č.

63 2 0 0 8

říjen-prosinec

J-M 2008
ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 7/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
30.10.2008
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce
4. Rozpočtové opatření č. 5/2008
5. Žádosti občanů a organizací
a) Mgr. Bohuslav Slavík - odkoupení částí
obecních pozemků p.č. 1357/1 a 1358 v k.ú.
Jezeřany
b) Obec Jezeřany-Maršovice – žádost
o pokácení kaštanu v Maršovicích u hřbitova
c) Jan Eckl – žádost o pokácení lípy
v Maršovicích u hřbitova
d) Julie Martínková - žádost o pokácení
dvou akátů u kolny na dřevo v Maršovicích
na Výhoně
e) Nicola Boccella - žádost o vyjádření
k prodloužení nájemní smlouvy nebytových
prostor
f) ČSCH Jezeřany-Maršovice – žádost
o finanční dotaci z rozpočtu obce na nákup
cen na výstavu
6. Diskuse občanů
7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok
2009
8. Sběr, svoz a zneškodňování komunálního
odpadu v roce 2009
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním
poplatku
10. Zásady poskytování finanční dotace
z rozpočtu Obce Jezeřany-Maršovice
11. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
12. Zpráva starosty
13. Různé
14. Usnesení
15. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.10
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 9 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 9, 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: Ing. Jan Slavík
Milan Šles
Návrhová komise byla schválena:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Petr Badin
Zdeněk Eckel

K bodu č. 3 :

Mgr. Petr Eckl 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. 5/2008 seznámila
ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Jednalo se celkem o 7 změn v příjmech a 36
změn ve výdajích rozpočtu obce. V příjmech
se jedná zejména o vyšší příjmy daně z příjmu
právnických osob, dotace 30.000,-Kč na volby,
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zaměstnanci obecního úřadu

155.000,-Kč dotace na opravu hřbitovních zdí
a 5.000,-Kč dotace ČEZ na ochutnávku vín.
Ve výdajích se zejména jedná o 90.000,-Kč na
provedení teréních úprav pro garáže v Jezeřanech
na Výhoně, 59.500,-Kč na rozšíření projektu
na čističku odpadních vod v Loděnicích, opravu
hřbitovních zdí a výdaje na volby.
Ze strany ZO nebyly dotazy ani připomínky
a ZO s tímto rozpočtovým opatřením vyslovilo
souhlas.
Rozpočtové opatření č. 5/2008 bylo
schváleno:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Poznámka: v 18.25 hod. se dostavil Ing. David
Tesař, který se omluvil pro zdržení v zaměstnání.
Počet přítomných členů ZO je 10.

K bodu č. 5 :

Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a) ZO vzalo na vědomí žádost Mgr. Bohuslava
Slavíka o prodej částí obecních pozemků p.č.
1357/1 a 1358 v k.ú. Jezeřany, Nivky. Jedná
se o pozemky, které by měly být v rámci změny
územního plánu určeny k výstavbě rodinných
domků.
Žadatel uvedl, že je dohodnut s panem Jiřím
Burjanem, který má zájem o pozemek rovněž
v této lokalitě (viz. Zápis ze zasedání ZO č.
6/2008) a je rovněž smluvně dohodnut s majiteli
pozemků, které se nacházejí v uvedené lokalitě,
že mu prodají zbývající část pozemků potřebnou
k výstavbě a že by potřeboval, aby byla šířka
stavebního pozemku alespoň 30 m.
S ohledem na tyto skutečnosti je ZO
připraveno část obecních pozemků prodat a se
žadatelem se dohodnout tak, aby část pozemků,
kterou odkoupí od stávajících vlastníků v rámci
kupní smlouvy s obcí převedl na obec, tak aby byl
uspokojen zájem obce na možnost v budoucnu
kolem strouhy realizovat přístupovou komunikaci
k lokalitě na Loukách.
b) ZO schválilo žádost Obce JezeřanyMaršovice o pokácení kaštanu v Maršovicích
u hřbitova.
Před hřbitovem stály dva kaštany. První
nechal starosta skácet na základě rozhodnutí
obecního úřadu, protože byl suchý. Odborná firma
Radomír Adámek - lesnictví, těžba dřeva, která
prováděla jeho odstranění ve své správě uvedla,
že i druhý kaštan je ve špatném stavu, není
možno ho omladit a doporučila jeho odstranění.
Navrhuje termín listopad 2008 a cenu za pokácení
12.300,-Kč.
Mgr.Petr Eckl uvedl, že souhlasí se skácením
s podmínkou provedení nové výsadby, starosta
souhlasil a sdělil svůj záměr ohledně výsadby
stromů u hřbitova.
Ing. Jan Slavík navrhl, aby byl kontejner
u hřbitova posunut dozadu, až do míst kde bude
končit nová zeď a provedla se úprava při zdi, např.
na parkování vozidel. A navrhl provést úpravu,
např. výsadba keřů okolo hřbitova v Jezeřanech.
Starosta uvedl, že souhlasí a o takovém postupu
uvažuje.
Žádost byla schválena:
pro 9, proti 0, zdrželo se 1 členů ZO.
c) ZO vzalo na vědomí žádost pana Jana
Eckla, který společně s dalšími občany žádá
o pokácení narušené lípy, upozorňuje na špatný
stav schodů od hřbitova na Výhon a žádá
o přemístění světla veřejného osvětlení.
Starosta navrhl, aby byla vytvořena skupina
ze členů ZO, kteří by na místě samém provedli
obhlídku, která se uskuteční dne 02.11.2008
v 11.00 hod.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

d) ZO vzalo na vědomí žádost paní Julie
Martínková o pokácení dvou akátů u kolny na
dřevo.
Starosta navrhl, aby byla rovněž provedena
obhlídka na místě v termínu jako v předchozím
případu.
e) ZO vzalo na vědomí žádost ČSCH
Jezeřany-Maršovice o finanční dotaci z rozpočtu
obce na nákup cen na výstavu drobného zvířectva
a schválilo dotaci ve výši požadované částky
4.000,-Kč.
Schválení žádosti:
pro 10, proti 0, zdržel se 0 členů ZO.
f) ZO vzalo na vědomí žádost pana Nicola
Boccella o vyjádření k prodloužení nájemní
smlouvy nebytových prostor – pohostinství v KD.
S ohledem na skutečnost, že nebude v příštím
roce zahájena rekonstrukce KD souhlasí ZO
s pokračováním pronájmu a doporučilo upravit
novou smlouvu pronájmu do konce roku 2009.

K bodu č. 6 :

Marie Leikepová upozornila, že rovněž třešeň
u silnice u hřbitova v Jezeřanech je suchá.
Starosta uvedl, že tato je v majetku správy
a údržby silnic, že už je na tuto skutečnost
upozornil a nic se nestalo. Věc bude urgovat.
Ludmila Prokešová se dotázala kolik živých
stromů bude vysázeno za pokácený kaštan a že by
byla pro vysazování lip
Starosta uvedl, že v rozhodnutí o pokácení
prvního kaštanu je uvedeno vysazení 3 stromů
a v druhém případě je pro to, aby bylo vysazeno
stromů 5.
František Berger uvedl, že na obou hřbitovech
jsou umístěny skříňky, kde visí již nečitelné
hřbitovní řády, které jsou dle něho zbytečné
a chtěl by, aby tam byly vyvěšovány parte.
Starosta uvedl, že hřbitovní řád vyvěšen být
musí ze zákona a že provede jejich aktualizaci.
Parte vyvěšena být nemusí a je to zbytečné.
Ing. Jan Slavík se přimlouvá za aktualizaci
hřbitovních řádů a upozorňuje na skutečnost, že
po oplocení hřbitova jsou vyvěšovány zejména
nabídky na kamenické práce. Žádá, aby byly
majitelé těchto nabídek upozorněni, že umísťovat
svoje nabídky mohou pouze na uvedených
vývěskách, pokud o to obec požádají.
Marie Leikepová upozornila na to, že čísla
hrobových míst jsou nevhodně umístěna mimo
hroby a že dochází k jejich poškozování.
Na základě této připomínky bylo domluveno,
že čísla budou umísťována do rohů uvnitř hrobů.
Pavel Musil upozornil na skutečnost, že
u hasičské zbrojnice je poškozen strop a bylo by
vhodné ho opravit.
Členové ZO se rozhodli vyčlenit v rozpočtu
pro rok 2009 částku 40.000,-Kč na dodavatelské
provedení opravy, pravděpodobně pořízení
podhledů ze sádrokartonu.

K bodu č. 7 :

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce pro
rok 2009, se kterým starosta seznámil přítomné
po jednotlivých kapitolách a položkách. Členové
ZO v následné diskusi rozdělili finanční prostředky
zejména na opravy místních komunikací,
opravu křížů na hřbitovech, pořízení projektové
dokumentace na rekonstrukci kulturního domu
a neinvestiční dotace neziskovým organizacím.
Od 31.10.2008 bude návrh rozpočtu vyvěšen
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na úřední desce a je možno k němu vznést
připomínky.

K bodu č. 8:

ZO schválilo Ceníky č. 1 až 4 jako Přílohu
č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí č. 104102576, které předložila
společnost SITA CZ a.s. ze kterých vyplývá,
že navýšení ceny za sběr, svoz a odstraňování
směsného komunálního odpadu od občanů bylo
navýšeno cca o 29,-Kč na částku cca 400,-Kč na
občana a rok.
Dále budou účtovány obci náklady na
odstraňování objemného odpadu, nebezpečného
odpadu a recyklovaných složek komunálního
odpadu.
Smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 9:

ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.
2/2001, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z této vyhlášky vyplývá že skutečné náklady
obce za předcházející rok za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily 329.000,-Kč, což
odpovídá 435,-Kč na občana a rok. Pro rok 2009
bylo v rozpočtu na nakládání z odpady vyčleněno
405.000,-Kč což odpovídá cca 535,-Kč na občana
a rok.
S ohledem na tyto skutečnosti ZO schválilo
sazbu poplatku ve výši 450,-Kč na občana a rok.
Vyhláška byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10:

ZO schválilo Zásady poskytování finanční
dotace z rozpočtu Obce Jezeřany-Maršovice, které
v novelizované podobě předložil Ing. Jan Slavík.
Po diskusi o smyslu těchto zásad a po zvážení,
zda má žádosti o dotace projednávat hodnotitelská
komise, bylo rozhodnuto, že formulace zásad
o komisi bude znít následovně: ... „O poskytování
dotace rozhoduje Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice, v případě že žádost nechá posoudit
hodnotitelské komisi, tak na základě jejího
vyjádření.“
Zásady byly schváleny:
pro 8, proti 0, zdrželi se 2 členové ZO

K bodu č. 11:

Vystoupili:
Ing. Jan Slavík – předseda výboru pro obnovu
a rozvoj
- kroužky pro děti v obci zatím nebudou
realizovány s ohledem na to, že byly zkráceny
finanční prostředky na úvazky pro vedoucí
kroužků.
- upozornil na skutečnost, že změnou projektu
kanalizace bylo možno ušetřit cca 1.000.000,-Kč,
což vede k úvaze, zda by nebylo možno šetřit
i jinde v rámci tohoto projektu.
Mgr. Petr Eckl – předseda kulturního
a školského výboru
- byl učiněn základní krok zapsání kapliček
v obci do seznamu kulturních památek, když
se uskutečnila obhlídka kapliček pracovníky
Památkového ústavu v Brně a bylo zahájeno
jednání o zápisu.
Ing. David Tesař – předseda stavebního
a investičního výboru
- vznesl dotaz, jak probíhá jednání se
společností TOPGEO ohledně výzkumu na
Pérkách.

říjen - prosinec

K bodu č. 12:

Starosta ve své zprávě uvedl:
a) dne 15.10.2008 zaslal objednávku
společnosti TOPGEO na provedení geologického
průzkumu a očekává, že se mu pracovníci této
společnosti ozvou.
b) dne 13.10.2008 se uskutečnila pracovní
schůzka ohledně dočasného přeložení autobusové
zastávky u školy. S ohledem na to, že musí být
splněny určité podmínky není věc vyřešena a bude
se o tomto dále jednat.
c) do 05.11.2005 je potřeba nahlásit Místní
akční skupině Živé pomezí kulturní akce v obci
na prosinec 2008, ohledně vydání seznamu akcí
v regionu. Do dne 30.11.2009 je potřeba nahlásit
akce v obci v roce 2009, protože Mikroregion
Moravskokrumlovsko vydává kalendář na příští
rok.
d) v listopadu bude volena nová školní rada
a je potřeba za ZO delegovat dva zástupce.

K bodu č. 14:

Petr Badin se dotázal jak bude provedena
oprava kanálu na křižovatce u školy.
Ing.David Tesař se dotázal na situaci ohledně
zakryté strouhy před domem Jana Báci.
Starosta k tomu uvedl, že oprava bude
provedena a ohledně strouhy se zatím nic neděje.

K bodu č. 15:

Předseda návrhové komise Pavel Čáp předložil
ZO návrh usnesení z dnešního zasedání ZO.
Usnesení č. 7/2008 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 16:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 21.30 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce

říjen - prosinec

Ověřovatelé zápisu: Petr Badin
Zdeněk Ekel

Usnesení č.7/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 30.10.2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost pana Mgr. Bohuslava Slavíka
o odkoupení části obecních pozemků.
3. Žádost obce o pokácení kaštanu v Maršovicích
u hřbitova.
4. Žádost občanů Maršovic o pokácení lípy před
domy čp. 186,187 v Maršovicích u hřbitova.
5. 5. Žádost paní Julie Martinkové o pokácení
akátů na par.č. 911/2 v k.ú. Maršovice.
6. Žádost MO ČSCH Jezeřany-Maršovice o
poskytnutí finančního příspěvku na ceny
při výstavě.
7. Žádost pana Nikola Boccella o prodloužení
nájemní smlouvy nebytových prostor na rok
2009.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2009.
9. Zprávu předsedy výboru pro obnovu
a rozvoj.
10. Zprávu předsedy kulturního a školského
výboru.
11. Zprávu starosty

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 5/08
3. Pokácení
jednoho
stromu
kaštanu
v Maršovicích u hřbitova.
4. Finanční příspěvek svazu chovatelů JezeřanyMaršovice nve výši 4.000,- Kč na úhradu cen
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při letošní výstavě drobného zvířectva.
5. Přílohu č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti životního prostředí č. 104102576 ze
dne 18.12.2006 a ceníky č. 1,2,3, a 4 na sběr,
svoz a odstraňování komunálního odpadu.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou
se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Zásady poskytování finanční dotace
z rozpočtu Obce Jezeřany-Maršovice.
Pavel Čáp, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Informace
obecního úřadu
Místní poplatek za sběr, svoz
a odstraňování komunálního
odpadu
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 30.10.2008 schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 2/2008, kterou se mění
a doplňuje vyhláška č. 2/2001, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Touto vyhláškou se zvyšuje sazba
místního poplatku za občana na 450,-Kč/1rok.
Tato sazba je stejná i za nemovitost určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná
osoba.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Sbor CANTAMUS CORDE na konci roku 2008…
Rok se s rokem sešel a my opět stojíme na prahu vánočních svátků,
které krásně uzamykají uplynulých 365 dní do komůrky vzpomínek
a naší chabé paměti. Chceme se s Vámi, milí čtenáři, podělit o to
nejkrásnější, co jsme během letošního roku prožili, a tak jaksi podat
účty našeho snažení a píle.
Nový rok 2008 jsme otevřeli 6. ledna, na den sv. Tří králů
slavnostním koncertem v našem kostele v Jezeřanech-Maršovicích.
I přes nevlídné počasí přišlo mnoho místních, ale i přespolních, kteří
se nedali odradit náledím a mrznoucím deštěm. Na programu byla
Vánoční mše Ignáce Händla a vánoční skladby převážně českých
autorů. Program koncertu zpestřil krátkými povídkami z knihy Bruna
Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše Ing. Jan Slavík.
Zpěváci vlastně neměli ani čas si pořádně vydechnout a sbor
začal s nácvikem skladeb na Velikonoce 2008. V sobotu 9. února sbor
doprovodil ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taize, která se konala
v rámci setkání Ain-Karim v Lechovicích. 15. března doprovázel
sbor modlitební skupinu se zpěvy z Taize na Setkání mládeže
brněnské diecéze s biskupem V. Cikrlem v brněnském kostele sv. Maří
Magdalény.
Květnou nedělí 16. března jsme vstoupili do Svatého týdne, pro
hudebníky pokaždé velmi náročného. Sbor zpíval o květné neděli
pašije a písně o umučení Páně A. Michny z Otradovic. Na Zelený
čtvrtek přispěl k oslavě mše na Památku večeře Páně. Na Velký pátek
21. března zazpívala mužská část sboru na pozvání Rev. Jaroslava
Kratky (ECAV) v Centru pro rodinu na Josefské ulici v Brně při
ekumenických pašijích velkopáteční zpěvy a 2 zpěvy z Umučení
Kristova Františka Picky. Večer sbor doprovodil velkopáteční
bohoslužbu na památku umučení Páně. Jásavé Erlebachovo Aleluja se
pak stalo znělkou letošních velikonočních svátků.
V sobotu 29. března pravidelná modlitba se zpěvy z Taize konaná
v našem kostele putovala do brněnského Centra pro rodinu. Bohatá
účast i instrumentální doprovod přispěly ke krásnému duchovnímu
zážitku.

RR U lurdské jeskyně v Bohuticích

jistě pro všechny účastníky úžasný zážitek.
Při příležitosti oslav Dne matek 11. května pak sbor přednesl
pásmo sedmi lidových písní v úpravách různých autorů v místním
KD. Při příležitosti žehnání nové vlajky na slavnostech města
Pohořelice 15. června zazpíval sbor několik duchovních písní. Na
začátku prázdnin čekaly sbor dvě poutě. První se uskutečnila 5.
července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, druhá pak 13. července
o slavnosti svaté Markéty – patronky farního kostela v Loděnicích.
O týden později v sobotu 19. července zpíval sbor v Bohuticích, kde
se slavilo 80. výročí posvěcení zdejší lurdské jeskyně. Slavnostní
bohoslužbě předsedal opat z premonstrátského kláštera v Nové Říši
P. Marián Rudolf Kosík. Sbor přednesl mariánské písně. V sobotu
20. září doprovázeli zpěváci „výjezdní“ modlitbu se zpěvy z Taize
v Rousínově, kam sbor putoval na přání zdejšího faráře P. Michaela
Macka. K podnětnému setkání přispěl i fakt, že v Rousínově právě
pobýval pěvecký sbor z partnerského města v Maďarsku, který se
nenechal zahanbit a předvedl užaslým účastníkům několik drobných
skladeb. Pak přišly hody a s nimi i svatováclavské písně, které jsme
zazpívali na slavnostní hodové mši v neděli 28. září.
S měsícem říjnem pak nastoupilo období zkoušek na advent
a Vánoce. Na pozvání Městského kulturního střediska v Moravském
Krumlově zazpíval sbor o první adventní neděli 30. listopadu při
příležitosti žehnání adventního věnce písně A. V. Michny z Otradovic,
N. K. Vodňanského.
A teď se již těšíme na Vánoce. Všechny srdečně zveme na vánoční
bohoslužby. O Štědrém večeru na půlnoční mši v Loděnicích zazní
Vánoční mše Eduarda Marhuly. Vánočními zpěvy se rozezní kostely
i na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána, kdy sbor zazpívá
na poutní mši v Malešovicích. Jásavé „Narodil se Kristus Pán“ se
rozezvučí i na vánočním koncertě v sobotu 27. prosince v Bohuticích.
Na začátek nového roku 2009 zveme všechny na tříkrálový koncert,
který se uskuteční v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje v neděli 4.
ledna v 16 hod.
Všem přejeme požehnané a milostiplné vánoční svátky a všechno
dobré do přicházejícího roku 2009.

RR Před oltářem Panny Marie ve Vrbách na pouti ve Slupi

O 6. velikonoční neděli vyrazil náš sbor na pouť. Na pozvání
slupského faráře P. Josefa Kohoutka doprovodil sbor dopolední poutní
mši v kostele Jména Panny Marie ve Slupi. Za „odměnu“ jsme navštívili
technicko-historickou raritu - slupský mlýn. Po obědě v Jaroslavicích
jsme přejeli do nedalekých Strachotic, kde nás čekala druhá poutní
mše ke svatému Jiří. Krásný den plný slunce a samozřejmě muziky
jsme uzavřeli u sklenky vína ve sklepě pana Jiřího Tkadlece ve Slupi.
Na tento den nikdo z účastníků jistě dlouho nezapomene.

Za Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE
				

Petr Eckl

RR Žehnání adventního věnce v Moravském Krumlově

Další pouť nás čekala 8. května v den památky Panny Marie,
Prostřednice všech milostí. Ráno jsme zapívali na rekolekční mši
kněží moravskokrumlovského děkanátu v Loděnicích a odpoledne
jsme vyrazili do známého poutního místa - do Křtin. Rádi jsme
přijali výzvu doprovodit poutní mši brněnské mládeže. Při příchodu
poutníků zazněly ke krátké adoraci písně z Taize. Mši celebroval
generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek a brněnský
děkan Václav Slouk. Sbor zazpíval mimo jiné renesanční Ave Maria
Jacoba Arcadelta. Zpívat v křtinské bazilice Jména Panny Marie byl
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Po roce Vánoce, Vánoce
přicházejí šťastné
a veselé …
Ze všech stran už na nás dýchá kouzlo Vánoc
a i u nás ve školce a škole se na tyto nejkrásnější svátky
v roce pečlivě připravujeme. Ale nepředbíhejme, ať
se dozvíte, co se dělo na podzim. Naposledy jste se
dozvěděli o drakiádě, kterou pořádala školka a ani
školáci nezůstali pozadu. Hned další týden se na nás
zubili i smáli a mračili draci našich školáků, i když jsme
opět neměli štěstí na počasí. Vítr ne a ne foukat, tak
jsme uspořádali alespoň soutěž o nejhezčího draka.
A jak to dopadlo si můžete prohlédnout ve fotogalerii
na webových stránkách obce.
13. října nás navštívila již naše dobře známá
herečka Inka Horáková z Brna a zahrála pro všechny
školkáčky i školáky „Raneček veselých pohádek“
známého spisovatele Aloise Mikulky. Hned další
týden ve středu jsme společně se žáky 1. stupně
v Loděnicích navštívili ekologické výukové centrum
„Lipka“ v Brně, kde žáci strávili celé dopoledne
a dozvěděli se spoustu novinek o našich nejznámějších
stromech a také bylinkách a dokonce si sami vyrobili
bylinkové čaje, nálevy a mastičky.
Další pěkné odpoledne jsme opět strávili
společně s našimi nejmenšími na slavnostech světel,
tentokrát nazvaných „Broučkiáda“. Celý park před
školkou a školou se rozzářil světýlky a malí broučci,
naši školáčci, nám nejprve ukázali, co je naučily paní
učitelky , jak jsou šikovní, pak se vydali s písničkou
a lampiónky na cestu osvětleným parkem a nakonec
plnili úkoly na stanovištích, kde na ně čekaly
pohádkové i strašidelné postavičky, které vytvořili
naši školáci. Krásný podvečer byl zakončen táborákem
s opékáním buřtíků a písničkami s kytarou. Věříme,
že byli spokojeni i rodiče, kteří s námi toto příjemné
odpoledne strávili.
V pátek 7. listopadu jsme si zazpívali na koncertě
v Moravském Krumlově známé písničky Pavla
Nováka. Tentokrát už, bohužel, ne s ním samotným,
protože je nemocný, ale s jeho synem Petrem. Nálada
všech dětí byla výborná a některé si i zatancovaly.
A to už jsme se pomaloučku přenesli do
posledního měsíce roku, který mají děti (kromě
prázdnin!) asi nejraději. V pondělí 1. prosince jsme
nasáli tu správnou vánoční atmosféru na divadelním
představení v Moravském Krumlově o narození
Ježíška, které sehráli mladí herci brněnského divadla
Polárka.
No a v těchto dnech už se všechny děti připravují
na příchod Mikuláše, anděla i čertů a připravují
se na den otevřených dveří a společnou vánoční
dílnu s rodiči a na tradiční vánoční besídky ve škole
i ve školce. Hlavně se ale nejvíce těší na ten domácí
rozzářený stromeček a na hodně dárků pod ním. A my
všichni jim samozřejmě přejeme, aby tam našel každý
to, co si nejvíce přeje. A všem ostatním ?
Určitě co nejkrásnější a nejpohodovější prožití
vánočních svátků, doširoka otevřená srdíčka a kolem
sebe celou svoji rodinu a lidi, které máte nejraději.
A k tomu všemu ještě dárek nejkrásnější – hodně
a hodně zdraví a krásné vykročení do nového roku
2009!
zz Květoslava Bílová
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Zpráva TJ Jezeřany-Maršovice
V minulé sezóně se umístila naše
mužstva takto:
Žáci skončili na 4.místě, jenom díky
horšímu vzájemnému zápasu s třetími
Jamolicemi, dorostenci na 8.místě a muži
obsadili 2.místo a opět se jim nepodařilo
postoupit do Okresního přeboru, kam
postoupili hráči Mor.Krumlova „B“.
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 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.
Z Loděnic přišli do našeho dorostu David Hofbauer a Tomáš
Hanzl, ze Šumic pak Radek Knotek.
V letní přestávce jsme neplánovali žádné přípravné zápasy, hráči
trénovali individuálně. Ve druhé polovině prázdnin jsme uspořádali
dorostenecký turnaj, a to 1. ročník turnaje „ABK 99 CUP“, kterého
se zúčastnili dorostenci z Holic v Čechách, z Pohořelic, z Miroslavi
a domácí TJ. V rámci turnaje se odehrál zápas
TJ Jezeřany-Maršovice proti fotbalistům z Trboušan. Večer
byla uspořádaná taneční zábava se skupinou TRAJEKT. Celou akci
sponzoroval pan Kubant a spol. z Pohořelic.
V červenci proběhl losovací aktiv ve Znojmě, kterého se zúčastnili
Vlastimil Novotný, Radek Šles a také pan Ladislav Poulíček, který
převzal z rukou vrchních představitelů OFS ČMFS a OTS ČSTV
„Čestné uznání“ a dárkový balíček u příležitosti jeho 80.tých
narozenin. Proběhlo losování, žáci byli nalosování do devítičlenné
„B“ skupiny Okresní soutěže, dorostenci do třináctičlenné skupiny
Okresního přeboru skupiny „B“ a naši muži do čtrnáctičlenné III. „B“
třídy, ze které se opět pokusí postoupit do Okresního přeboru, kde
naše TJ ještě nikdy nehrála.

Střelci branek.

Tabulka po podzimu, ročník 2008-2009

Teď ještě něco, co se nám v letošním roce podařilo:
V únoru jsme uspořádali Sportovní ples, v březnu Hodnotící
schůzi, dále jsme převezli tzv. „televizi“ od KD v Jezeřanech do
prostoru našeho sportovního areálu, která slouží k uskladnění
potřeb k lajnování a údržby našeho hřiště. Nechali jsme vyvrtat
novou studnu pro zavlažování hřiště, na kterou jsme obdrželi dotace
z Krajského úřadu, podařila se nám udělat fasáda na kabinách,
teda její I.část. V červnu jsme uspořádali zájezd na fotbalový turnaj
k našim přátelům do města Giraltovce na východě Slovenska. Podali
jsme žádost o dotace na vybudování závlah na našem hřišti, na které
již máme smlouvu s firmou z Bránic.

Teď k dorostu. Tam jsou také stále stejní trenéři Radek Šles
a Vlastimil Novotný.
Na podzim měli dorostenci tyto ne moc dobré výsledky:

V měsíci říjnu jsme se rozloučili s dlouholetými členy naší TJ a to
s pány Ladislavem Poulíčkem a Štěpánem Ruibarem, kteří zemřeli.
Letos jsme přijali do našich řad dva nové členy , kterými jsou Dominik
Novotný z Maršovic a Michal Lang ze Šumic.
Když jsme u členů, tak zde je přehled členské základny:
Naše TJ má 141 členů, z toho je 1 žena, 7 dorostenek, 2 žačky, 95
mužů, 16 dorostenců a 20 žáků.
Ještě chceme všechny pozvat na další Sportovní ples, který
uspořádáme 7.února příštího roku, s taneční skupinou „SILETA“
z Hostěradic.
Ale teď už k našim družstvům v nedávno skončené podzimní části
ročníku 2008-2009:
Žáci, stále pod vedením trenérů Václava Šlese a Jana Geyera na
podzim dosáhli těchto výsledků:
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Střelci branek.

Tabulka celkem ročník 2007-2008:

Tabulka po podzimu, ročník 2008-2009
Závěrem 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. Dále
všem, co vozí naše hráče vlastními vozidly na zápasy žáků, mužů
a dorostenců. Ještě bychom chtěli pozvat všechny příznivce kopané
na zimní turnaj, který uspořádáme na našem hřišti 29.12.2008.
Všem přeji krásné prožití Vánočních svátků, hodně dárků pod
vánoční stromeček a hlavně hodně zdraví.
Za TJ Jezeřany - Maršovice
Naše muže stále vede trenér Vlastimil Novotný a vedoucí mužstva
Radek Šles.
Tady jsou výsledky podzimní části soutěžního ročníku 20082009:

zz Radek Šles

Střelci branek.
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Vítání občánků
V neděli 9.listopadu se konalo na obecním
úřadě vítání nově narozených občánků
a přivítali jsme tyto děti:
Eliška Kousalová
Markéta Hladůvková

Rudolf Pazourek
Nikolas Delios
Alena Bohatá
Kamila Janíčková
Antonín Hušek

Společenská
kronika
od 1.10.2008 do 31.12.2008

vv Životní jubilea
50 let
Otto Svoboda
Rostislav Pešek
Miroslav Janů
60 let
Jan Fráňa
Vladislav Lesonický
65 let
Pavel Hein
70 let
Lubomír Čáp
75 let
Bohuslav Habarta
80 let
Eugenie Stehlíková
85 let
Helena Geyerová
Miroš Ekl
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

vv Narozené děti
Matouš Tesař
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.

vv Úmrtí
Alice Kolaříková
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 2 občani
Narodilo se 1 dítě
Zemřel 1 občan
K 31.12.2008 mají Jezeřany-Maršovice
740 obyvatel.

Kulturní a společenské akce
(prosinec-únor)
21.12.2008 ...Živý Betlém na návsi v Jezeřanech...14:30 hodin
9.1.2009 . ......Hasičský ples .....................................KD – hudba „Fantazie“
23.1.2009 . ....Reprezentační ples školy ..................KD – hudba „Orfeus“
25.1.2009 . ....Dětský maškarní karneval ................KD
7.2.2009 . ......Sportovní ples ...................................KD – hudba „Sileta“
21.2.2009 . ....Masopust ...........................................KD – cimbálová muzika
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