.6/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 11.9.2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost pana Zdeňka Burjana na změnu
územního plánu obce.
3. Žádost pana Jiřího Burjana na odkoupení
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

části obecních pozemků v k.ú. Jezeřany
k výstavbě rodinného domku.
Žádost pana Bořivoje Ruibara ohledně zrušení
zastávky Jezeřany-Maršovice, škola.
Žádost Tělovýchovné jednoty JezeřanyMaršovice o finanční příspěvek 130.000,- Kč
na závlahy hřiště.
Žádost slečny Romany Smejkalové, bytem
Loděnice na vybudování vodovodní přípojky
k domu č. 76.
Rozpočtový výhled obce na rok 2009 až
2011.
Zprávu předsedy stavebního a investičního
výboru.
Zprávu starosty.

II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 4/08
3. Prodej části obecního pozemku par.č. 1491/25
v k.ú. Jezeřany o výměře 25 m2, panu Tomáši
Vlasákovi za cenu 35,- Kč/1m2 za účelem
výstavby garáže.
4. Prodej části obecního pozemku par.č. 1478/1
v k.ú. Jezeřany o výměře 45 m2, slečně Ivaně
Musilové za cenu 35,- Kč/1m2 pro stavební
účely.
5. Prodej dvou stavebních parcel č. 1190/45
a 1190/46 paní Marií Badinové za dohodnutou
cenu 27.000,- Kč.
6. Smlouvu o dílo č. 036/70/2008 na „Opravu
hřbitovních zdí-II. etapa“.
7. Pořízení změny č. 2 ÚPO odborem výstavby
a územního plánování Městského úřadu
Moravský Krumlov.
8. Společnost A-Projekt s.r.o., Dvořákova 21,
Znojmo, jako zpracovatele změny č. 2 ÚPO.
9. Vypracování posudku společností TOPGEO
Brno v lokalitě „Pérky“, dle zaslané nabídky.

III. souhlasí :
1. Se stavební dokumentací na stavbu
zahradního domku a garáže, pana Ing. Jana
Hájka.
2. S předloženou dokumentací na stavbu „Silnice
III/4133 Jezeřany-Maršovice - průtah“
a s vydáním územního rozhodnutí.
3. Se směnou obecního pozemku par.č.
1485/2 v k.ú. Maršovice o výměře 1583 m2
za pozemek par.č. 1465 v k.ú. Maršovice
o výměře 1449 m2 paní Libuši Hojsákové,
Cvrčovice 166.
4. S provedením změny projektové dokumentace
k územnímu řízení výstavby trasy splaškové
kanalizace.

IV. neschvaluje :
1. Žádost pana Josefa Řezníčka o příspěvek na
opravu chodníku před domem č. 93.

V. ukládá :
1. Starostovi obce vejít v jednání o dočasném
přeložení zastávky Jezeřany-Maršovice,
škola.
2. Starostovi obce zajistit opravu kanálovou
vpusť u zastávky pod školou zaměstnanci
obecního úřadu.
Radek Šles, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

4

Pošta
Kontakty
Název pošty .... Loděnice u Moravského
......................... Krumlova
Adresa ............. Loděnice 114
PSČ .................. 671 75
Telefon ............ 515 337 610

Otevírací doba platná od 1.10.2008
Pondělí.......08:00 - 10:00, 13:30 - 17:00
Úterý..........08:00 - 10:00, 13:30 - 15:00
Středa.........08:00 - 10:00, 13:30 - 17:00
Čtvrtek.......08:00 - 10:00, 13:30 - 15:00
Pátek..........08:00 - 10:00, 13:30 - 15:00

Uzavírka silnice
do Moravského
Krumlova
Z důvodu opravy železničního přejezdu
v Moravském Krumlově bude ve dnech
od 25. do 29. října 2008 úplně uzavřena
státní silnice z naší obce do Moravského
Krumlova. Objízdná trasa je vedena přes
obec Vedrovice.
Souhlas s úplnou uzavírkou silnice vydal
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
dopravy.

Poplatek za
pronájem
hrobového místa
Obecní úřad oznamuje občanům, že začal
s výběrem poplatků za pronájem hrobového
místa na místních hřbitovech pro další
období. Podpisy nových smluv a úhrady
poplatků se provádí na obecním úřadě do
30.11.2008.

červenec - září

Hola, škola na nás volá …
A my jdeme mámo, táto, ať je zima nebo bláto. Už je to
tak. Za prázdninami už se můžeme jenom ohlédnout, jak
Vám ukáží naši žáčci ve svých příspěvcích. Jsou pryč a my
si opět hrajeme ve školce a sedíme ve školních lavicích. Zase
v menším počtu než loni, ale o to budeme mít na sebe více
času.
O prázdninách se ve školce a škole nezahálelo. Ve škole
byla opravena a natřena okna ze zadní strany od lesa, byla
natřena chodba, odvětrána šatna dívek a jsou nachystané
krycí sítě na okna a skříňku na chodbě, aby se mohlo
bezpečně hrát s míčem. Byly také dokoupeny nové výškově
stavitelné lavice a židle, takže už jsou nové pro všechny
žáky. Ve školce se opravil domeček na venkovní hračky v
zahrádce a přikoupilo se další vybavení pro školní jídelnu.
Obě budovy byly uklizeny, vyzdobeny a nachystány pro
nový školní rok.
Ten jsme slavnostně zahájili 1. září a přivítali jsme
pět nových prvňáčků. Sárinko Bácová, Filípku Hamalo,
Tomášku Pokoro, Honzíčku Smetano a Kubíčku Vokurko,
držíme Vám všem pěstičky, ať to Vaše vykročení do školního
života je co nejkrásnější !
Září už se rozjelo na plné obrátky. V personálním
obsazení ve škole i školce nastaly změny. Po mateřské
dovolené se vrátila paní učitelka Alena Hamalová a na
poloviční úvazek jí zatím pomáhá paní Jana Ruibarová.
Starají se o 23 zapsaných malých školkáčků od 7. 00 hod
do 15. 30 hod. Paní učitelka Helena Vinklerová se vrátila
do školy do školní družiny, která byla v tomto školním
roce opět otevřena a jsme velice rádi. Je zde zapsáno zatím
17 žáků. Kromě toho ještě paní učitelka Vinklerová 10
hodin učí převážně výchovné a přírodovědné předměty.
1. a 5. ročník s 5 + 5 žáky učí paní učitelka Květoslava
Bílová a 2., 3., a 4. ročník s 6 + 5 + 3 žáky paní učitelka
Blanka Heikenwälderová. Na škole je tedy celkem 24
žáků. O čisťoučko ve školce se stará paní uklízečka Jitka
Burjanová, ve škole ještě i o topení paní Hana Švrčková,
o dobré jídlo nejenom pro nás, ale i pro cizí strávníky
paní kuchařky Jana Procházková a Jana Smetanová. I
nadále zůstává na škole výuka náboženství každé pondělí,
kterou vede katechetka paní Marie Palánová a výuka hry
na hudební nástroje, kterou každou středu zabezpečuje
pan ředitel ZUŠ v Miroslavi Přemysl Forst a paní učitelka
Forstová. Dětem s malými vadami řeči pomáhá ve školce
paní učitelka Hamalová a ve škole paní učitelka Bílová. Od
29. září pracují na škole také zájmové kroužky. Kroužek
počítačů a sportovní hry vede paní učitelka Bílová, druhý
kroužek počítačů a kroužek německého jazyka paní učitelka
Heikenwälderová a kroužek břišních tanců slečna Blanka
Heikenwälderová.
O tom, že jsme se již rozjeli naplno svědčí výlet do školy v
Loděnicích 18. září, kde jsme si vyslechli výchovný hudební
koncert „Od baroka k dnešku“ a krásně se pěšky prošli zpět.
Žáci 2. – 5. ročníku hned první týden v září zahájili výuku
plavání na plaveckém bazéně v Blučině a malí školkáčci už
stihli i „Drakiádu“. No a co nás čeká kromě učení dál ? To už
se dozvíte až v příštím zpravodaji!
Tak šťastné vykročení do toho nového
školního roku 2008- 2009,
ať ho všichni společně zvládneme,
abychom na jeho konci mohli
říci, že byl úspěšný a prima!
zz Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Poznámky k dějinám jezeřanských domů
Dům č. 49
Čtvrtlánový grunt náležel v roce 1656
jisté vdově Evě. V roce 1672 pak na domě
sedí Jiřík Ruibar. Podle zprávy z Kroniky
města Moravský Krumlov, zde od roku
1697 žila rodina Pelikánova. Je tedy velmi
pravděpodobné, že dům koupil první
doložený nositel tohoto příjmení Tomáš
Pelikán někdy v 80. či 90. letech 17. století.
První zmínku o něm najdeme v matrice
narozených loděnické farnosti k červnu
1696, kdy se mu narodilo první dítě. Jeho
manželka se jmenovala Salomena. Jeho
syn Jan Pelikán (*7. 6. 1696-) asi koupil
pro svého syna Tomáše dům č. 55. Sám měl
s manželkou Rosinou 8 dětí. Jeho syn Jan
Pelikán zvaný starší je zmiňován v roce
1749 a 1765. Vdova Pelikánová se po jeho
smrti znovu provdala za Jakuba Havelku,
který dům odkázal svému nevlastnímu
synovi (?) Antonovi Pelikánovi. Anton měl
za manželku Alžbětu Vejložkovou a spolu
měli 11 dětí. K domu příslušelo celkem 31
jiter 200 sáhů pozemků:
28 jiter 1420 sáhů polí
1 jitro 705 sáhů vinohradů
760 sáhů zahrad a luk
515 sáhů pastvin
Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých
platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5
dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna
(vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto
se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic
ovsa.
V lednu 1817 přešel grunt na Antonova
syna Michaela Pelikána (*2. 9. 1793). Ten
se oženil s Marií Annou Formanovou
z Maršovic a měli spolu sedm dětí. Po
Michaelově smrti v roce 1838 zdědila dům
vdova Marie Anna Pelikánová, která
jej v prosinci 1838 prodala Johanovi
Pelikánovi (*15. 5. 1820-) z č. 52 (dnes 118)
za 1366 zl. Ten se oženil s Teklou Zoufalou
(*6. 6. 1804 – 16. 12. 1877) z Kupařovic. Měli
3 děti: Matěje (*16. 9. 1844 -) ženat na č.
19, Františka (*11. 7. 1849 – 11. 9. 1871)
a Jana.
Jejich syn Jan Pelikán (24. 1. 1852- 26.
5. 1889 alkoholismus) se oženil 9. 11. 1875
s Annou Kašparovskou (*26. 7. 1851-) z č.
24 (dnes 69). Spolu měli dceru Anežku (*8.
3. 1877-). Janův bratr Matěj Pelikán se
s manželkou Hátou Kašparovskou odstěhoval
na dům č. 19 (dnes 21). Jejich dcera Viktorie
porodila n domě č. 37 nemanželského syna
Jana (*26. 8. 1892 – 9. 10. 1892). Třetí syn
František se neoženil a zůstal bezdětný
(*11. 7. 1849-11. 9. 1871).
Anežka Pelikánová se provdala 4. 11.
1896 za Augustina Šmída (syn Leopolda
a Anežky Světlíkové) ze Syrovic a narodila
se jim dcera Terezie (*17. 10. 1897-), pak se
rodina odstěhovala asi do Syrovic.
Anežčina matka vdova po Janu Pelikánovi
Anna se 28. 11. 1889 provdala za Františka
Schlegla (*13. 10. 1863-) z Mělčan. Schlegl

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

pak část domu pronajal a od roku 1902 na
domě bydlel ještě podruh František Horký
s manželkou Apolonií (*1854-).
Schleglovi neměli děti. Počátkem 20.
let 20. století žil na domě v nájmu Josef
Pelikán (nar. v Dolních Kounicích 1895)
s manželkou a synem. Ve 30. letech byl dům
prodán Janu Geyerovi z č. 82 (*4. 6. 19111972) a Josefě Němečkové (*17. 3. 1911-)
z č. 49 (dnes neexistuje, bývalá kovárna, dnes
u domu 62).
Geyerovi měli tři syny: Josef (-1985),
Karel (1937) Moravský Krumlov a Jan
(1948) Moravský Krumlov.
Dům zdědil syn Jan Geyer, který jej
udržuje.

Dům č. 50
Prvním známým majitelem půllánového
gruntu byl v lánovém rejstříku zmiňovaný
Matěj Schmidt. V roce 1749 a 1765 pak na
domě sedí Ondřej Bilda, vystřídaný v roce
Antonem Šlesem. V březnu 1794 pak převzal
dům od otce Antona Bartoloměj Šles. Dům
byl oceněn na 200 zl. K domu příslušelo
celkem 8 jiter 1306 sáhů pozemků:
8 jiter 472 sáhů polí
538 sáhů vinic
296 sáhů luk a zahrad.
Z domu se odvádí 23 ½ kr. stálých platů
a místo slepice a činže z vinice se platí 7 kr.;
roboty se odvádějí v penězích 8 zl. 20 kr.
a urbariálního zrna se odvádí 6 měřic žita a 7
½ měřice ovsa.
V březnu 1827 pak dům zdědil
Bartolomějův syn Anton Šles a po jeho
smrti v roce 1842 se dědičkou stala jeho
manželka Terezie Šlesová (*1808 – 28. 4.
1881). Známe i jména jejich dětí: Václav,
Antonie, Johan, Cyril, Rosalie. Terezie se
jako vdova znovu provdala za jistého Jiřího
Mrázka, který však někdy před rokem
1862 zemřel (Mrázkova dcera Kateřina se
provdala v listopadu 1874 za Antona Ruibara
do Maršovic č. 16, bydleli nějaký čas na domě
č. 30 – dnes 35). V prosinci 1862 pak dům
dostal Václav Šles (*20. 9. 1833 – 4. 5. 1876)
s manželkou Julianou Wolfovou (*19. 3.
1838 – 10. 7. 1909) z č. 57. Známe jejich
děti: Apolonie (*15. 10. 1862-) provdaná
za Václava Motyčku do Vedrovic (příbuzní
ve 4. – 3. stupni Kašparovští), Alžběta
(*1870-) provdaná za Jana Hildemanna
hospodářského dozorce do Loděnic, Terezie
(*27. 3. 1864-) provdaná za Josefa Bartoše
do Břeclavi (narozen ve Vedrovicích), Václav
(*21. 10. 1875- 9. 6. 1891) a František (*18.
9. 1873 -).
Dům zdědil syn František Šles, první
manželku neznáme a podruhé se oženil
25. 11. 1908 s Apolonií Pelikánovou z č.
55 (*18. 4. 1876-). Měli 5 dětí: Anna (*29.
7. 1902-), Jindřich (*5. 4. 1910-) na č. 28,
Václav (*23. 8. 1911-) na č. 65, František
(*18. 4. 1913-) na č. 50 a Františka (*17. 2.
1917-).
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František Šles se oženil s Blaženou
Brůžovou (1925) a měli 4 dcery: Blažena
(1946), Jiřina (1952), Zdeňka (1948)
a Anna. František pak v roce 1965 předal
dům svému synovci Václavu Šlesovi z č. 65.
Václav Šles (1936-1984) se oženil
s Marií Geyerovou (1940) z č. 100 a měli
čtyři syny: Radek (1963) na č. 271, Václav
(1964) na č. 293, Milan (1966) na č. 167
a Jiří (1972). Na domě s matkou Marií zůstal
syn Jiří Šles.

Dům č. 51
V letech 1656 a 1672 držel jedenapůllánový
grunt Matouš Pivoda. V roce 1749 je na
domě zmiňován Martin Ruibar ml., který
jej drží ještě v roce 1765. Jako nový majitel je
v roce 1785 uváděn Martin Gruna. V srpnu
1798 pak dostal usedlost od své matky Josef
Gruna. Grunt je v této době již jen lánový
a byl oceněn na 600 zl. K domu příslušelo
celkem 31 jiter 566 sáhů pozemků:
28 jiter 1577 sáhů polí
1 jitro 661 sáhů vinohradů
833 sáhů zahrad a luk
695 sáhů pastvin
Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých
platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5
dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna
(vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto
se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic
ovsa.
Josef Gruna pak v říjnu 1830 předal
grunt v ceně 400 zl. své dceři Marianě
provdané za Josefa Hrdličku. Když Mariana
v roce 1832 zemřela zdědil dům její manžel
Josef, který jej v březnu 1833 prodal za 1260
zl. Václavovi Hodkovi. Ten jej o dva roky
později – v březnu 1835 – znovu prodal tehdy
již třičtvrtělánový grunt Martinovi Fráňovi
(*1811 – 22. 2. 1874) za 1000 zl. Ten se oženil
s Alžbětou Zoufalou (*1810 – 26. 12. 1890)
z č. 7. Měli čtyři děti:
1. Jan (*27. 3. 1841 -)
v Loděnicích
2. Antonín (*13. 6. 1845 -)
3. Jiří (*1851 -) na č. 16
4. Kateřina (*1849-) s nemanž.
dcerou Marií (*6. 1. 1868 -) provdána za
Jana Čecha na č. 41
Dům pak zdědil v roce 1874 jejich syn
Antonín Fráňa s manželkou Terezií
Hodkovou (*22. 6. 1850 – 28. 4. 1905),
oddáni v r. 1872. Spolu měli děti:
1. Marie Anna (*1873-) provdaná
Geyerová na č. 40
2. Jan (*23. 12. 1874- 9. 5. 1909)
v Ivančicích
3. Vincenc (*12. 5. 1876- 4. 3.
1877)
4. Františka (*16. 1. 1878-)
provdaná Čápová na č. 6
5. Ferdinand (*24. 10. 1879-)
v Brně
6. Richard (*21. 2. 1882-) od
listopadu 1907 ve Vídni

červenec - září

7. Leopold (*12. 11. 1883 - 1929)
rotmistr ve výslužbě, s manželkou Josefou žil
v Praze Střešovicích, Bělohorská třída 159
8. Metoděj (*5. 9. 1885-)
9. Karolína (*6. 4. 1887-)
provdaná za Václava Geyera na č. 82
10. Vincenc (*27. 2. 1889-) na č.
10
11. Terezie (*26. 8. 1891-)
provdaná za Hynka Němečka na č. 68
12. Háta (*4. 2. 1894-) provdaná
za Václava Vaníčka ve Vedrovicích
Na domě zůstal syn Metoděj. Metoděj
Fráňa (1885 – 1940) se oženil s Terezií
Hodkovou (*18. 10. 1896 – 1971) z č. 61
a měli 5 dětí: Ladislav (*18. 7. 1920-), Miroš
(15. 10. 1921), Zdeněk (13. 12. 1924),
Bohuslav (2. 10. 1928 – 2. 3. 1931) a Karel
(24. 1. 1930). Dům dostal syn Zdeněk.
Zdeněk Fráňa se oženil s Eliškou
Egertovou (1926) z č. 106 a mají dvě děti:
Zdeněk (1950) a Eva (1956) provdaná
Machačová v Brně. Fráňovi dům přestavěli
a žijí zde společně s rodinou syna Zdeňka.
Zdeněk Fráňa se oženil s Jarmilou
Kališovou (1956) z Trboušan a mají dvě děti:
Martin (1977) a Michaela (1979) provdaná
Veselá do Dolních Kounic.

Obec Jezeĝany-Maršovice, Jezeĝany-Maršovice 1, 671 75 Lodčnice
Iþ 00292931

VEĜEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA PRO VLASTNÍKY KěÍŽģ
formou veĜejné vyhlášky

Obec Jezeĝany-Maršovice tímto v y z ý v á vlastníky
-

kĝíže na pozemku par.ÿ. 1491/2, 2350, 189/2, 2002, 2340 v k.ú. Jezeĝany

-

kĝíže na pozemku par.ÿ. 1487/2, 915/3, 1228/1, 439/2,1504,2350, 328/1 v k.ú. Maršovice

aby se v termínu do šesti mčsícĥ od vyvčšení této veĝejné vyhlášky dostavili na Obecní úĝad
Jezeĝany-Maršovice a doložili vlastnictví tčchto objektĥ.

Upozornční:
Pokud vlastník kĜížĤ a kapliþky ve stanoveném termínu nedoloží na Obecním úĜadČ JezeĜanyMaršovice vlastnictví k výše uvedeným objektĤm, bude Obec JezeĜany-Maršovice postupovat
v souladu s § 135 zákona þ.40/1964 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ .

zz Petr Eckl

Jan ŠĢastný
starosta obce

VyvČšeno dne : 13.6.2008
Sejmuto dne :

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako
např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.

Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás
připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí
moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš
mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy
Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného
života naší obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících
povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.),
havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody,
o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých
informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budeteli chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo
900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera JEZERANY-MARSOVICE mezera INFORMACE
mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze
seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací,
pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera JEZERANY-MARSOVICE mezera INFORMACE
mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy
zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč
(vč. DPH).

JMK mezera JEZERANY-MARSOVICE mezera INFORMACE
mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO mezera CISLO
POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale
pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK JEZERANY-MARSOVICE informace ano novak stepan 20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo
900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH).
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu
odběratelů informací zařazeni.

Jen samé dobré informace Vám přejí
Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
Jan Šťastný, starosta obce Jezeřany-Maršovice

Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby
Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do

červenec - září

Službu technicky zabezpečuje KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9, 602 00 Brno, horká
linka 541 128 530, hotline smshotline@konzulta.cz. (Pro operátora Telefónica O2 je
služba zajišťována ve spolupráci se společností Tanger computersystems, s.r.o.)
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Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Václavské hody

Společenská
kronika
od 1.7.2008 do 6.10.2008

ɶɶ Životní jubilea
50 let
Alena Hájková
Danuše Kratochvílová
Otto Svoboda
55 let
Antonín Špaček
60 let
Jan Geyer
Božena Klodnerová
Jan Ruibar
65 let
Miroslav Kremláček
70 let
Anna Neuwirthová
Oldřich Tropp
75 let
Marie Novosadová
Jiřina Vaníčková
František Procházka
85 let
Alice Kolaříková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

ɶɶ Narozené děti
Kamila Janíčková
Antonín Hušek
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.

ɶɶ Sňatky
Helena Troppová (J-M)
- Petr Krška (Domašov)
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na společné cestě životem.

ɶɶ Úmrtí
Marie Hodková
Štěpán Ruibar
Ladislav Poulíček
Václav Maša
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

ɶɶ Pohyb obyvatelstva
Přistěhovalo se 11 občanů
Odstěhovali se 2 občani
Narodily se 2 děti
Zemřeli 4 občani
K 6.10.2008 mají Jezeřany-Maršovice 738
obyvatel.
Vydává obecní úřad v Jezeřanech - Maršovicích, tel.: 515 337 423, oujezerany@volny.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 220 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897, bacik.cz

