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J-M 2009
ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 9/2009 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
08.10.2009
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. 7/2009
5. Žádosti občanů a organizací
a) Svaz chovatelů Jezeřany-Maršovice finanční příspěvek na úhradu cen při místní
výstavě drobného zvířectva
6. Diskuse občanů
7. Plnění úkolů z usnesení minulého zasedání
zastupitelstva obce
8. Zřizovací listina příspěvkové organizace
obce - Základní škola a   Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice
9. Integrovaný dopravní systém (IDS)
10. Projednání námitky Ing. arch. Petra Hubáčka,
Ph.D. k výběrovému řízení na „Rekonstrukce
a přístavba sálu kulturního domu
v Jezeřanech“
11. Splašková kanalizace  v obci – podání žádosti
o dotaci
12. Sběr, svoz   a odstraňování komunálního
odpadu  v roce 2010
13. Prodej stavebního pozemku - p.č. 1216/65
a 12116/49, k.ú. Jezeřany, zájemci
14. Zpráva předsedů výborů
15. Zpráva starosty
16. Různé
17. Usnesení
18. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.00
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích, je
přítomno 9 členů zastupitelstva obce (ZO), (viz.
presenční listina) a zasedání je usnášeníschopné.

Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO. Navrhl doplnit bod 5) programu
o pod body b) a c), a to :
b) Pavel a Martina Slavíkovi – odkoupení
části obecního pozemku
c) Tomáš a Renata Svobodovi, Mgr. Bohuslav
Slavík, Jiří Burjan – pokácení třech stromů
na Panšuli
Doplnění programu bylo schváleno:
pro bylo 8, proti 1, zdrželo se 0 členů ZO.
Další připomínky ani doplnění nebyly.
Doplněný 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: Radek Šles
členové komise: Petr Badin
                               Mgr. Petr Eckl  
Návrhová komise byla schválena:  
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů  ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Milan Šles
                                    Dana Novotná

K bodu č. 3 :

Ing. Jan Slavík jako ověřovatel zápisu
konstatoval, že   zápis z minulého zasedání ZO
byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením (RO) č. 7/2009
seznámila ZO účetní Pavlína Slavíková:
RO bylo předloženo v písemné podobě a ze
změn v rozpočtových příjmech a výdajích mimo
jiné bude realizováno:
V příjmech se jedná o přijetí dotace na VPP,  
dotace na opravu hřbitovních zdí   a márnice
ve výši 152.000,-Kč a  navýšení příjmů za zpětný
odběr a  recyklaci odpadů.
V navýšení   výdajů se jedná o opravu
hřbitovních zdí a márnice o 152.000,-Kč,
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vánočních
svátků
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2010 hodně
zdraví, štěstí
a spokojenosti
všem občanům naší obce přejí
zaměstnanci obecního úřadu.

změnu územního plánu na 19.200,-Kč, volby
do Evropského parlamentu, výdaje na VPP
a doprava a ubytování na sněm obcí a snížení
výdajů za přestupky o 4.000,-Kč.
RO č. 7/2009 bylo schváleno:  
pro 9, proti 0,  zdrželo se 0 členů ZO.   

K bodu č. 5 :

Starosta předložil  ZO žádosti občanů:
a) Svaz chovatelů Jezeřany-Maršovice finanční příspěvek na úhradu cen při místní
výstavě drobného zvířectva
Žádost je na částku 6.000,-Kč na ceny pro
nejlepší vystavovatele.
Finanční příspěvek byl schválen:
pro 8, proti 0,  zdrželo se 1 člen ZO
b) Pavel a Martina Slavíkovi – odkoupení
části obecního pozemku
Jedná se o část parcely 2/2 v k.ú. Jezeřany,
která sousedí s pozemkem rodičů žadatele a její
přičlenění by se pozemek rozšířil a žadatelé by zde
chtěli postavit RD.
Starosta navrhl vzít žádost na vědomí
a ustavit komisi (starosta a výbor stavební
a investiční), která by na místě posoudila, jak
velkou část parcely by bylo možno prodat, tak aby
byla dostatečná velká   plocha pro komunikaci.
Teprve poté ZO by mohlo rozhodnout, zda má
v úmyslu odprodat část uvedeného pozemku.
c) Tomáš a Renata Svobodovi, Jiří Burjan
a Mgr. Bohuslav Slavík - pokácení třech stromů
(akáty) na Panšuli
Jedná se o tři akáty na p.č. 1358 v k.ú.
Jezeřany, které těsně hraničí s pozemkem
manželů Svobodových.
Milan Šles uvedl, že stromy zde zavazí,
protože tudy povede kanalizace a přípojky vody
a plynu k pozemkům žadatelů.
Starosta uvedl, že jménem obce podá žádost
o pokácení stromů a ZO rozhodne na příštím
zasedání.  

K bodu č. 6 :

Mgr. Bohuslav Slavík – dotázal se, jak
probíhají práce na změně územním plánu obce
(ÚPO)
Starosta uvedl, že dne 24.09.2009 proběhlo
projednání Změny č. 2 ÚPO příslušnými orgány
státní správy a nyní běží 30-ti denní lhůta
k podání připomínek, teprve poté proběhne
veřejné projednání, po kterém bude rovněž
následovat 30-ti denní lhůta k podání připomínek.
Definitivní schválení změny ÚPO v termínu leden
2010.
Marie Leikepová – zda by v obci mohla
být zajištěna pedikúra, tak aby zejména starší
spoluobčané nemuseli za touto službou dojíždět.
Starosta přislíbil zjistit možnosti.

K bodu č. 7 :

K plnění úkolů z usnesení z minulého
zasedání ZO starosta uvedl:
a) předložil ZO žádost o pokácení stromu
– lípy před domem č.p. 184, na p.č. 1487/3
v k.ú. Maršovice, s tím že   by žadatelka – Alice
Filakovská, Brno, Brechtova 1 provedla pokácení
na vlastní náklady.
K žádosti   nebyly ze strany ZO připomínky,
v následném hlasování pokácení stromu nebylo
schváleno.
Pokácení stromu nebylo schváleno:
pro 5,  proti 0, zdrželi se 4 členové ZO
b) zjistil skutečnosti ohledně možnosti
oplocení pozemku sousedícího s vodotečí. Uvedl,
že zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon) zakazuje stavět
v blízkosti vodoteče, případnou stavbu (tedy
i oplocení) musí povolit vodoprávní úřad.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Správcem vodoteče v obci je Zemědělská
vodohospodářská správa Třebíč. Zástupce správy
Ing. Vrzal přislíbil, že se příští týden osobně
přijede seznámit se stavem vodoteče v obci, tak
aby mohl posoudit jak dále postupovat. V roce
2004 byla vypracována „Studie odtokových
poměrů Jezeřanská strouha“.
c) k dočasnému přerušení zastávky u školy se
vyjádřil přítomný majitel sousední nemovitosti
Bořivoj Ruibar, který uvedl, že nevidí důvod, proč
by měla být zastávka vrácena zpět, když toto
místo není pro zastávku vhodné. Na dotaz ZO
zda trvají důvody, pro které byla zastávka na jeho
žádost dočasně přeložena, uvedl, že trvají, má
stavební povolení a kolaudace doposud provedena
nebyla.
Starosta uvedl, že v těch místech je zastávka
povolena a změna může být realizována až
v rámci kompletních úprav místní komunikace
po vybudování kanalizace. Dále přislíbil, že
provizorní zastávku nechá upravit tak, aby
podmínky čekajících byly zlepšeny.
Ing. Petr Slavík uvedl, že pokud by důvody pro
dočasné přemístění zanikly, bylo by za současné
situace pro cestující nejlepším řešením, kdyby se
zastávka vrátila na původní místo.        
d) návrh smlouvy s Ing. Hnízdilem poslal
starosta Ing. Mejzlíkové k posouzení, více bod 10)  
e) starosta společně se zástupcem starosty
provedl kontrolu oken v bytě u paní Burjanové,
č.p. 144, a shodně konstatovali, že jsou
v havarijním stavu a navrhují jejich výměnu, s tím
že předpokládaná cena je cca 50.000,-Kč.
ZO konstatovalo, že je v kompetenci starosty,
v souladu se směrnicí pro veřejné zakázky vybrat
dodavatele, ale doporučilo provést poptávku přes
internet alespoň u pěti společností a následně
mu byli navrženi případní možní dodavatelé
a nastavit podmínky tak, aby bylo možno výměnu
oken realizovat co možná nejdříve.
Výměna oken byla schválena:
pro 9,  proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 8 :

Starosta předložil ZO návrh Zřizovací
listiny příspěvkové organizace obce - Základní
škola a   Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo. Jako důvod uvedl, změnu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, která rozšiřuje vymezení
majetku příspěvkové organizace. Součástí
zřizovací listiny je i Příloha č. 1 Soupis majetku.
Ing. Jan Slavík   navrhl změnu čl. f) odst. C.
Další práva a povinnosti, tak aby ustanovení
uvedená pod bodem 9., 10. a 11. byla v souladu
se směrnicí obce o veřejných zakázkách. ZO
diskutovalo znění těchto ustanovení a rozhodlo
změnit 2. větu v bodu 9., která bude znít:
V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná
hodnota přesáhne   v případě dodávky služeb
50.000,-Kč bez DPH a v případě stavebních prací
100.000,-Kč bez DPH, je příspěvková organizace
oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen
s předchozím souhlasem zřizovatele.
Poté byla zřizovací listina schválena:
pro 9,  proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 9 :

Integrovaný
dopravní
systém
Jihomoravského kraje bude od 01.07.2010
rozšířen i na oblast Znojemska. Naší obce se
týkají linky č. 446 z Moravského Krumlova a č.
164 do Pohořelic.
Starosta předložil ZO mapu linek a návrh
jízdního řádu pro uvedené linky s tím, že k nim
zpracuje připomínky, konkrétně to, že tyto linky
neobsahují sobotní a nedělní spoje.
Mgr. Petr Eckl upozornil na odjezdy spojů
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č. 11 a 14, linky č. 446 z Moravského Krumlova,
které jsou v rozporu s koncem vyučovacích hodin
na moravskokrumlovských školách, když žáci
z naší obce nestihnou autobus. Proto navrhl, aby
byly posunuty odjezdy těchto linek, konkrétně
z navrhovaných 12.06 hod. na 12.15 hod.
a z 14.36 hod. na 14.45 či 14.50 hod.
Starosta uvedl, že tyto návrhy zapracuje
do připomínek, které zašle společnosti KORDIS.

K bodu č. 10 :

Starosta seznámil ZO s dopisem Ing. arch.
Petra Hubáčka, Ph.D., ze dne 18.09.2009, který
zaslal Ing. Ivě Mejzlíkové a na vědomí ZO, ohledně
jeho námitek k výběrovému řízení na dodavatele
projektové dokumentace rekonstrukce a přístavby
KD v Jezeřanech a s odpovědí  Ing. Ivy Mejzlíkové,
ze dne 30.09.2009.
ZO vzalo dopisy na vědomí a o smlouvě
s Ing. Hnízdilem zatím nejednalo.

K bodu č. 11 :

Dne 29.09.2009 se uskutečnilo jednání
ohledně získání dotace na výstavbu kanalizace se
zástupci společnosti AP Investing a obcí Loděnice,
s tím že se vyskytl problém, týkající se parametrů
čističky odpadních vod v Loděnicích, kdy pro
získání dotace na její výstavbu pro obec Loděnice,
nejsou plně splněny podmínky, konkrétně
dostatečné množství ekvivalentů, což představuje
dostatečný počet připojených domácností
– občanů.
Věc by bylo možno řešit založením sdružení
mezi obcemi, což se již do data podání žádosti
nedá stihnout. Řešením by mohl být závazek
obce, že se na čističku připojí požadovaný počet
lidí (cca 800).
Další podmínkou k podání žádosti o dotaci je
územní rozhodnutí. Územní řízení se uskutečnilo
06.10.2009 a protože se jedná o stavbu, která
se nachází na území dvou obcí, dvou různých
stavebních úřadů, je z rozhodnutí krajského úřadu
příslušný Stavební úřad Pohořelice.

K bodu č. 12 :

Společnost SITA CZ a.s., která má s obcí
uzavřenou Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování  
odpadu číslo 104102576 ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 18.12.2006, zaslala   návrh
Přílohy č. 1,2, a 3 a ceníky č. 1,2,3,4 pro rok 2010.
Cena je stejná jako v roce 2009, tj. na 1
občana 349,-Kč  včetně DPH, stejně tak i ostatní
skutečnosti.
Předložené přílohy a ceníky byly schváleny:
pro 9,  proti 0, zdrželo se 0 členů

K bodu č. 13 :

Jedná se o dvě parcely( 981 m2 a 113 m2),
spojené do jednoho stavebního pozemku. Záměr
byl vyvěšen na úřední desce a přihlásili se tři
zájemci: Jan Ulreich, Kateřina a Milan Wenzelovi
a Pavel Musil, který měl žádost o stavební
pozemek v lokalitě Za kostelem již v roce 2007.
ZO následně diskutovalo, jakým způsobem
uvedený stavební pozemek prodat. Opět se
v diskusi zastupitelstvo jednoznačně nerozhodlo
jak prodej realizovat,   proto byly navrženy tři
varianty hlasování : o prodeji losem, o každém
zájemci zvlášť, žádosti Pavla Musila.
V následném hlasování nebyla ani jedna
varianta schválena.
Prodej losem nebyl schválen:
pro 4,  proti  4, zdržel se 1 člen ZO
Hlasování o každém zájemci zvlášť nebylo
schváleno:
pro 1,  proti 3, zdrželo se 5 členů ZO
Hlasování pouze o žádosti Pavla Musila
nebylo schváleno:
pro 5,  proti 0, zdrželi se 4 členové ZO

říjen - prosinec

ZO uložilo starostovi předložit na příštím
zasedání návrh smlouvy o prodeji pozemku, kde
budou uvedeny takové podmínky, aby nedošlo
ke spekulativnímu prodeji pozemku.

K bodu č. 14:

Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního
a školského výboru
Předložil návrh smlouvy o zprostředkování
kulturní akce - koncertu duchovní hudby
při příležitosti 30. výročí úmrtí prof. Jana
Čápa. Koncert se uskuteční v místním kostele
dne 25.10.2009 v 17.00 hod. Náklady obce
na vystoupení umělců a jejich dopravu činí
10.000,-Kč.
Smlouva o zprostředkování kulturní akce byla
schválena:
pro 9,  proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 15 :

Starosta ve zprávě uvedl:
a) infotabule Jezeřany
Ing. Adolf Jebavý – ADOS, požádal o souhlas
se stavbou infotabule, která bude součástí
Cyklotrasy Krumlovsko Jevišovicko a bude
umístěna u štítu KD Jezeřany. Souhlas je potřebný
pro územní rozhodnutí.
b) dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo  č. 74/07
Jedná se o smlouvu se společností VESP
s.r.o. na vybudování inženýrských sítí a místní
komunikace v lokalitě Za kostelem. Ve smlouvě
je termín ukončení stavby 31.12.2009. Protože
stavba dokončena nebude, dodatek prodlužuje
ukončení stavby do prosince 2011, ostatní
náležitosti stavby se nemění.
Dodatek smlouvy byl schválen:
pro 8,  proti 0, zdržel se 1 člen ZO
c) smlouva o provádění veřejnoprávní
kontroly
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, starosta uzavřel smlouvu o provádění
veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizace
obce - Základní škola a  Mateřská škola, JezeřanyMaršovice s Ing. Zdeňkou Cáhlíkovou, která
provádí i kontrolu  hospodaření obce.
d)  zrušení pokladního limitu
Starosta navrhl, aby byl zrušen pokladní
limit, jak jej stanovuje směrnice pro oběh účetních
dokladů.
ZO doporučilo připravit do příštího zasedání
změnu směrnice.
e) studie zástavby     
Ing. arch. Jaroslav Poláček, zpracovatel
změny územního plánu č.2 navrhuje, aby byla
zpracována zastavovací studie RD pod kostelem
(lokalita Horní loučky).
ZO pověřilo starosty o tom s Ing. arch.
Jaroslavem Poláčkem jednat.
f) dětská hřiště
Starosta pozval projektanta a dne 14.10.2009
se uskuteční schůzka ohledně možnosti zřízení
dětského hřiště v obci.
g) velkoobjemový odpad
Ve dne 13. až 15.11.2009 se uskuteční sběr
velkoobjemového odpadu a asi týden poté sběr  
televizorů, ledniček  a ostatní bílé techniky.
h) příští zasedání ZO
Příští zasedání ZO se uskuteční dne
12.11.2009.

K bodu č. 16 :

Milan Šles upozornil na požární bezpečnost
v KD a rozmístění hasicích přístrojů po budově.

K bodu č. 17:

Předseda   návrhové komise Radek Šles
předložil návrh usnesení č. 9/2009 ze zasedání
ZO.   

říjen - prosinec

Usnesení č. 9/2009 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 14:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 22.05 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Petr Badin
                                      Mgr. Petr Eckl

Usnesení č. 9/2009 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 8.10.2009
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost Ing. Pavla a Martiny Slavíkových
o odkoupení části obecního pozemku par.č.
2/2 v k.ú. Jezeřany.
3. Žádost Mgr. Bohuslava Slavíka, Jiřího
Burjana a Tomáše Svobody o pokácení třech
stromů (akátů) na Panšuli.
4. Návrhy nových jízdních řádů IDS JMK, linek
č.164 a č.446
5. Dopis od pana Ing. Arch. Petra Hubáčka, Ph.
D., ohledně Výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace DUR a DSP stavby:
„Rekonstrukce a přístavba kulturního domu
v Jezeřanech.“
6. Dopis od paní Ing. Ivy Mejzlíkové, a to
odpovědˇ panu Ing. Arch. Petru Hubáčkovi,
Ph. D., na jeho dopis, ohledně Výběrového
řízení na dodavatele projektové dokumentace
DUR a DSP stavby: „Rekonstrukce a přístavba
kulturního domu v Jezeřanech.“
7. Zprávu předsedy Kulturního a školského
výboru.
8. Zprávu starosty.
9. Umístění infotabule -„Páteřní cyklostezka
Krumlovsko-Jevišovicko.“
10. Smlouvu o provádění veřejnosprávní kontroly
zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 7/2009.
3. Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč Svazu
chovatelů Jezeřany-Maršovice na zakoupení
cen při výstavě drobného zvířectva.
4. Výměnu oken v obecním bytě č.p.144 v I.
poschodí
5. Zřizovací listinu příspěvkové organizace
obce Jezeřany-Maršovice, Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo.
6. Identifikační list obce na rok 2010 ke Smlouvě
o sběru, svozu a odstraňování odpadu č.
104102576 ze dne 18.12.2006 s přílohami č.
1,2,3 a ceníky č. 1,2,3,4.
7. Smlouvu s Domovem české hudby o.p.s.
na koncert duchovní hudby dne 25.10.2009
v místním kostele.
8. Dodatek ke smlouvě č. 74/07 s firmou VESP
s.r.o. ohledně prodloužení termínu výstavby
komunikace v lokalitě za kostelem.

III. neschvaluje:

1. Pokácení stromu(lípy) u domu č.p. 184
v Maršovicích.

IV. ukládá:

1. Stavebnímu výboru a starostovi obce prověřit
a proměřit pozemek 2/2 v k.ú. Jezeřany
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za účelem prodeje.
2. Starostovi:
a) Vypracovat žádost o pokácení třech
stromů na Panšuli.
b) Projednat možnost zřízení pedikůry
v naší obci.
c) Vybrat dodavatele na výměnu oken
v obecním bytě č.p. 144 v I.poschodí a zajistit
jejich výměnu.
d) Zaslat připomínky společnosti KORDIS
JMK, spol. s r.o. k návrhu jízdních řádů IDS JMK.
e) Vypracovat návrh kupní smlouvy
na stavební pozemek par.č. 1216/65 a par.č.
1216/49 v k.ú. Jezeřany, v lokalitě za kostelem.
f) Vypracovat návrh změny Směrnice
o oběhu účetních dokladů ohledně zrušení
pokladního limitu.
g) Zahájit jednání s Ing. arch. Jaroslavem
Poláčkem o vypracování studie zástavby RD
v lokalitě Horní Loučky.
Radek Šles, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zápis č. 10/2009 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
12.11.2009
Program:

(po doplnění)
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. 8/2009
5. Žádosti občanů a organizací
a) Milada Janderková - pokácení stromu
před domem č.p. 185
b) Mgr. Bohuslav Slavík – snížení chodníku
pro nájezd na pozemek
c) Jiří Šles – odkoupení části obecního
pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Jezeřany
d) TJ Jezeřany-Maršovice - finanční
příspěvek z rozpočtu obce
e) SDH Jezeřany-Maršovice - finanční
příspěvek z rozpočtu obce
6. Diskuse občanů
7. Plnění úkolů usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro jednotku SDH
obce
9. Směrnice o oběhu účetních dokladů
10. Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole
rozpočtu
11. Příkaz k inventarizaci obecního majetku
za rok 2009
12. Projednání smlouvy o dílo č. 0309 s Ing. Jiřím
Hnízdilem
13. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok
2010
14. Projednání návrhu kupní smlouvy na stavební
pozemek v lokalitě za kostelem
15. Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu mezi obcí a společností
E.ON Distribuce, a.s.
16. Zprávy předsedů výborů
17. Zpráva starosty
18. Různé
19. Usnesení
20. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva
obce (ZO) v 18.05 hod. Konstatoval, že zasedání
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bylo řádně svoláno, je přítomno 10 členů ZO, (viz.
presenční listina) a zasedání je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO. Navrhl doplnit bod 5) programu
o další body – písm. b) až e), konkrétně
b)
Mgr. Bohuslav Slavík – snížení
chodníku pro nájezd na pozemek
c)
Jiří Šles – odkoupení části obecního
pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Jezeřany
d)
TJ Jezeřany-Maršovice - finanční
příspěvek z rozpočtu obce
e)
SDH Jezeřany-Maršovice - finanční
příspěvek z rozpočtu obce
Starosta navrhl, aby se o zařazení těchto bodů
do programu hlasovalo dohromady.
Ing. Jan Slavík namítl, že již dříve se ZO
vyjádřilo k tomu, že body o prodeji obecního
majetku nebudou tímto způsobem zařazovány
do programu zasedání a že budou samostatným
bodem programu a navrhl, aby se o zařazení
těchto bodů do programu hlasovalo jednotlivě.
Poté ZO hlasovalo nejdříve o návrhu, aby bylo
hlasováno o zařazení těchto bodů dohromady.
S tímto postupem byl vysloven souhlas, takže
o druhém návrhu již hlasování neproběhlo.
Hlasování o zařazení bodů dohromady bylo
schváleno:
pro bylo 8, proti 2, zdrželo se 0 členů ZO.
Další připomínky ani doplnění programu ZO
nebylo.
Doplněný 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: Pavel Čáp
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: Zdeněk Ekel
                                    Ing. David Tesař

K bodu č. 3 :

Milan Šles jako ověřovatel zápisu konstatoval,
že zápis z minulého zasedání ZO byl řádně
vyvěšen na úřední desce OÚ a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
Starosta rovněž uvedl, že nezaznamenal
žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením ( RO) č. 8/2009
seznámila ZO účetní Pavlína Slavíková:
RO bylo předloženo v písemné podobě
a náležitě vysvětleno. Podstatné jsou zejména
tyto skutečnosti, týkající se výdajů:
Zařazení částky 259.000,-Kč na příspěvek
na pořízení projektové dokumentace společné
čističky odpadních vod obci Loděnice, částky
150.000,-Kč
na
navýšení
neinvestičního
příspěvky pro školu (provozní náklady),
navýšení částky na opravu kapliček o 80.000,-Kč
a 50.000,-Kč na výměnu oken v obecním bytě.
Snížení rozpočtových výdajů na výstavbu silnic
o 528.500,-Kč.
Tyto rozpočtové prostředky byly přesunuty,
aniž by se snížil celkový objem rozpočtu.
Ing. Petr Slavík vznesl připomínku, že v RO
jsou uvedeny přesuny rozpočtových prostředků
o kterých ZO doposud nejednalo a že do programu
zasedání ZO měly být zařazeny body
a) poskytnutí příspěvku na pořízení
projektové dokumentace společné čističky
odpadních vod obci Loděnice
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b) navýšení neinvestičního příspěvku pro
příspěvkovou organizaci obce - Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice (ZŠ).
s tím, že navrhuje schválení RO s tím, že
uvedené body budou zařazeny do programu
příštího zasedání ZO.
ZO uložilo starostovi zařadit bod a)
do programu příštího zasedání ZO a předložit
smlouvu s obcí Loděnice, s tím že teprve po jejím
schválení v ZO bude možno finanční prostředky
poskytnout.
K bodu b) se vyjádřila ředitelka ZŠ
Mgr. Květoslava Bílová, která uvedla, že
prostředky budou použity na provozní náklady.
Zároveň uvedla, že bude žádat o posílení
finančního příspěvku pro ZŠ i pro rok 2010, kdy
bude potřeba realizovat výměnu krytů topení
na chodbě.
ZO považuje vysvětlení ředitelky ZŠ
za dostatečné k tomu, aby byl, bez dalšího
projednání, neinvestičního příspěvek pro ZŠ
navýšen.
RO č. 7/2009 bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta předložil ZO žádosti občanů:
a) Milada Janderková - pokácení stromu
před domem č. p. 185
Starosta uvedl, že o pokácení tohoto stromu
již ZO rozhodlo na minulém zasedání (žádost
paní Alice Filakovské). Pokácení stromu nebylo
odsouhlaseno.
Ing. Petr Slavík a Ing. David Tesař navrhli, aby
posouzení stromu provedl odborník, který by dal
jasné stanovisko ke stavu stromu.
Po následné diskusi ZO rozhodlo pověřit
starostu, aby takového odborníka kontaktoval
a zjistil, jak by bylo finančně náročné posoudit
stav i dalších stromů, které rostou na obecních
pozemcích (např. stromy u hřbitovů a u kapličky
v Maršovicích) a na jak dlouhou dobu lze brát
takové posouzení za relevantní.
Zdeněk Ekel uvedl, že pokud obec bude
mít takové odborné vyjádření s tím, že strom je
v pořádku, nenese odpovědnost za škodu, která
by byla způsobena jeho případným spadnutím.
b) Mgr. Bohuslav Slavík - snížení chodníku
Snížení chodníku žadatel požaduje s ohledem
na skutečnost, že bude v místě stavět a potřebuje
se dostat s technikou na pozemek. Jedná se
o chodník na Panšule, snížení bude provedeno
v šířce 6 metrů, v místě asi 22 metrů od mostku.
Žadatel provede snížení sám a na vlastní náklady.
ZO se snížením chodníků vyslovilo souhlas.
Žádost byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
c) Jiří Šles – odkoupení části pozemku p. č.
1354/1 v k. ú. Jezeřany
Žadatel na parcele má výběh pro koně.
ZO vzalo žádost pouze na vědomí. Žádost
bude na příštím zasedání ZO zařazena jako
samostatný bod. Teprve na tomto zasedání ZO
může rozhodnout o tom, zda má záměr uvedený
pozemek prodat.
d) TJ Jezeřany-Maršovice - finanční
příspěvek z rozpočtu obce
Jedná se o příspěvek na provoz a údržbu
areálu TJ a náklady spojené s činností oddílu TJ.
Požadovaná částka činí 50.000,-Kč.
e) SDH Jezeřany-Maršovice - finanční
příspěvek z rozpočtu obce
Příspěvek ve výši 25.000,-Kč je požadován
na vybudování závlahového systému a čerpání
vody na závodní ploše.
Obě žádosti vzalo ZO na vědomí a bude
o nich rozhodnuto po schválení rozpočtu obce pro
rok 2010.
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K bodu č. 6 :

Mgr. Bohuslav Slavík – upozornil na špatný
stav kanalizační vpusti, která se nachází mezi
domem č.p. 278 a 128.
Starosta uvedl, že oprava bude provedena,
pouze je třeba zvážit, zda lze opravu realizovat
vlastními silami či bude potřeba oslovit stavební
firmu.
Ing. David Tesař navrhl, aby starosta oslovil
místní řemeslníky.
Mgr. Květoslava Bílová – požádala o opravu
obrubníků u školy, kdy bude potřeba v místě
vyřešit problém s dešťovou vodou.

K bodu č. 7 :

K plnění úkolů z usnesení z minulého
zasedání ZO starosta uvedl:
a) Prodej části p. č. 2/2 v k.ú. Jezeřany, o šířce
8 metrů, tak jak to požaduje žadatel – Ing. Pavel
Slavík, je dle zjištění starosty příliš s ohledem
na šířku komunikace. Reálná je šířka cca 5
metrů, ale je potřeba, na místě samém, spolu se
stavebníkem na tomto dohodnout a vytýčit
příslušnou část pozemku pro případné zaměření,
které by bylo možno provést teprve poté, co by ZO
souhlasilo se záměrem obce část tohoto pozemku
prodat.
Ing. David Tesař přislíbil oslovit žadatele
a dohodnout společné setkání a provedení
místního šetření.
b) Žádost o pokácení stromů - třech akátů
na pozemku p. č. 1358 v k.ú. Jezeřany (na Panšule)
byla vypracována, když stromy ohrožují sousední
stavbu rodinného domu a jsou v místě, kde
povedou přípojky a kanalizace k nové výstavbě.
Při té příležitosti starosta uvedl, že
kontaktoval Ing. Krejčího, ohledně úpravy
veřejných míst v obci (úprava a výsadba zeleně),
který si provedl obhlídku a vypracuje návrh, jak
by bylo možno veřejné plochy upravit.
ZO vzalo vypracování žádosti na vědomí
a uložilo starostovi tento bod zařadit do programu
příštího zasedání ZO.
c) Pedikúra v obci byla realizována. Službu
v místnosti OÚ bude provádět paní Hana
Matoušková a to v sudé pondělí a středu od 14.15
hod do 17.00 hod., ale jen v případě zájmu občanů
a po vzájemné telefonické domluvě
d) Připomínky k návrhu jízdních řádů IDS
JMK byly zaslány dne 13.10.2009
e) Kupní smlouva byla vypracována –
projednání bod 14)
f) Směrnice o oběhu účetních dokladů byla
vypracována – projednání bod 9)
g) Ing.arch. Jaroslav Poláček vypracoval 2
varianty studie zástavby v lokalitě Horní Loučky.
ZO se s touto studií seznámilo a konstatovala,
že ji bere na vědomí, ale studie neodpovídá
jeho představám a bude potřeba schůzky
se zpracovatelem, kdy budou konzultovány
představy členů ZO a architekta.

K bodu č. 8 :

Starosta předložil ZO Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
jednotku SDH obce. Jedná se o dotaci na výzbroj
a výstroj ve výši 40.000,-Kč (70 %) se spoluúčastí
obce ve výši 30 % tedy 17.200,-Kč. Materiál musí
být nakoupen do 30.06.2010 a dotace vyúčtována
do 31.07.2010.
ZO smlouvu schválilo.
Smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 9 :

Směrnice o oběhu účetních dokladů
Ing. Petr Slavík navrhl, aby ještě před
schválením
byla
směrnice
projednána
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na finančním výboru, aby mohly být ještě
odstraněny některé nepřesnosti
ZO s tímto vyslovilo souhlas.

K bodu č. 10 :

Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole
rozpočtu.
Rovněž i v tomto případě, Ing. Petr Slavík
navrhl, aby tato směrnice byla projednána
ve finančním výboru.
ZO s tímto vyslovilo souhlas.

K bodu č. 11 :

Starosta seznámil ZO s Příkazem starosty
obce k zajištění inventarizace majetku a závazků
Obce Jezeřany-Maršovice za účetní období
od 01.01.2009 do 31.12.2009.
ZO vzalo příkaz na vědomí.

K bodu č. 12 :

Starosta předložil ZO návrh Smlouvy o dílo č.
0309 s Ing. Jiřím Hnízdilem, s tím že předložený
návrh by měl být změněn, konkrétně v tom, že
ve smlouvě nebude uvedeno jméno Ing. arch. Petra
Hubáčka a termín dodání bude do 28.02.2010.
Cena projektu je nezměněna, fakturace
bude zvlášť za dokumentaci pro územní
rozhodnutí (DUR) ve výši 144.800,-Kč a zvlášť za
dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve výši
129.400,-Kč, celkem 333.200,-Kč.
Dále starosta uvedl, že návrh zaslal
Ing. Mejzlíkové, která mu e-mailem ze dne
30.10.2009 potvrdila, že výběrové řízení bylo
platné a že již lze uzavřít smlouvu s vítězem.
V následující diskusi ZO vznikly pochybnosti
o tom, zda tento návrh je totožný s návrhem
předloženým ve výběrovém řízení a jakým
způsobem návrh schválit, proto ZO vzalo tento
návrh na vědomí a pověřilo starostu, aby zjistil
skutečný stav věci a předložil ke schválení ZO
výslednou podobu smlouvy, s tím že je možno
termín dodání posunout na 31.03.2010, resp.
30.04.2010.

K bodu č. 13 :

Předsedkyně finančního výboru Dana
Novotná uvedla, že návrh rozpočtu byl projednán
ve výboru dne 04.11.2009, je koncipován jako
vyrovnaný ve výši 7.095.000,-Kč.
Starosta dále seznámil ZO s rozpočtem ZŠ
v celkové výši 800.000,-Kč a následně rozebral
jednotlivé položky rozpočtu.
Ing. Jan Slavík při projednání položky příjmy
z pronájmu VÚB (budova knihovny) a obchodu
vznesl dotaz na výši těchto pronájmu a s ohledem
na to, že tyto smlouvy jsou již staršího data,
požádal o jejich předložení ZO.
ZO uložilo starostovi předložit tyto smlouvy
na prvním zasedání ZO v roce 2010.
Ing. Jan Slavík dále navrhl, aby byl posílen
rozpočet ZŠ s ohledem na význam školy pro obec
a vznesl dotaz na ředitelku ZŠ ohledně případného
použití těchto peněz.
Následně bylo ZO a ředitelkou ZŠ
diskutováno, kde by bylo vhodné investovat do ZŠ
a jako nejlepší se jeví výměna oken ze západní
strany budovy. ZO z tohoto důvodu navýšilo
rozpočet ZŠ o 200.000,-Kč.
Upravený rozpočet bude vyvěšen na úřední
desce.

K bodu č. 14 :

Starosta nechal vypracovat kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení předkupního práva na prodej
pozemku na stavbu RD. Smlouva obsahuje
předkupní právo obce na pozemek na dobu 5
let, s tím že toto předkupní právo bude zapsáno
do katastru nemovitostí. Dále je ve smlouvě
obsažena smluvní pokuta za podmínky nevydání
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stavebního povolení do jednoho roku a současně
nezahájení prací do dvou let a neprovedení
kolaudace v určeném termínu.
Tyto
podmínky
by
měly
zamezit
spekulativnímu nákupu pozemku a jeho
následnému prodeji.
Protože se ZO neshodlo na tom, jak je možno
si tyto omezení vyložit, rozhodlo uložit starostovi,
aby opatřil k této smlouvě vysvětlení.

K bodu č. 15 :

Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu mezi obcí a společností E.ON
Distribuce, a.s. se týká umístění kabelového
vedení NN a pojistkových skříní v lokalitě
za kostelem a je sjednána za úplatu 5.800,-Kč.
ZO vyslovilo s touto smlouvou souhlas.
Smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 16 :

Ing. Jan Slavík, předseda kontrolního výboru
(KV)
Seznámil ZO s usnesením KV ohledně
kontroly průběhu výběrových řízení v roce 2009.
KV konstatoval u kontrolovaných výběrových
řízení mnohé formální nedostatky a pochybení,
ale i závažná pochybení.
Zápis a usnesení KV jsou součástí tohoto
zápisu ze zasedání ZO a budou vyvěšeny
na úřední desce.
Dále Ing. Jan Slavík navrhl, aby kontrola
průběhu výběrových řízení v roce 2009, byla
zařazena jako samostatný bod na jednání ZO.
ZO s tímto požadavkem souhlasí a doporučilo
starostovi, aby odstranil vytknuté nedostatky
a provedl daná doporučení, která vyplývají
s usnesení KV. Téma výběrových řízení bude
na jednání ZO zařazeno na prvním zasedání
v roce 2010 (leden 2010).

K bodu č. 17 :

Starosta ve zprávě uvedl:
a) venkovní úřední deska
objednal venkovní úřední desku za 9.500,Kč, která bude umístěna na pravém boku budovy
OÚ a bude osvětlena.
b) možnost dotace na akci „Pérka“
Starosta obdržel e-mail od Regionální
poradenské agentury, kde byly informace ohledně
možnosti získání dotace na prevenci průzkumu
sesuvů. Kontaktoval zástupce agentury, zaslal
jim podklady. Zástupce mu sdělil, že konzultoval
možnost získání dotace na Fondu životního
prostředí v Praze, kde mu mělo být sděleno, že
žádost by bylo možno realizovat, ale je potřeba
splnit podmínky, zejména mít zpracovaný
projekt. Termín pro žádost je leden 2010, což není
reálné splnit.
V současné době by měla společnost TOPGEO
Brno ve spolupráci s Ing. Pexou zpracovat
rozpočet. Teprve poté bud možno uskutečnit
výběrové řízení na zpracovatele projektu
a případně na zpracovatele žádosti o dotace.
c) vodovodní přípojka do obchodu smíšeného
zboží v Maršovicích
Jedná se o obchod v obecní nemovitosti,
kterou má v pronájmu paní Irena Bergerová
a odběr vody ze studny není možný. Vodovodní
přípojku zřídí obec vlastními prostředky
a na vlastní náklady.
d) oprava kapliček a sochy sv. Jana
Nepomuckého
Opravy byly dokončeny, socha restaurována
a vrácena na původní místo. Kolaudace kapliček
nebyla ještě provedena.
e) parkování aut na místních komunikacích
Přibývají stížnosti na parkování vozidel

na místních komunikacích, zejména před
telefonní budkou v Maršovicích. První krokem
k nápravě bude, že starosta promluví s majitelem
(majiteli) parkujících aut, aby sjednali nápravu.
g) příští zasedání ZO
Příští zasedání ZO se uskuteční dne
10.12.2009 v 17.00 hod.

K bodu č. 18 :

Pavel Čáp se dotázal na skládku starých tašek
u hřbitova v Maršovicích.
Starosta uvedl, že se jedná o materiál pana
Zdeňka Burjana na jeho pozemku a dále uvedl,
že materiál z odstraněné hřbitovní zdi byl již
odvezen na skládku.

K bodu č. 19:

Předseda návrhové komise Pavel Čáp předložil
návrh usnesení č. 10/2009 ze zasedání ZO.
Usnesení č. 10/2009 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 20:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 23.15 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Ekel
                                     Ing. David Tesař

Usnesení č.10/2009 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace
obecního majetku za rok 2009.
3. Žádost paní Milady Janderkové, Horácké
nám. 5, Brno, o pokácení lípy před domem
čp. 185.
4. Žádost pana Jiřího Šlese o odkoupení
obecního pozemku par.č. 1354/1 v k.ú.
Jezeřany pro výcvik koní.
5. Žádost
TJ
Jezeřany-Maršovice
o finanční příspěvek na zakoupení dresů
a elektrorozvaděče v částce 50.000,- Kč.
6. Žádost SDH Jezeřany-Maršovice o finanční
příspěvek na zbudování závlahového systému
a odvodnění základny v částce 25.000,- Kč.
7. Žádost obce o pokácení třech kusů akátů.
8. Provedení výměny oken v obecním bytu čp.
144 firmou IVAPLAST Ivančice.
9. Návrh zástavby RD v lokalitě „Horní loučky“.
10. Novelu Směrnice o oběhu účetních dokladů.
11. Zprávu předsedy kontrolního výboru.
12. Zprávu starosty.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 8/2009.
3. Žádost Mgr. Bohuslava Slavíka o snížení
chodníku pro příjezd na parcelu č. 1348/23
v k.ú. Jezeřany.
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj
JSDH ve výši 40.000,- Kč.
5. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Obcí JezeřanyMaršovice a E-ON Distribuce a.s.

III. ukládá :

Starostovi :
1. Předložit na příštím zasedání zastupitelstva

pokračování str. 8
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Čas Vánoc už na nás dýchá
Práce ve škole i ve školce už se rozjely na plné obrátky.
Se začátkem nového školního roku jsme Vás seznámili
v minulém zpravodaji a než jsme se nadáli, je tu čas Vánoc.
Ale nepředbíhejme.
Prvňáčci se pomaličku zabydleli ve školních
lavicích a jejich starší spolužáci se již nadobro rozloučili
s prázdninami a také „pomaloučku“ si opět zvykají na školní
povinnosti.
6. a 13. října se nad hřištěm vznášeli draci velcí
i malí a počasí se po několika letech oba dva dny opravdu
vydařilo, hlavně malým školkáčkům. Nejenom létající draci
byli k vidění, ale konala se i soutěž o nekrásnějšího draka,
který ani létat nemusel. Všechny děti z mateřské i základní
školy si odnesly pěkné zážitky a plno diplomů, sladkostí
i věcných odměn za ty nejkrásnější draky. Ve čtvrtek 15.
října navštívili naši nejmenší z MŠ společně s prvňáčky
a druháky a také s dětmi z MŠ v Loděnicích pohádkový
muzikál , O chytré princezně“ v Mor. Krumlově. Všem se
pohádka s krásnými písničkami moc líbila.
Tak, jak jsme si chválili počasí na „Drakiády“, na
„Slavnosti světel“ nám to pořádně zavařilo. Skoro jako
o Vánocích. Napadl sníh a do toho ještě déšť a vítr. Náladu
to však nikomu nesebralo a do krásných světýlek z dýní,
lampionů i obyčejných svíček se oblékla celá školka. Nejprve
nám všechny děti ze školky se svými učitelkami ukázaly své
podzimní vystoupení a potom plnily úkoly na stanovištích,
které pro ně připravily jejich paní učitelky, a na kterých jim
pomáhali žáci ze školy v různých převlecích. Mohli jste tu
potkat strašidla, čarodějnice, čertíky i jiné příšerky. I když
nemohlo být toto krásné odpoledne ukončeno tradičně
táborákem s opékáním buřtíků a písničkami, i tak si
všichni odnesli dárečky, sladkosti a hlavně pěkné zážitky.
Fotografie z obou akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii
na webových stránkách obce.
Ve středu 11.11.navštívili školáci v Mor. Krumlově
spolu se školáky ZŠ Loděnice loutkové divadelní představení
„Královská moudrost“ a také jsme si domluvili prohlídku
obrazové galerie „Slovanská epopej“ na zámku. Zvláště tato
prohlídka se školákům líbila a poznali tak krásné dílo malíře
Alfonse Muchy, rodáka z nám blízkých Ivančic. A ještě
jednou ke konci roku jsme se podívali do Mor. Krumlova.
Tentokrát 3. prosince na vánoční hudební koncert skupiny
„Gajdoši“ z Brna „Vánoce doma i ve světě“. Toto představení
už u nás navodilo vánoční atmosféru a už se všichni těšili
na Mikuláše, anděly a čerty. Přišli, ale bez andělů, ale stejně
si nikoho neodnesli. Prý je nás tak dost málo v celé škole!
V těchto dnech už se školka i škola obléká do vánočního.
Venku to tak zatím nevypadá, tak si musíme tu zimní
atmosféru přiblížit alespoň zimní výzdobou. Na společné
vánoční dílně 10. prosince si žáci se svými maminkami,
babičkami i tatínkem vyráběli vánoční ozdoby různými
technikami. I tato již druhá v pořadí vánoční dílna se
vydařila a všichni odcházeli s pěknými výrobky v ruce.
V těchto dnech se školka i škola připravuje na tradiční
vánoční besídky nejen pro rodiče, ale pro všechny, kteří
se chtějí zastavit v předvánočním shonu a strávit několik
příjemných chvil ve společnosti našich nejmenších
a společně se rozloučit se starým rokem. Potom už budeme,
hlavně děti, očekávat vánoční svátky.
K těm Vám všem přejeme jejich nejpohodovější prožití,
hodně otevřených srdíček, všechny blízké kolem sebe, nějaké ty
dárečky pod stromeček a v novém roce 2010 hodně lásky, štěstí,
úspěchů a hlavně hodně, hodně zdraví!
Květoslava Bílová
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
1.
2.

ke schválení smlouvu s obcí Loděnice na finanční příspěvek na projekt
ČOV.
Kontaktovat
odborníka
na
prohlídku
stromu
před
domem
čp.
185
v
k.ú.
Maršovice.
Termín : do příštího zasedání
Zjistit možnost opravy dešťové kanalizace mezi domy čp. 278 a 128.
Zajistit
opravu
odtoku
dešťové
vody
u
školy.
Termín : do příštího zasedání
Zařadit žádost obce o pokácení třech kusů akátů na příštím zasedání
jako samostatný bod.
Zajistit dodání Smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Hnízdilem na zpracování
DUR a DSP.
Termín : do příštího zasedání
Předložit smlouvy se společností TOURBUS a paní Bergerovou na první
zasedání roku 2010.
Upřesnit
kupní
smlouvu
a
předkupní
právo
na
stavební
pozemek
v
lokalitě
u
kostela.
Termín : do příštího zasedání
Odstranit nedostatky vyplývající ze zápisu a usnesení KV ze dne
10.11.2009, týkajících se výběrových řízení.
Zařadit do programu bod „Projednání zprávy z kontrolního výboru“
na první veřejné zasedání v roce 2010.
Předsedovi VSI :
Domluvit místní šetření s Ing. Pavlem Slavíkem.
Finančnímu výboru :
Upravit
Směrnici
o
oběhu
účetních
dokladů.
Termín : do příštího zasedání
Upravit Směrnici o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu.
Termín : do příštího zasedání

CZECH POINT
Od ledna 2010 zprovozněno kontaktní místo CzechPointu
na OÚ Jezeřany-Maršovice
O výpisy lze požádat v úřední dny: pondělí a středu od 8.00
do 17.00 hodin
Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CZECH POINT.
V současnosti kontaktní místa Czech Point poskytují tyto služby:
•
•
•
•
•

Výpisy z veřejných evidencí:
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Insolvenční rejstřík  
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
z informačního systému o veřejných
zakázkách

•
•

Výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
Bodové hodnocení osoby z centrálního registru řidičů

•

Podání:
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
Výpis z veřejných evidencí:

Pavel Čáp, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Obchodní rejstřík

IČO subjektu

Živnostenský rejstřík

IČO subjektu

Katastr nemovitostí

1. list vlastnictví - je nutné znát
katastrální území a číslo listu
vlastnictví
2. u seznamu nemovitostí – je
třeba znát katastrální území
včetně: parcelního čísla požadované
nemovitosti, jedná-li se o pozemek,
nebo stavební parcelu
číslo popisné,
3. jedná-li se o stavbu
u seznamu jednotek  - je třeba znát
katastrální území,  popisné číslo
domu ale i přesné číslo bytu

Insolvenční rejstřík

IČO subjektu, osobní údaje
konkrétní osoby

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

IČO subjektu

Místní poplatky v roce 2010
Poplatek ze psů
•
•
•
•

poplatek činí 80- Kč a vztahuje se na psy starší třech měsíců
důchodci platí 50,-Kč za 1 psa
za každého 2 a dalšího psa  platí všichni 100,-Kč
poplatek je splatný 30. června 2010

Poplatek za odpady
•

•

poplatek činí:
1. 450,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
2. 450,- Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které není hlášena žádná
fyzická osoba k trvalému pobytu
poplatek je splatný 30. června 2010

Výpis z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů

Platný průkaz totožnosti s
přiděleným rodným číslem (občanský
průkaz, cestovní pas)

Bodové hodnocení osoby - registr
řidičů

Platný průkaz totožnosti s
přiděleným rodným číslem (občanský
průkaz, cestovní pas) a řidičský
průkaz

Úhrada poplatků
1. Na obecním úřadě v Jezeřanech-Maršovicích od měsíce února
v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin
2. Převodem na účet obce Jezeřany-Maršovice
č.ú. 1582194339/0800, variabilní symbol = číslo popisné
rodinného domku.(V tomto případě požadujeme oznámení této
platby na obecní úřad.)

Správní poplatky:

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši,
vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené
poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek.

Úřední hodiny na OÚ ve dnech 28.12.2009 – 31.12.2009

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou
další i započatou
stranu

Obchodní rejstřík

100 Kč

50 Kč

Živnostenský rejstřík

100 Kč

50 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

50 Kč

28.12.2009:

8.00 - 14.00 hod.

Insolvenční rejstřík

100 Kč

50 Kč

30.12.2009:

8.00 - 14.00 hod.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč

50 Kč

23.12.2009:

dovolená

Rejstřík trestů

50 Kč

0 Kč

Úřední dny na OÚ Jezeřany-Maršovice v roce 2010

Bodové hodnocení osoby -  registr
řidičů

100 Kč

50 Kč

Pondělí:

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Středa:

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Přijetí podání podle
živnostenského zákona

cena dle druhu
podání

cena dle druhu
podání

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Sbor CANTAMUS CORDE na konci roku 2009
Rok se s rokem sešel, konec roku 2009 je zde a my se opět
ve vzpomínkách ohlížíme za hudebními událostmi letošního roku.
Loučili jsme se s Vámi, milí čtenáři, shrnutím našeho minuloročního
vánočního zpívání. Začneme tedy tím, čím minulý „hudební“ rok
končil. Vánoce jsou pro chrámové hudebníky spolu s Velikonocemi
velmi plodnou dobou, jakýmsi hudebním „maratónem“. Nejinak
tomu bylo i v minulém roce. Sbor doprovázel půlnoční bohoslužbu
ve farním kostele. Zazněla Pastýřská mše Eduarda Marhuly a Tichá
noc, bez které bychom si vánoční noc ani nedokázali představit.
O Božím hodu vánočním sbor doprovázel slavnostní mše u nás doma

po Velikonocích 18. dubna zazpíval sbor na ekumenické bohoslužbě
v Brně zpěvy z Taize.
Na pozvání modřické farnosti jsme zazpívali 2. května
na slavnostní poutní mši ke svatému Gothardovi v Modřicích a 16.
května sbor doprovázel ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taize
v Bobrové u Nového Města na Moravě, kam zavítal na přání místního
faráře P. Pavla Römera, bývalého kaplana v Hustopečích. Na pozvání

RR Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice

bohutických farníků jsme v neděli 10. května doprovázeli slavnostní
bohoslužbu u příležitosti 100. výročí založení Sdružení dobrovolných
hasičů v Bohuticích a odpoledne jsme zazpívali našim maminkám
k jejich svátku u nás doma směs lidových písní. Měsíc červen jsme
zakončili modlitbou se zpěvy z Taize v Hustopečích (20. června).
Po putních mších doma a v Loděnicích následoval zasloužený
odpočinek o prázdninách.
Podzimní „sezónu“ zahájila hodová svatováclavská mše.
O týden později v sobotu 3. října přednesl sbor koncert lidových
písní na setkání rodáků v Bratčicích. 17. listopadu v den 20. výročí
pádu komunismu doprovázel sbor děkovnou bohoslužbu v Praci,
po níž následoval krátký koncert, jako generální zkouška na největší
hudební událost roku 2009 Setkání pěveckých sborů v JezeřanechMaršovicích. To se uskutečnilo v sobotu 21. listopadu. Na naše druhé
bienále přijalo pozvání Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ze Znojma
pod vedením pana Jana Svobody. Vyvrcholením setkání byl koncert
duchovní hudby, kde obě tělesa prezentovala jakýsi průřez liturgickým
rokem. Po koncertě následovalo neformální setkání v kulturním
domě nesené ve znamení radosti z přátelství a společného zpěvu.
Setkání bylo pro sbor velmi přínosné a inspirativní a otevřelo cestu
ke spolupráci s renomovaným znojemským souborem.
V neděli 29. listopadu se sbor zúčastnil Adventního setkání
v Moravském Krumlově, přednesl pásmo adventních zpěvů. A teď
se již pilně cvičí na Vánoce 2009. Zveme všechny své příznivce
nejen na vánoční bohoslužby u nás, v Loděnicích a Malešovicích, ale
i na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 3.ledna 2010 v 16
hod. v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje. Další vánoční koncerty
budou následovat v neděli 10. ledna v Bohuticích a Pasohlávkách.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a zároveň všem
spoluobčanům přejeme krásné vánočné svátky a všechno dobré
do nadcházejících dní roku 2010.

RR Pěvecké sdružení Vítězslav Novák, Znojmo

a v Loděnicích. Na sv. Štěpána jsme tradičně putovali do Malešovic.
V sobotu 27. prosince přednesl sbor vánoční koncert v Bohuticích,
tříkrálový koncert 3. ledna v Pasohlávkách a o den později v místním
kostele. Koncert na „domácí půdě“ uzavřel vánoční období.

RR Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice

Následovaly přípravy na Velikonoce. Na Velký pátek 10. dubna se
mužská část sboru vypravila do Brna na „ekumenické pašije“ slavené
z iniciativy brněnské církve evangelické augsburského vyznání.
Bohoslužby velikonočního třídení a Božího hodu velikonočního
byly duchovním vyvrcholením našeho hudebního snažení. Týden

Za Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Petr Eckl

RR Společná skladba pod vedením sbormistra Bohuslava Heikenwäldera.
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Ke cti svatých Marka a Jana Nepomuckého…
...aneb Něco málo z historie našich kapliček
Kaplička sv. Marka na mírné vyvýšenině v jižní části bývalé
samostatné obce Jezeřany v ulici nazývané „Véhon“ a zvonice
v západní části maršovické návsi dotváří více než 100 let kolorit
našeho domova. Stojí zde jako němí svědkové událostí dvou předešlých
staletí a současně poukazují na naše kulturní a především duchovní
kořeny. Stavěli je svorně naši předkové ne jako nějaký pomník, ale
jako memento, které i přes hranice času stále promlouvá k těm, kteří
jejich řeč dokáží dešifrovat a porozumí jí. V současné době globalizace
a multikulturality je potřeba znovu se učit „číst“ šifry, které „zapsaly“
předchozí generace, abychom neutonuli v bezbřehém oceánu ducha
zbaveného světa, který se obrovským tempem řítí kupředu na vlnách
prázdného konzumismu. Určitým klíčem by pro čtenáře mohl být
následující článek.
Kdysi stávala v Jezeřanech
na návsi kaple zasvěcená Panně
Marii. Téměř nic o ní nevíme, kromě
holého faktu, doloženého nejstarším
plánem vesnice, tzv. indikační skicou
z poloviny 2. dekády 19. století. Stará
kaple musel v roce 1874 ustoupit
novostavbě
„obecní
kanceláře“.
O šest let později se obec rozhodla
zřídit novou kapličku. V souvislosti
se založením nové ulice zvané
„Véhon“ (kdysi se na planině nad
vesnicí nacházela pastvina a cestě,
která k ní vedla se říkalo véhon,
protože po ní obecní pastýř „veháněl“
RR Sv. Marek
dobytek jezeřanských sousedů) bylo
rozhodnuto, že na nápadném návrší, svíraném dvěma úvozovými
cestami, zřídí kapli novou, věnovanou evangelistovi sv. Markovi.
O tom, že byl Marek patronem vesnice již v předešlých letech, svědčí
fakt doložený v ojediněle zachovaných obecních účtech z 19. století, že
totiž o svátku tohoto světce nechávala obecní rada sloužit ve farním
kostele v Loděnicích mši za blaho obce. Kaplička byla vybavena
drobným mobiliářem: oltářním stolem, módními porcelánovými
figurkami svatých, procesními kříži a v roce 1905 nechala obec
namalovat i velký obraz světce. U kapličky se konávaly nejrůznější
pobožnosti. Pamětníci vzpomínají ná „májové“ a na procesí o svátku
sv. Marka a o tzv. křížových dnech.
Procesí o svátku sv. Marka, 25. dubna, bylo zavedeno v 6. století
papežem Řehořem Velikým (asi 540 – 604). Důvodem byly prosby
za odvrácení zhoubného moru. Tato tradice se zachovávala celá staletí
a 25. duben byl nazýván prosebným dnem.
Křížové dny jsou pondělí, úterý a středa předcházející
slavnosti Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek slavený 40 den
po velikonoční neděli, připadá vždy na čtvrtek), váže se k jim stejná
tradice jako k svátku sv. Marka. Zavedl je v roce 496 Mamertus,
biskup ve Vienne ve Francii, když byla jeho diecéze stíhána různými
neštěstími. Lidé při procesích chodili do polí, aby vyprošovaly hojnou
úrodu, odvrcení zla, mír a Boží
milosrdenství. Byly to dny
spojené s pokáním a kajícími
skutky.
Kdo byl sv. Marek?
Markovi je především tradičně
připisováno jedno z evangelií.
V Novém zákoně se 8krát
mluví o „Janovi, nazývaném
Marek“. Víme, že se v domě
jeho matky Marie scházeli
první křesťané v Jeruzalémě.
Hojně jej zmiňují i Skutky
apoštolů jako spolupracovníka
RR Byzantská mozaika sv. Marka
Pavlova.
Byl
učedníkem

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

apoštola Petra, který se považoval za Markova duchovního otce.
Tradičně se mu připisuje založení církevní obce v egyptské Alexandrii,
kde také zemřel mučednickou smrtí. Jeho hrob a plášť v Alexandrii
byly cílem mnoha poutníků. V letech 828-9 byly Markovy relikvie
uloupeny benátskými námořníky a převezeny do Benátek. Tam byl
pro ně vystavěn velkolepý kostel v byzantském stylu a Markův symbol
– okřídlený lev – se stal znakem Benátské republiky. K ospravedlnění
poněkud pochybné krádeže měla sloužit legenda, podle níž
Marek na svých misijních cestách proplul také benátskou lagunou
a od andělů mu bylo zjeveno, že zde jednou nalezne místo posledního
odpočinutí. Symbol Lva poukazuje na začátek Markova evangelia,
v němž se líčí vystoupení Ježíšova předchůdce Jana Křtitele, Janův
hlas zaznívající z pouště je přirovnáván k řevu lva, budícího člověka
z letargie duchovního spánku.
O maršovické zvonici máme ještě kusejší zprávy. Neznáme přesně
ani rok jejího vzniku. Podle sdělení pana starosty byl při opravě
kupole objeven vyrytý letopočet 1842, já jsem jej však nenašel.
S velkou pravděpodobností by se však mohlo jednat o rok stavby.
Ještě podivnější otázky vzbuzuje pozdně barokní socha sv. Jana
Nepomuckého. Odkud pochází, již asi nezjistíme. Vceňovací operát
ke stabilnímu katastru z 30. let 19. století ji neuvádí. V roce 1861 byla
na opravu sochy zřízena fundace. Fundátorem byl Vavřinec Hodek z č.
35 (dnes č. 165 – obecní knihovna). Hned druhá strana fundačního
výkazu informuje o hlavním účelu fundace: K připamatovani jest
že světlo po cely oktav kdiž se u Svateho Jana Nepomuckeho pobožnost
kona by rozžate bylo a na den jeho svátku po cely den svetlo hořelo…
v Maršovicich dne 1 ledna 1866 Václav Novosad starosta.
Na následující straně je pak samotný zápis fundačního protokolu:
Fundaci na Svatého Jána Nepomuckého věnovanich 42 zl. r. č. pišu
čtiridcet dva zlati rak. čisla, který zemřely Pan Vavřin Hodek ½ lanik
a byvaly představeni obce Maršovske v posledni vuly jeho na tento
dobročini skutek odkazal. Vedeni a zoučtovani ročnich ouroku, jakož y
okrašleni svateho Jána Nepomuckého; co se každeho roku vida a se již
vidalo, se zoučtovani od roku 1862 počínajíc; a ve skutek se uvadi v roku
1866 dne 1ho ledna a tato Kniha k tomuto pořadku vždicky na budouci
leta sloužit ma.
Dle usneseni představenstva obce spolu s podepsanim viborem.
				
Vaclav Novosad starosta
Pro zajímavost uveďme ještě ukázku zápisu pro rok 1865:
za věnec na hlavu a kvitka koštuje 1 zl. 40 kr.
za 3 lokte pantli 1 loket 14 kr. čini 42 kr.
za žejdlik ripsu (= olej na svícení) na světlo 18 kr.
za tuto knihu knihaři se dalo 80 kr.
Podle zápisů byla v roce 1862 pořízena lampa na světlo. Do jižního
výklenků byly umístěny sošky a do výklenku západního byl umístěn
votivní obraz Nejsvětějšího srdce neznámým dárcem. Na jeho rámu
stojí německý a český nápis, který upomíná na záchranu života:
20. 5. 1907 Ku vděčné vzpomínce na záchranu z nebezpečí smrti.
Do zvonice byl instalován zvon, kterým se ohlašovala nejen živelná
nebezpečí, ale i úmrtí maršovických sousedů. Stejně jako v Jezeřanech
i Maršovičtí posílali na svátek sv. Jana (16. května) do farního kostela
na mši a podobně se během roku konaly u sochy různé modlitby,
zvláště okolo světcova svátku.
Svatý Jan Nepomucký patří k nejkontroverznějším osobnostem
českých dějin. Jedněmi je veleben a druhými zatracován. Celý problém
vyplývá z povahy Janova života a především tzv. „druhého života“
ve svatojanských legendách a tradicích. Víme o něm, že se narodil
kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuk) v Čechách.
Byl velmi nadaný a udělal skvělou kariéru v církevních úřadech.
Zpočátku pracoval v kanceláři arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Roku
1380 se stal oltářníkem ve Vlašimské kapli svatovítské katedrály, aniž
by tušil, že zde bude jednou pohřben. Studuje práva v Praze a později
v italském Padově. Po návratu se stal kanovníkem na Vyšehradě
a žateckým arcijáhnem. V roce 1389 se stal generálním vikářem
arcibiskupa Jana z Jenštejna. Bohužel v době sporů arcibiskupa
s králem Václavem IV. V těchto sporech, jejichž hlavním důvodem
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bylo porušení arcibiskupových práv králem,
stál pochopitelně na straně Jenštejnově. To se
mu vymstilo. Smíru dosaženo nebylo, Jan byl
zatčen, podroben dvojímu mučení a hrubosti
samotného krále. Zranění způsobená mučením
byla parvděpodobně smrtelná. Jan se nedokázal
hájit a král přikázal svrhnout jej do Vltavy. Stalo
se tak 20. března 1393 kolem deváté hodiny
večerní.
Jeho tělo nalezli až 17. dubna. Byl pohřben
v kláštěře cyriaků a 22. listopadu bylo jeho
tělo přeneseno do svatovítského chrámu.
v následujícím období se začalo mluvit
i o druhé příčině Janovy smrti, že totiž nechtěl
porušit zpovědní tajemství o královně Žofii.
Na jeho hrob začali putovat z široka a daleka
a Jan byl uctíván jako svatý. Jeho kult zesílil
RR Svatý Jan Nepomucký
hlavně v období baroka, kdy bylo podniknuto
mnoho kroků v tzv. rekatolizaci, tedy návratu
českých zemí ke katolictví. V roce 1721 byl Jan blahořečen a 19. března 1729
byl v lateránské bazilice v Římě kanonizován. Pro mnoho Čechů se tak Jan
Nepomucký stal světcem nepohodlným, říkalo se, že měl překrýt památku
jiného velikého Jana, totiž Jana Husa. Tyto tendence vyvrcholily na konci 19.
století a především v prvních letech Československé republiky. Dnes už je obraz
tohoto oblíbeného světce „z mostů“ očištěn od nánosu legend a ideologických
předsudků. Množství jeho obrazů a soch ve městech, ale i na českém
amoravském venkově, dokládá velkou oblibu Janovu u prostých obyvatel, pro
které byl především představitelem ryzího češství a oddanosti pravdě a vyšším
cílům i za cenu vlastního života.
Petr Eckl

Fotbalový ročník
2009/2010.
V minulém ročníku 2008/2009 se nejlépe z našich
mužstev umístili naši žáci, kteří obsadili 1. místo. Získali
45 bodů, když vstřelili 92 gólů a jenom 6 obdrželi. Ze 16
zápasů jedenkrát prohráli a 15x vyhráli. Po sezóně odešlo
5 žáků kvůli dorosteneckému věku a pro malý počet hráčů
jsme žáky do nového ročníku nepřihlásili.
Muži chtěli postoupit do Okresního přeboru, ale opět
se jim to nepodařilo. Skončili zase na 2.místě. Dorostenci
obsadili 10.místo, z 22 zápasů 6x vyhráli, 13x prohráli a 3x
skončilo utkání nerozhodně, získali 21 bodů, vstřelili 35
gólů a obdrželi 63 gólů.
Do nového ročníku jsme tedy žáky nepřihlásili, ale
poprvé začali hrát naši nejmenší. Přihlásili jsme mužstvo
přípravky. Žáci, kteří nemohou hrát u nás, dostali možnost
hrát v Loděnicích. Toho využili jenom Petr Procházka
a Pavel Neuwirth.
Dále jsme přihlásili dorost a muže.
Přípravku vedou trenéři František Novotný ml. a Jan
Geyer. Za přípravku hrají tito mladí fotbalisté:
Z Jezeřan-Maršovic - Nikola Vodičková, Dominik
Novotný, Jakub Havlík, Tomáš Pokora, Jakub Okurka, Jan
Smetana, Filip Hamala, Vilém Eckl, Jiří Vodička, Viktor
Kousal, Tadeáš Machala.
Z Vedrovic – Jan Mičánek.
Ze Šumic – David Čech.
Z Loděnic – Daniel Vepřek, Martin Šír a Jan Zahálka.
Zatím nejmenší fotbalisté nevyhráli ani jeden zápas,
vstřelili tři góly a jsou na posledním místě tabulky. Ale to
vůbec nevadí, jejich čas teprve přijde.
Dorostence vedou trenéři Radek a Václav Šlesovi.
Hrají v „B“ skupině Okresního přeboru. Po podzimní
části soutěže jsou na druhém místě se ztrátou 4 bodů
na první Božice. Z deseti zápasů 7x vyhráli, 1x prohráli a 2x
remízovali. Nastříleli 43 gólů a obdrželi 16 gólů. Získali
23 bodů. Nejlepší střelci v našem týmu jsou Vít Ostrovský
s 9 góly, David Hofbauer vstřelil 8 gólů, Tomáš Soukop -6,
Richard Hájek -5.
Muže vedou trenéři Vlastimil Novotný a Radek Šles.
Hrají v „B“ skupině Okresní soutěže. Po podzimní části
soutěže vedou tabulku před fotbalisty ze Suchohrdel
u Miroslavi. Ze třinácti zápasů 11x vyhráli a 2x prohráli.
Získali 33 bodů, vstřelili 40 gólů a obdrželi 14 gólů.
Nejlepším střelcem v našem týmu je Jan Machala s 9 góly,
Milan Šles se trefil 8x, 5x se trefili Radek Šles, Michalové
Novotný a Bíla.
Ještě něco z dění mimo zápasů. Během uplynulého
roku jsme pořádali tradiční Sportovní ples, uspořádali
jsme Dorostenecký turnaj ABK 99, dále mezinárodní
zápas s našimi přáteli z Východního Slovenska s hráči
Giraltovec. Pořádali jsme též brigády v prostorách našeho
areálu. Za dobrý chod naší TJ patří dík hlavně všem členům
Výkonnému Výboru a potom také těm, kteří se starají
o naše hřiště, pomáhají na brigádách a zajišťují jak domácí,
tak i venkovní zápasy. Nebudu tady všechny jmenovat,
všichni co pomáhají, tak to ví. Velký dík také patří našim
divákům, manželkám a přítelkyním za trpělivost a fandění.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří
nám pomáhají buď finančně, materiálně nebo nějak jinak.
Všem přejeme pěkné prožití Vánočních svátků a do Nového
Roku 2010 všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti,
nervů a hodně sportovních zážitků.
Za TJ Jezeřany-Maršovice Radek Šles
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Společenská
kronika

Výbor kulturní a školský při zastupitelstvu obce Jezeřany-M aršovice
Vás srdečně zve na



od 1.10.2009 do 31.12.2009

ŽIVÝ BETLÉM
ve stř
st ředu 23.12.2009
2 3.12.2009 v 1 5 :30
v Jezeř
Jeze řanech na návsi
spojený s výstavkou panenek ze sbírky paní M arie Palánové
v zasedací místnosti obecního úřadu, kterou bude možno
navštívit již od 15:00.
K Vaší pohodě přispěje podávání svařeného vína.
Vstupné na náves: vánoční ozdoba na stromeček.
N a výstavku vstupné dobrovolné.

Vítání občánků

vv Životní jubilea
50 let
Helena Cahová
55 let
Alena Geyerová
60 let
Vlasta Dečová
75 let
Emílie Zetochová
Zdenka Hodková
80 let
Marie Chmelíková
Marie Dvořáková
85 let
Františka Novotná
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

vv Úmrtí
Eliška Fráňová
Pozůstalým

vyslovujeme

hlubokou

soustrast.

vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhoval se 1 občan
Odstěhoval se 1 občan
Zemřel 1 občan
K

31.12.2009 mají Jezeřany-Maršovice

734 obyvatel.
Jezeřany: 434
Maršovice: 300
Muži: 377
Ženy: 357
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

