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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou čtvrté letošní číslo obecního zpravodaje. Je to mimo jiné i neklamné
znamení toho, že se opět ocitáme na prahu nejkrásnějšího období roku - Vánoc.
Jen málo koho neosloví kouzlo a atmosféra vánočních svátků, přestože pro mnohé je
toto období spojeno se stresem z nákupů, úklidu a přípravy vánočního cukroví. V dnešním
uspěchaném světě jsou právě Vánoce příležitostí se alespoň na chvíli zastavit, zamyslet se,
setkat se s přáteli a strávit krásné chvíle v kruhu nejbližších. Právě tento vánoční čas v nás
probouzí ty lepší stránky našeho lidství, když se snažíme být k sobě příjemní a ohleduplní,
máme větší pochopení pro problémy druhých lidí a snažíme se pomáhat potřebným.
S blížícím se koncem roku více bilancujeme a mnohem častěji myslíme na své nejbližší,
kteří jsou někde daleko nebo již nejsou mezi námi a vzpomínáme na krásné chvíle, které jsme
společně s nimi prožili. Dáváme si různá předsevzetí, která se pak snažíme naplňovat, přejeme
si vzájemně štěstí, zdraví, úspěchy v pracovním a pohodu v rodinném životě.
Dovolte mi, Vážení spoluobčané, abych Vám popřál jménem obecního zastupitelstva
a jménem svým, krásné a veselé vánoční svátky, plné lásky, domácí pohody a splněných přání.
Přeji Vám klidné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku, ve kterém Vám přeji hodně štěstí,
lásky, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Petr Slavík

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice
konaného dne 14.11.2010
7.
1.
2.
3.
4.

Program:

Zahájení
Slib členů zastupitelstva obce.
Schválení programu
Volba volební a návrhové komise, určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Volba starosty obce a místostarosty obce
a) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
b) určení
způsobu
volby
starosty
a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

8.
9.
10.

a) určení
počtu
členů
finančního
a kontrolního výboru
b) volba předsedy a členů finančního výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
Rozhodnutí č.1/2010 zastupitelstva obce
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ad. 1 : Zahájení

Dosavadní starosta Jan Šťastný zahájil
ustavující zasedání ZO ve 14 hod. a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno, podle prezenční
listiny je přítomno 9 členů nového ZO a zasedání
je usnášeníschopné.
Přítomné seznámil s programem zasedání
ZO a s upozorněním, že před jeho schválením je
potřeba složit slib členů zastupitelstva obce.

Obsah:
RR
RR
RR
RR
RR
RR

RR

Informace obecního úřadu
Vánoční přání
Pracovní doba na OÚ
Pracovní doba – svátky
Poplatky za TKO a psy v roce 2011
Rozbor vody
Ustavující zasedání ZO ze dne
14.11.2010
Zasedání ZO č. 10/2010 ze dne
26.11.2010

RR

Příspěvky:
Vánoce jsou za dveřmi
TJ Jezeřany-Maršovice - tabulky
podzimní část sezona 2010/2011,
naši střelci
Pozvánka na Živý Betlém

RR

Společenská kronika
od 1.11.2010 do 31.12.2010

RR
RR

Radostné a klidné prožití
vánočních svátků a v roce
2011 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
všem občanům naší obce
přejí
zaměstnanci obecního
úřadu a zastupitelstvo
obce.

Ad. 2: Slib členů zastupitelstva obce

Jan Šťastný přečetl text slibu člena
zastupitelstva obce. Každý člen ZO pak jednotlivě
složil svůj slib prohlášením „slibuji“ a podpisem
k textu slibu.

Ad. 3: Schválení programu

K programu nebyly návrhy na jeho doplnění
nebo změnu.
Program byl schválen.
9 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

Ad. 4:Volba volební a návrhové
komise, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu

Jan Šťastný navrhl složení následujících
komisí ke schválení:
volební komise
předseda: Mgr. Svatava Hájková
členové: Ing. Marek Světlík a Radek
Podhrázký
Volební komise byla schválena.
9 pro - 0 proti – 0 se zdrželo
návrhová komise
předseda: Radek Šles
členové: Petr Eckl a Radek Podhrázký
Návrhová komise byla schválena.
9 pro - 0 proti – 0 se zdrželo
Dále byli určeni:
zapisovatel: Ing. Jan Slavík
ověřovatelé zápisu: Mgr. Svatava Hájková
a Ing. Marek Světlík

Ad.5: Volba starosty obce
a místostarosty obce

Jan Šťastný navrhl, aby nový starosta
vykonával svou funkci jako dlouhodobě uvolněný
člen zastupitelstva.
Funkce starosty jako dlouhodobě uvolněného
člena ZO byla schválena.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Jan Šťastný navrhl tajný způsob hlasování
pro volbu starosty a místostarosty.
Tajné hlasování bylo schváleno.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Mgr. Svatava Hájková, jako zástupce sdružení
nezávislých kandidátů „NOVÝ STYL“, navrhla
na funkci starosty Ing. Petra Slavíka.
Radek Šles, jako zástupce sdružení nezávislých
kandidátů Tradice, slušnost, budoucnost, navrhl
na funkci starosty Jana Šťastného.
Jan Šťastný přenechal řízení tajné volby
starosty na předsedkyni volební komise
Mgr. Svatavě Hájkové.
Po odhlasování všech členů ZO a sečtení
hlasů, oznámila předsedkyně volební komise
výsledky tajné volby starosty:
Ing. Petr Slavík – 6 hlasů
Jan Šťastný – 3 hlasy
Starostou obce Jezeřany-Maršovice byl
zvolen Ing. Petr Slavík.
Jan Šťastný předal další vedení jednání ZO
do rukou nově zvoleného starosty Ing. Petra
Slavíka, jenž se vedení ujal a pronesl krátký
proslov.
V něm poděkoval bývalému starostovi Janu
Šťastnému za jeho práci pro obec. Poděkoval
zastupitelstvu obce za důvěru a podporu, kterou
mu zvolením dali. Rovněž poděkoval voličům,
kteří ho do zastupitelstva obce zvolili a slíbil,
že bude starostou všech občanů naší obce. Dále
zmínil, že obec čekají mnohé investiční akce,
které se budou uskutečňovat podle finančních
možností.
Ing. Marek Světlík, jako zástupce sdružení
nezávislých kandidátů Sdružení pro rozvoj obce,
navrhl na funkci místostarosty Mgr. Bohuslava
Slavíka.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Jan Šťastný, jako zástupce sdružení
nezávislých kandidátů Tradice, slušnost,
budoucnost, navrhl na funkci místostarosty
Radka Šlese.
Po odhlasování všech členů ZO a sečtení
hlasů, oznámila předsedkyně volební komise
výsledky tajné volby místostarosty:
Mgr. Bohuslav Slavík – 6 hlasů
Radek Šles – 3 hlasy
Místostarostou obce Jezeřany-Maršovice byl
zvolen Mgr. Bohuslav Slavík.
Nově zvolený místostarosta Mgr. Bohuslav
Slavík poděkoval zastupitelům za důvěru a slíbil,
že jako místostarosta bude spolupracovat se
starostou a plnit si určené úkoly tak, aby občané
byli s výkonem jeho funkce spokojeni.

Ad. 6: Zřízení finančního
a kontrolního výboru

Starosta obce navrhl, aby každý výbor měl 3
členy.
Počet 3 členů pro finanční a 3 členů pro
kontrolní výbor byl schválen.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta na předsedu finančního výboru
navrhl Ing. Marka Světlíka.
Předsedou finančního výboru byl schválen
Ing. Marek Světlík.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Jan Šťastný navrhl jako člena Radka
Podhrázkého.
Starosta navrhl jako člena Ing. Jana Slavíka.
Členy finančního výboru byli schváleni Radek
Podhrázký a Ing. Jan Slavík.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta na předsedu kontrolního výboru
navrhl Radka Šlese.
Předsedou kontrolního výboru byl schválen
Radek Šles.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Jako členy výboru starosta navrhl
Mgr. Svatavu Hájkovou a Ing. Marka Světlíka.
Členy kontrolního výboru byli schváleni Mgr.
Svatava Hájková a Ing. Marek Světlík.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 7: Rozhodnutí č.1/2010
zastupitelstva obce o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta požádal ZO o vyslovení souhlasu,
aby funkce starosty jako uvolněného člena ZO
platila od 1.12.2010.
Uvolnění starosty pro výkon své funkce
od 1.12.2010 bylo schváleno.
8 pro – 0 proti – 1 se zdržel (RŠ)
Starosta podal návrh, aby rozhodnutí
č.1/2010 „o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva“ bylo vzato
na vědomí s tím, že by se nově projednalo
na dalším zasedaní ZO a platilo by od 1.12.2010.
Do té doby by členové ZO vykonávali svou funkci
bez odměn.
Jan Šťastný uvedl, že členové ZO mají
podle zákona o obcích právo na svou odměnu
ode dne svého zvolení. Pokud by se odměny
schválily až 1.12., stejně by se období od zvolení
do odsouhlasení odměn muselo doplatit.
Ing. Marek Světlík doplnil, že zastupitel má
nárok na svou odměnu, které se ovšem může
vzdát.
Neprojednání a odložení rozhodnutí č.1/2010
ZO o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů ZO bylo schváleno.
8 pro – 0 proti – 1 se zdržel (JŠ)

Ad. 8: Diskuse

Starosta vyzval občany k přednesení dotazů
nebo připomínek pro práci zastupitelstva nebo
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obecním záležitostem.
Ing. David Tesař: Popřál novému ZO hodně
úspěchů, a tím vlastně i úspěchů všem občanům.
Mgr. Květoslava Bílová: Poděkovala bývalému
starostovi Janu Šťastnému za práci pro obec
a školu v rámci možností a doufá, že spolupráce
s novým ZO bude také dobrá.
Josef Čech: Popřál úspěchy novému ZO. Staré
ZO se mu zdálo odtažené od občanů. Přivítal by,
kdyby se občané více zvali na jednání ZO, aby
starosta více veřejně vystupoval jako představitel
obce (poděkování při různých akcích, ale i loučení
se zesnulými občany).
Starosta Ing. Petr Slavík požádal bývalého
starostu Jana Šťastného o předání obecního
úřadu (klíče, razítka, přístupová hesla, stav účtu,
apod.) a to po skončení ustavujícího zasedání ZO
za přítomnosti místostarosty Mgr. Bohuslava
Slavíka. Jan Šťastný s tím souhlasil a požádal, aby
u předání byla přítomna i paní účetní.
Starosta oznámil, že příští zasedání ZO bude
26.11.2010 v 18:00 opět v přísálí KD z důvodu
pronajaté zasedací místnosti OÚ do 30.11.2010.
Na programu bude mimo jiného: odměny
členů ZO, návrh rozpočtu obce na rok 2011,
inventarizace majetku, ustanovení kulturního
výboru.

Ad. 9: Usnesení

Předseda návrhové komise Radek Šles
předložil návrh usnesení č. 9/2010 z ustavujícího
zasedání ZO.
Usnesení č. 9/2010 z ustavujícího zasedání
ZO bylo schváleno.
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Závěr

Nový starosta obce Ing. Petr Slavík poděkoval
členům ZO a přítomným občanům za účast
a zasedání ZO ukončil v 15:00.
Ing. Petr Slavík, starosta
Zapsal: Ing. Jan Slavík
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková, Ing. Marek Světlík

Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 14.11.2010
Zastupitelstvo obce:

I.bere na vědomí:

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce podle
§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2. Návrh rozhodnutí č.1/2010 o odměnách
za výkon funkcí neuvolněným členům
zastupitelstva obce.

II.schvaluje:

1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce.
2. Volební a návrhovou komisi.
3. Dlouhodobé uvolnění člena zastupitelstva
obce pro výkon funkce starosty od 1.12.2010.
4. Tajný způsob volby starosty a místostarosty.

III.volí:

1. Starostou obce pana Ing. Petra Slavíka.
2. Místostarostou obce pana Mgr. Bohuslava
Slavíka.
3. Předsedou
finančního
výboru
pana
Ing. Marka Světlíka, členy finančního výboru
pana Radka Podhrázkého a pana Ing. Jana
Slavíka.
4. Předsedou kontrolního výboru pana Radka
Šlese, členy kontrolního výboru paní
Mgr. Svatavu Hájkovou a pana Ing. Marka
Světlíka.
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Radek Šles, předseda návrhové komise
Ing. Petr Slavík, starosta obce

Zápis č. 10/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice
konaného dne 26.11.2010
Program:

1. Úvod, zahájení.
2. Slib nového člena zastupitelstva obce
3. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu.
4. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva.
5. Rozpočtové opatření Č. 6/2010.
6. Žádosti občanů a organizací
a) Lucie Motyčková - Žádost o prodej části
obecního pozemku.
b) Jaromír Kubík - Žádost o prodloužení
lhůty k identifikaci vlastníka nemovitosti
c) ELING – CZ s.r.o.
- žádost o vyjádření k územnímu souhlasu,
stavba „Jezeřany-Maršovice, příp. NN,
p. Čech“
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
Jezeřany-Maršovice a společností E.ON
Distribuce, a.s., ve věci realizace stavba
„Jezeřany-Maršovice, příp. NN, p. Čech“
d) Diskuse k předloženým žádostem
7. Volba kulturního výboru
8. Rozhodnutí ZO Č. 1/2010, o odměnách
neuvolněným členům zastupitelstva obce
9. Způsob vyplacení odměny při skončení
funkčního období bývalého starosty
10. Účetní směrnice
a) Směrnice Č. 1/2010 o oběhu účetních
dokladů
b) Směrnice č. 2/2010 o účetnictví
c) Směrnice Č. 3/2010 o evidenci majetku
d) Směrnice č, 4/2010 o podrozvaze a evidenci
pro zpracování přílohy účetní závěrky
e) Směrnice č. 5/2010 o časovém rozlišení
f) Směrnice č. 6/2010 o podpisových vzorech
11. Inventarizace majetku
12. Rozprava o rozpočtu na rok 2011
13. Zpráva starosty
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr

Použité iniciály členů ZO:

Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Mg. Svatava
Hájková (SH), Ing. Marek Světlík (MS), Mgr. Petr
Eckl (PE), Ing. Jan Slavík (JS), Radek Šles (RŠ),
Radek Podhrázký (RP) a Milan Hamala (MH)

Ad. 1 : Zahájení

Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání
zastupitelstva obce (ZO) v 18:05 hod.
Přivítal přítomné hosty a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, podle prezenční
listiny je přítomno 8 členů ZO (omluvil se
Mgr. Petr Eckl) a zasedání je usnášeníschopné.

Ad. 2: Slib nového člena zastupitelstva
obce

Člen ZO pan Jan Šťastný se dne 18.11.2010
vzdal písemně svého mandátu člena ZO.
Náhradníkem podle výsledků voleb byl pan Milan
Hamala, který mandát člena ZO přijal. Proto
mu bylo předáno osvědčení o zvolení členem ZO
a svým prohlášením „slibuji“ a podpisem k textu
slibu, který přečetl starosta, se stal novým členem
ZO.
Starosta seznámil s upřesněným programem
zasedání ZO. K programu nebyly návrhy na jeho
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doplnění nebo změnu.
Program byl schválen.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

Ad. 3: Volba návrhové komise, určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu

Starosta navrhl složení návrhové komise
ke schválení:
předseda: Mgr. Bohuslav Slavík
členové: Milan Hamala a Mgr. Svatava
Hájková
Návrhová komise byla schválena.
8 pro - 0 proti – 0 se zdrželo
Dále byli určeni:
zapisovatel: Ing. Jan Slavík
ověřovatelé zápisu: Radek Podhrázký a Radek
Šles

Ad. 4: Vyjádření ověřovatele zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva

Ověřovatel zápisu Ing. Marek Světlík
konstatoval, že zápis byl řádně zveřejněn a nebylo
k němu připomínek.

Ad. 5: Rozpočtové opatření č. 6/2010

Účetní obce seznámila ZO s rozpočtovým
opatřením (RO) a vysvětlila jednotlivé položky.
Starosta: V RO č. 6/2010 je již počítáno
s částkou 15.000,-Kč na pořízení notebooku. Dále
starosta uvedl, že stávající PC v kanceláři starosty
je již nevyhovující a zastaralé vybavení, proto
požádal o souhlas s pořízením nového PC, což
odpovídá zvýšení odpovídající položky z 25.000
na 45.000 Kč.
Navýšení výdajů o 20.000,-Kč na nový počítač
bylo schváleno.
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo
schváleno.
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta: Protože se ZO sejde na svém
příštím zasedání pravděpodobně až v lednu 2010
a během zbývajících dnů do konce roku 2010
může dojít k novým příjmům či výdajům, které
nejsou či jsou nedostatečně v rozpočtu uvedeny,
navrhuje, aby ZO vyslovilo předběžný souhlas
také s předpokládanými změnami rozpočtu s tím,
že následující RO č. 7/2010 bude ZO předloženo
na nejbližším zasedání a jako odpovědného
za provedení nezbytných změn rozpočtu určilo
a schválením RO pověřilo starostu.
Starosta byl schválen jako odpovědná osoby
ke schválení rozpočtového opatření č. 7/2010.
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 6: Žádosti občanů a organizací

a) Lucie Motyčková - Žádost o prodej části
obecního pozemku.
Starosta seznámil ZO s žádostí, navrhl ji vzít
na vědomí a schválit záměr obce odprodat část
obecního pozemku č. 2/4, v k.ú. Jezeřany.
RP: Upozornil na přítomnost hydrantu.
Starosta: Jde pouze o záměr, přesné zaměření
pozemku bude až po souhlasu ZO s prodejem,
který může následovat až po uveřejnění záměru.
Záměr obce odprodat část obecního pozemku
č.2/4 byl schválen.
8 pro – 0 proti – 0 se zdržel
b) Jaromír Kubík - Žádost o prodloužení
lhůty k identifikaci vlastníka nemovitosti
Starosta seznámil ZO s žádostí a navrhl vzít
ji na vědomí a vyčkat skončení dědického řízení.
c) ELING – CZ s.r.o. - žádost o vyjádření
k územnímu souhlasu, stavba „JezeřanyMaršovice, příp. NN, p. Čech“ a smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí Jezeřany-Maršovice
a společností E.ON Distribuce, a.s., ve věci
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realizace stavba „Jezeřany-Maršovice, příp. NN,
p. Čech“
Starosta seznámil ZO s žádostí. Jedná se
o vyjádření k územnímu souhlasu s přípojkou
nízkého napětí pro pana Aleše Čecha a podepsání
smlouvy o smlouvě budoucí odpovídající právu
věcného břemene mezi obcí a E.ON Distribuce,
a.s.. Navrhl vzít žádost na vědomí, pověřit
starostu vypracování vyjádření a schválit smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena.
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) V diskuzi k žádostem nikdo z přítomných
nevystoupil.

Ad. 7: Volba kulturního výboru

Starosta navrhl zřízení Kulturního výboru.
Nechává na zvážení ZO, zda by měl pracovat jako
3 nebo 5 -členný. Vyslovil přání, aby každý člen
ZO pracoval v nějakém výboru.
MH: Souhlasí s členstvím v některém výboru,
ale ne v kulturním.
Starosta navrhl, aby Milan Hamala pracoval
v kontrolním výboru místo Mgr. Svatavy Hájkové,
která projevila zájem pracovat v Kulturním
výboru. Proto bylo navrženo její odvolání
z kontrolního výboru.
Mgr. Svatava Hájková byla odvolána
z kontrolního výboru.
6 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (JS, MS)
Milan Hamala byl schválen jako člen
kontrolního výboru.
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta navrhl za předsedu kulturního
výboru Mgr. Petra Eckla, a za členy Ing. Jana
Slavík a Mgr. Svatavu Hájkovou.
Kulturní výbor byl schválen v tomto složení:
předseda Mgr. Petr Eckl a členové Ing. Jan Slavík
a Mgr. Svatava Hájková.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
JS: Vyslovil přání, aby kulturní výbor měl
5 členů a byli v něm zapojeni i ostatní občané
– nezastupitelé, kteří mají zájem v této oblasti
pracovat.

Ad. 8: Rozhodnutí ZO č. 1/2010,
o odměnách neuvolněným členům
zastupitelstva obce

Starosta seznámil ZO s návrhem systému
odměňování pro neuvolněné členy ZO. Podle § 72
zákona o obcích může být neuvolněným členům
zastupitelstva obce za výkon funkce poskytnuta
měsíční odměna, když její maximální výši
stanovuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Konkrétní
výši odměny stanovuje zastupitelstvo obce.
V případě naší obce by mohlo být stanovena
maximální výše odměny s příplatky následovně:
místostarosta - 7.509,-Kč + 10.432,-Kč,
celkem 17.941,-Kč, zastupitel obce - 280,-Kč +
180,-Kč, celkem 460,-Kč, předseda výboru - 880,Kč + 180,-Kč, celkem 1.060,-Kč a člen výboru
570,-Kč + 180,-Kč, celkem 750,-Kč.
Výši odměny místostarostovi navrhuje proto
ve výši 7.500,-Kč, a to s ohledem na předpokládaný
rozsah jeho úkolů a za zastupování starosty,
rovněž s ohledem na zjištěné skutečnosti ohledně
poskytování odměny místostarostovi v ostatních
obcích. U ostatních odměn navrhuje poskytnout
odměnu v plné výši a to bez příplatku.
MS: Byl příplatek aplikován i v minulém
volebním období?
Starosta: Ano, ale jen u člena ZO.
MH: Jaká je minimální částka, kterou může
člen ZO pobírat?
Starosta: Člen ZO nemusí pobírat vůbec nic,
takže tato minimální částka je nulová.
MH: Navrhuje pracovat buď bez odměny
nebo snížit navrhovanou odměnu.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

JS: Člen ZO má také možnost se individuálně
své odměny vzdát.
MS: Při navrhovaných odměnách by celková
částka oproti minulému volebnímu období klesla.
Rozhodnutí ZO č. 1/2010, o odměnách
neuvolněným členům zastupitelstva obce bylo
schváleno.
5 pro – 3 proti (RŠ, RP, MH) – 0 se zdrželo

Ad. 9: Způsob vyplacení odměny při
skončení funkčního období bývalého
starosty

Podle § 71 odst. 3 písm. b) zákona o obcích,
má bývalý starosta nárok na odměnu při skončení
funkčního období. Výše takové odměny se stanoví
jako výše měsíční odměny, k níž se připočte
násobek této částky a počtu celých ukončených
po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však
pěti ukončených let výkonu funkce. Odměna
může být vyplacena v měsíčních splátkách
nebo jednorázově. Starosta navrhuje vyplacení
jednorázově.
Jednorázové vyplacení odměny pro bývalého
starosty při skončení funkčního období bylo
schváleno.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

Ad. 10: Účetní směrnice

Od 01.01.2010 se zásadně změnil systém
účetnictví obcí v rámci koncepce reformy
veřejných financí a tzv. Centrálního účetnictví
státu. Došlo k celé řadě legislativních změn,
zejména zákona o účetnictví, ale také dalších
prováděcích předpisů. Během roku 2010 vznikaly
nové České účetní standardy (ČÚS), které jsou
nezbytné pro správné účtování obce. Obec, která
hospodaří s veřejnými prostředky, musí tyto
změny začlenit do svých směrnic tak, aby byly
v souladu se základními zákonnými předpisy.
Proto starosta navrhuje schválit předložené
směrnice, jejich případné změny či doplnění
je možno provádět dle potřeby v následujících
obdobích. Obec účtuje samozřejmě podle platných
předpisů, ale protože až během roku 2010 vešly
v platnost některé příslušné vyhlášky a ČÚS
nebylo možné zpracovat směrnice dříve. Je však
potřeba je schválit do konce roku 2010.
JS a MS: Měli připomínky týkající se úprav
textu a používání jednotné terminologie.
Starosta: Připomínky budou aplikovány
do textů směrnic. Nic to na jejich charakteru,
významu nebo platnosti nezmění a proto se
mohou schválit již nyní.
Směrnice č. 1/2010 o oběhu účetních dokladů
byla schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Směrnice č. 2/2010 o účetnictví byla
schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Směrnice č. 3/2010 o evidenci majetku byla
schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Směrnice č, 4/2010 o pod rozvaze a evidenci
pro zpracování přílohy účetní závěrky byla
schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Směrnice č. 5/2010 o časovém rozlišení byla
schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Směrnice č. 6/2010 o podpisových vzorech
byla schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

Ad. 11: Inventarizace majetku

Starosta přeložil ZO příkaz k zajištění
inventarizace majetku a závazků Obce JezeřanyMaršovice za účetní období od 01.01.2010
do 31.12.2010.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Předsedové komisí si vyzvednout podklady
u účetní. Kontrola může probíhat již od prosince
2010 a musí být provedena nejpozději 31.12.2010.
Místostarosta přečetl instruktáž k provedení
inventarizace.
Starosta pošle emailem členům ZO
odpovídající směrnici.

Ad. 12: Rozprava o rozpočtu na rok
2011

Starosta seznámil ZO o aktuální situaci.
S ohledem na skutečnost, že teprve před 14 dny
se uskutečnilo ustavující zasedání nového ZO
a doposud ani nebyl schválen státní rozpočet
na rok 2011, není možné v tak krátkém časovém
období připravit kvalitní návrh rozpočtu.
Předpokládá, že rozpočet bude připraven
v průběhu měsíce prosince tak, abychom jeho
návrh mohl být předložen v lednu 2010 a následně
schválili. Od 01.01.2011 by se obec řídila podle
pravidel rozpočtového provizoria, které musí
stanovit ZO tak, aby nedošlo k narušení plynulosti
hospodaření obce. Takto postupuje většina obcí,
protože je lepší připravit kvalitní rozpočet než ho
ušít horkou jehlou a pak ho neustále měnit.
Předložil
ZO
návrh
Rozhodnutí
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice č.
2/2010, o rozpočtovém provizoriu pro rok 2011
bylo schváleno
Rozhodnutí Zastupitelstva Obce JezeřanyMaršovice č. 2/2010, ze dne 26.11.2010,
o rozpočtovém provizoriu pro rok 2011 bylo
schváleno.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

Ad. 13: Zpráva starosty
Termín podání žádostí o dotaci
S ohledem na pozdější schvalování rozpočtu
obce na rok 2011 navrhl vyjímečně posunout
datum pro podávání žádostí o finanční dotaci
z rozpočtu obce z 30.11.2010 na 31.12.2010.
JS: Navrhuje pozdější datum (cca.
15.01.2011) s ohledem na vánoční svátky.
Datum 31.12.2010 bylo schváleno jako
termín pro podání žádosti o finanční dotaci
z rozpočtu obce bylo schváleno.
7 pro – 0 proti - 1 se zdržel (JS)
Žádost ČSCH
Svaz chovatelů žádá obec o dotaci ve výši
5.000 Kč na pokrytí nákladů cen na soutěži v září
2010.
Starosta žádost obdržel teprve den před
zasedáním. Navrhuje žádost schválit.
RŠ: Je nyní pro schválení žádosti, ale měly by
se podávat včas.
Starosta: Pravidla pro poskytování finanční
dotace budou potřebovat také upravit.
Žádost ČSCH o finanční dotaci z rozpočtu
obce ve výši 5.000 Kč byla schválena.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Volby 2010
Byla poskytnuta účelová dotace, která nebyla
plně využita a tak se zbylé peníze budou vracet
do státního rozpočtu (4.826 Kč z 19.000 Kč).
Oprava obecních křížů
Seznámil s aktuálním stavem, kdy obec má
nyní dvě nabídky (Marston-CZ a MgA. Bohdan
Jeřábek) na opravy křížů: hraniční v Jezeřanech
a hřbitovní v Maršovicích. Starosta a místostarosta
konzultovali tyto nabídky (postup oprav)
s Ing. Andreou Stejskalovou, pracovnicí odboru
školství a kultury MěÚ Moravský Krumlov. Nyní
je potřeba rozhodnout jak postupovat dál, peníze
v rozpočtu vyčleněny jsou.
JS: Připomenul, že již bývalé ZO doporučilo
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tehdejšímu starostovi, aby kontaktoval pana
Vojáčka (dalšího zájemce o opravu), aby upřesnil
svoji nabídku, a aby starosta rovněž konzultoval
s Ing. Andreou Stejskalovou, pracovnicí odboru
školství a kultury MěÚ, která má problematiku
památek na starost, specifikaci prací, které je
nutno při opravě křížů provést, tak aby se daly
jednotlivé nabídky mezi sebou posoudit a vybrat
tu nejlepší.
Starosta: Nemá od pana Vojáčka žádnou
jinou upřesněnou nabídku, ani informace
o zmiňovaných jednáních.
SH: Doporučuje podívat se na reference
jednotlivých firem a požádat pana Vojáčka
o upřesnění jeho nabídky.
MS, JS: Doporučují přenechat další jednání
a rozhodnutí v této věci na starostovi.
Pověření ZO starostovi rozhodnout o opravě
křížů bylo schváleno.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo
Oprava strouhy v Maršovicích
Bývalý starosta měl pověření od ZO zajistit
úpravu kanalizace do výše 50.000 Kč. Úprava se
nakonec neuskutečnila.
Starosta navrhuje, aby se tyto práce odložily
na později (jaro 2011).
Předžalobní výzva
JUDr.
Zdeněk
Konopčík
vypracoval
předžalobní výzvu - ke splnění závazků
z kupní smlouvy spojené s osobním závazkem
předkupního práva, smluvní pokuty 200.000,-Kč,
kterou zaslal Dagmar Maškové ohledně prodeje
pozemku p.č. 1216/152, v k.ú. Jezeřany. Dagmar
Mašková odpověděla na výzvu písemně a chce
jednat o mimosoudním vyrovnání.
Převedení telefonního čísla 606108288
na obec
Starosta vyhověl žádosti Jana Šťastného
a převedl na jeho soukromý účet původní služební
telefonní číslo.
Tímto současný starosta nemá služební
telefonní číslo a tak požádal ZO o souhlas převést
své soukromé telefonní číslo na obec a stanovení
služebního limitu provolané částky na 500 Kč
měsíčně.
Převod soukromého telefonního čísla na účet
obce a limit pro služební volání ve výši 500 Kč
měsíčně byl schválen.
8 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

Ad. 14: Diskuse
MS: Požádal starostu o předložení seznamu
všech předpisů a směrnic vydaných obcí
na příštím zasedání ZO.
MS: Mělo by se jednat s firmou AP Investing,
zpracovatelem žádosti o dotaci na kanalizaci, aby
se zjistily důvody nízkého bodového ohodnocení
naší žádosti, aby obec získala příště lepší
ohodnocení a zvýšit tak šance na získání dotace.
Starosta: Zjistil, že obec nedostala během
roku 2010 dotaci na kanalizaci. Obec se odvolala.
Bude jednat s firmou AP Investing o možnostech
jak lépe uspět.
Marie Leikepová: Jaká je aktuální situace
s Pérkama?
Starosta: Bývalý starosta měl připravit
pro dotčené občany kupní smlouvy a jednat
o podmínkách.
Marie Leikepová: Nikdo s ní nejednal, jen
dostala smlouvy od geodeta, který zaměřoval
pozemky.
Starosta: Bude potřeba nechat vypracovat
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projekt a budou se hledat finanční zdroje.
Radek Podhrázký: Vjezd na Pérka by se měl
upravit značkami, aby tam nemohla nákladní auta
z důvodu bezpečnosti.
Starosta: Omezení vjezdu dopravníma
značkami bude pravděpodobně v kompetenci
obce a tak zjistí co a jak.

Ad. 15: Usnesení

Předseda návrhové komise Mgr. Bohuslav
Slavík přečetl návrh usnesení č. 10/2010.
Usnesení
č.
10/2010
ze
zasedání
zastupitelstva obce bylo schváleno.
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 16: Závěr

Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a zasedání ukončil ve 20:55.
Ing. Petr Slavík, starosta
Zapsal: Ing. Jan Slavík
Ověřovatelé zápisu:
Radek Podhrázký,
Radek Šles

Usnesení č.10/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany – Maršovice
ze dne 26.11.2010
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

1. Rezignaci člena zastupitelstva obce pana Jana
Šťastného
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
obce pana Milana Hamaly
3. Vyjádření
ověřovatele
zápisu,
pana
Ing. Marka Světlíka, z minulého zasedání
zastupitelstva obce
4. Žádost slečny Lucie Motyčkové o prodej části
obecního pozemku, p. č. 2/4. k. ú. Jezeřany
5. Žádost pana Jaromíra Kubíka o prodloužení

lhůty k identifikaci vlastníka nemovitosti
p. č. 180, v k. ú. Jezeřany
6. Žádost společnosti ELING CZ s.r.o.
o vyjádření k Územnímu souhlasu a Žádost
o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí
odpovídající právu věcného břemene
na stavbu kabelové přípojky NN, p. Čech
7. Příkaz starosty k zajištění inventarizace
majetku a závazků Obce Jezeřany –
Maršovice za účetní období od 01.01.2010
do 31.12.2010
8. Zprávu starosty

II. schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Bohuslav
Slavík, Mgr. Svatava Hájková, Milan Hamala
2. Rozpočtové opatření č. 6/2010
3. Záměr obce odprodat část obecního pozemku,
p. č. 2/4, v k. ú. Jezeřany
4. Rozhodnutí zastupitelstva obce č. 1/2010,
o odměnách za výkon funkcí neuvolněným
členům zastupitelstva obce
5. Vyplacení odměny při skončení funkčního
období bývalého starosty obce jednorázově
6. Směrnice č. 1/2010 o oběhu účetních dokladů
7. Směrnice č. 2/2010 o účetnictví
8. Směrnice č. 3/2010 o evidenci majetku
9. Směrnice č. 4/2010 o podrozvaze a evidenci
10. Směrnice č. 5/2010 o časovém rozlišení
11. Směrnice č.6/2010 o podpisových vzorech
12. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Jezeřany
– Maršovice č. 2/2010, ze dne 26.11.2010,
o rozpočtovém provizoriu pro rok 2011
13. Finanční dotaci ve výši 5.000,- na čestné ceny
výstavy ČSCH ze dne 26.9.2010
14. O opravě dvou křížů (Hraniční kříž
v Jezeřanech, Kříž na hřbitově v Maršovicích)
rozhodne s pověřením zastupitelstva obce
Jezeřany – Maršovice starosta obce
15. O rozpočtovém opatření č. 7 rozhodne
starosta a na příštím zasedání ho předloží
zastupitelstvu obce ke vzetí na vědomí
16. Limit na mobilní telefon pro služební účely

starosty obce ve výši 500,-/měs. a převedení
soukromého telefonního čísla 606 108 288
na obec Jezeřany – Maršovice
17. Posunutí termínu podávání žádostí o finanční
dotaci z rozpočtu obce do 31.12.2010

III. odvolává:
1. Paní Mgr. Svatavu Hájkovou z kontrolního
výboru

IV. volí:
1. Členem kontrolního výboru pana Milana
Hamalu
2. Předsedou kulturního výboru pana Mgr. Petra
Eckla, členy kulturního výboru Mgr. Svatavu
Hájkovou a Ing. Jana Slavíka

V. ukládá:
starostovi:
1. Informovat zastupitelstvo obce Jezeřany –
Maršovice o dalších krocích ve věci opravy
dvou křížů (Hraniční kříž v Jezeřanech,
Kříž na hřbitově v Maršovicích), do příštího
zasedání
2. Projednat s panem JUDr. Zdeňkem
Konopčíkem další postup paní Dagmar
Maškové, bytem Ertenova 6, Brno 602 00,
do příštího zasedání
3. Předložit platný seznam právních předpisů
schválených obcí na příštím zasedání
4. Kontaktovat společnost AP INVESTING,
s.r.o. ohledně podrobností o dotaci
na výstavbu kanalizace, do příštího zasedání
5. Zajistit dopravní označení týkající se zákazu
vjezdu na „Pérka“ do 30.4.2011
Mgr. Bohuslav Slavík,
předseda návrhové komise
Ing. Petr Slavík,
starosta

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

ŽIVÝ BETLÉM
ve čtvrtek 23.12.2010 v 16:00
v Jezeřanech na návsi
K Vaší pohodě přispěje podávání svařeného vína.
Vstupné na náves: vánoční ozdoba na stromeček.
Letos si budete moci odnést do svých
domovů betlémské světlo.
listopad - prosinec
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Místní poplatky
v roce 2011
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

Úhrada poplatků
1. Na obecním úřadě
v Jezeřanech-Maršovicích
od února v úřední dny: pondělí
a 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.
Nebudou-li poplatky zaplaceny
včas a ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené poplatky může obec
zvýšit až na trojnásobek.

Pracovní doba na
obecním úřadě v době
vánočních svátků
(od 23.12. do 31.12.2010)

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

6

Den

Datum

Pracovní doba

čtvrtek

23.12.

07.00 - 10.00

pátek

24.12.

svátek

pondělí

27.12.

dovolená

úterý

28.12.

dovolená

středa

29.12.

07.00 – 17.00

čtvrtek

30.12.

dovolená

pátek

31.12

dovolená

listopad - prosinec

Vánoce jsou za dveřmi!
Snad čím dál tím dřív. Tak se nám to aspoň zdá. Teprve byl začátek
školního roku a teď už se škola opět obléká do zimního vánočního kabátu.
Ale přece jenom nepředbíhejme a povězme si, co se od začátku školního
roku dělo ve škole a ve školce.
Přivítali jsme 8 nových prvňáčků. Už se ostříleli, jsou sice trošku živější,
ale šikovní. Od října začaly pracovat ve škole zájmové kroužky. Kroužek
počítačů vede paní uč. Heikenwälderová a kroužek sportovních her paní
uč. Bílová. 12. října se ve škole uskutečnil hudební výchovný koncert pro
nejmenší s operním sólistou panem Břetislavem Vojkůvkou a doprovodem
jeho dcery na klávesy. 7. a 12. října se konaly „Drakiády“. Ta první
za pěkného počasí v MŠ. Té druhé, spojené se soutěží o nejkrásnějšího
draka, už počasí tolik nepřálo. Větru se nechtělo foukat, tak si alespoň
školáci odnášeli domů diplomy za krásné draky a všichni nějakou odměnu.
Další velice pěknou akcí byly tradičně „Slavnosti světel“, kterým počasí
letos obzvlášť přálo. Jen byla nějaká větší tma než obvykle i v tom nádherně
osvětleném areálu školky a školy. Nikdo se v ní ale při plnění úkolů mezi
strašidly neztratil, a tak se všichni se sladkými odměnami a pěknými
diplomy sešli u táboráku, kde si opekli dobré buřtíky.
25. listopadu si čtvrťáci a páťáci s paní uč. Heikenwälderovou udělali
výlet do divadla Barka v Brně na divadelní představení v anglickém jazyce
,,JACKIE AND THE GIANT“ ( Jackie a obr). Bylo to poprvé, kdy navštívili
divadlo v jiném jazyce. Moc se jim líbilo, zapojili se i do děje a určitě budou
jezdit častěji. V Brně si ještě prohlédli nové hodiny na nám. Svobody
a vánočně vyzdobenou „Vaňkovku“. Pro malé školáky byla ten den ve škole
připravena beseda s policistou panem Zdeňkem Procházkou, který je
seznámil s pejskem Ajaxem a jeho zápisníkem, ve kterém budou plnit celý
rok úkoly.
30. listopadu jsme spolu s malými školáčky z Loděnic a našimi školáčky
navštívili divadelní představení v Mor. Krumlově „Putování za hvězdou“.
A je prosinec, poslední měsíc v roce. Protože nás tento rok Mikuláš
s andělem a čerty nenavštívil, neboť se připravovali na neděli, alespoň jsme
si zkrátili čekání na ně zdobením perníků a čertovskou pohádkou. V úterý
7. 12. se uskutečnila již třetí společná vánoční dílna. Od rána byl den
otevřených dveří a od 14. 00 hod. se začaly v dílničkách v družině vyrábět
věnečky, svícny a jiné zimní a vánoční ozdoby a předměty. Během celého
odpoledne se zde vystřídalo hodně maminek a babiček a společně s nimi
a s dětmi jsme strávili příjemné odpoledne. Ihned po vánoční dílně jsme
se začali připravovat na tradiční vánoční besídku, která by se měla konat
a doufejme, že budou žáci zdraví a konat se bude 21. 12. 2010.

listopad - prosinec

7

Tak takový byl podzim a začátek zimy ve škole a teď už se ze
všeho nejvíce těšíme na Vánoce. Tedy hlavně děti! O Vánocích
se říká, že jsou svátky klidu, míru a doširoka otevřených srdíček.
Otevřete také to svoje srdíčko všem kolem sebe, usmívejte se
a rozdávejte radost. Je to to nejmenší, ale zároveň nejkrásnější,
co můžete dát. Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2011 hlavně hodně zdraví !
Květoslava Bílová, řed. školy

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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TJ JezeřanyMaršovice
TJ Jezeřany-Maršovice měla v sezoně
2009/2010 v okresních soutěžích celkem
tři mužstva – muže, dorost a přípravku.
V sezoně 2010/2111 rovněž tři mužstva –
muže „A“, „B“ a přípravku. Letošní rok je pro
nás nejúspěšnější rok v historii TJ. Fotbalisté
a fanoušci se konečně dočkali. Naše mužstvo
postoupilo do okresního přeboru.

Sezona 2009/2010
Muži
V sezoně 2009/2010, ve III. B třídě naši
hráči 22x vyhráli, 2x remizovali a pouze 2x
prohráli a získali 68 bodů, při skóre 84:18.
Nastříleli nejvíce gólů a obdrželi nejméně
gólů ze všech týmů. Bronislav Lesonický se
stal nejlepším brankářem na okrese Znojmo.
V 19. zápasech, které odchytal, udržel 13x
čisté konto a obdržel jenom 7 gólů. Nejlepším
střelcem se stal Jan Machala, který nastřílel
celkem 22 gólů, na druhém místě se umístil
Milan Šles se 14 góly a třetí skončil Michal
Novotný se 13 góly.
Mužstvo nastupovalo ve většině zápasů
v tomto složení: v prvních sedmi zápasech
chytal v brance Jan Šles, protože Bronislav
Lesonický měl stop za vyloučení v minulém
ročníku. Zbytek sezóny už chytal Bronislav
Lesonický. V obraně hráli Radek Galáš, Václav
Šles, Jaroslav Juráček a Vlastimil Burjan.
V záložní řadě nastupovali Michal Galáš,
Michal Bíla, Michal Novotný a Radek Šles.
V útoku kouzlili Milan Šles a Jan Machala.
Na lavičce, spolu s Jana Šlesem, byli
připraveni nastoupit Michal Hájek, Tomáš
Haas, Vít Ostrovský a na podzim ještě Petr
Janíček.

listopad - prosinec

Velký podíl na postupu měl kromě hráčů
také trenér Rostislav Kroupa z Němčiček,
který se našim hráčům věnoval poslední
sezónu, hlavně v zimní přípravě udělal velký
kus práce.
Poděkování také patří vedení mužstva
a to oficiálnímu trenérovi Vlastimilu
Novotnému a vedoucímu mužstva Radku
Šlesovi a dále všem, kteří pomáhali na lavičce,
našim asistentům rozhodčího a pořadatelské
službě. Nesmíme rozhodně zapomenout
na všechny věrné diváky, kteří fandili jak při
domácích zápasech, tak na hřištích soupeřů.

Dorost
Mužstvo dorostu pod vedením trenéra
Radka Šlese, hrálo ve skupině „B“ okresní
soutěže a skončilo na třetím místě. Nejlepším
střelcem se stal se 14 góly Vít Ostrovský,
druhý Radek Knotek jich dal 13 a třetí David
Hofbauer 9.
Protože skončili čtyři hráči - Martin
Adámek, Milan Hájek, Lukáš Vodička
a Zbyněk Janda a celek dorostu by byl značně
oslaben a měli jsme málo hráčů, do nové
sezony jsme dorost již nepřihlásili a zvolili
jsme raději možnost přihlásit do soutěže „B“
mužstvo.

Přípravka
Pro velký zájem ze strany našich
nejmenších jsme založili i celek přípravky.
Velkou zásluhu na jejím vzniku a jejich
vedení mají trenéři Jan Geyer a František
Novotný ml. Kluci měli velkou chuť, ale bylo
vidět, že se teprve začínají a tomu odpovídali
i výsledky, ale ty v jejich případě nebyly zas
tak důležité. Jsou naší nadějí do budoucnosti.

Sezona 2010/2011
„A“ mužstvo
Do nové sezóny vstoupilo naše mužstvo
fantasticky. Z úvodních
třech utkání získalo
plný počet 9 bodů
a hrálo pěkný, technický
a účelný fotbal. Nedalo
se čekat, že by v tomto
stylu hrálo celou sezonu,
ale jeho výkony byly
pořád velmi dobré, ale
s výsledky to již bylo
horší. Mužstvo zlomilo
tragické utkání dohrávky
s Dynamem Oleksovice,
když
vše
začalo
nádherně. Po prvním
poločase mužstvo vedlo
4:2, ale po katastrofálním
závěru zápasu prohrálo
nakonec
4:6.
Navíc
byl vyloučen brankař
Bronislav
Lesonický.
Potom jsme si již přáli,
aby podzimní sezóna
skončila.
Mužstvo
nakonec
získalo 14 bodů, když

9

vyhrálo 4 zápasy, 2x remizovalo a 7x
prohrálo, se skóre 21:30.
Všichni věříme, že v zimní přípravě
se mužstvo dá dohromady a na jaře bude
podávat takové výkony, že hráči budou mít
radost ze hry a fanoušci budou mít důvod
mávat klubovými šálami.

„B“ mužstvo
Do našeho „béčko“ přešli dorostenci,
kteří byli posíleni hráči, kteří v dorostu
skončili. Trenérem se stal Marek Badin.
Mužstvo začalo celkem úspěšně, v průběhu
sezony se projevil problém s dostatečným
počtem hráčů, zejména pokud hrálo „béčko“
ve stejném čase jako „áčko“. Po podzimní
části je mužstvo s 10 body na 12. místě,
když 2x vyhrálo a 4x remizovalo. Nejlepším
střelcem „béčka“ je se 4 góly Tomáš Soukop.

Přípravka
Do sezony nastoupilo mužstvo už jenom
pod vedením jednoho trenéra a to Františka
Novotného ml. Můžeme říct, že na podzim
je to náš nejúspěšnější celek. Kluci jsou již
více sehraní, více si věří a je to na výsledcích
vidět. V tabulce jsou sice na 5 místě, ale mají
stejný počet bodů jako „áčko“ 14, když 4x
vyhráli a 2x remizovali, ale co je hlavní kluci
dávají góly. Nejlepším střelcem s 9 brankami
je Bohuslav Lang.

Do nového roku přejeme všem hráčům
dobrou fyzičku, přesnou mušku a týmového
ducha. Fanouškům co nejméně nervů
a hodně krásných sportovních zážitků. Dále
všem přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně štěstí
a zdraví a věříme, že na jaře se všichni
setkáme na našem hřišti.
členové výkonného výboru TJ
Střelci za podzimní část
sezony 2010/2011 družstva
mužů „A“, „B“ a přípravky TJ
Jezeřany-Maršovice
„A“ mužstvo
5x
4x
3x
2x
1x

Michal Novotný
Milan Šles
Jan Machala, Vlastimil Burjan
Martin Forman
Zdeněk Hrabina, Radek Šles, David
Lyczak, Václav Šles

„B“ mužstvo
4 x Tomáš Soukop
2 x David Lyczak
1 x Milan Hájek, Martin Adámek, Milan Šles

Přípravka
9x
3x
2x
1x

Bohuslav Lang
Tomáš Pokora
Jan Smetana
Dominik Novotný

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Tabulky za podzimní část sezony 2010/2011
družstva mužů „A“, „B“ a přípravky mužstev TJ Jezeřany-Maršovice
Tabulky za podzimní část sezony 2010/2011
družstva mužů „A“, „B“ a přípravky mužstev TJ Jezeřany-Maršovice
Tabulky za podzimní část sezony 2010/2011
družstva mužů „A“, „B“ a přípravky mužstev TJ Jezeřany-Maršovice

TABULKA
okresní přebor
TABULKA
okresní
Záp +přebor
0 - Skóre

Rk.

Tým

1.
Rk.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.
9.
8.
10.
9.
11.
10.
12.
11.
13.
12.
14.
13.

Hor. Kounice A
Tým
Tasovice B
Hor. Kounice A
Šanov
Tasovice B
Bohutice
Šanov
Blížkovice A
Bohutice
Mor. Krumlov B
Blížkovice A
Oleksovice
Mor. Krumlov B
IE Znojmo B
Oleksovice
Miroslav B
IE Znojmo B
Dobšice B
Miroslav B
Jezeřany A
Dobšice B
Hostěradice A
Jezeřany A
Hrádek
Hostěradice A
Božice A
Hrádek

13
Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

14.

Božice A

13

8
+
7
8
6
7
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
5
6
5
5
4
5
4
4
4
4
2
4

5
0
5
5
4
5
3
4
2
3
1
2
3
1
0
3
2
0
1
2
2
1
1
2
1
1
4
1

Tým

1.
Rk.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.
9.
8.
10.
9.
11.
10.
12.
11.
13.
12.
14.
13.
15.
14.

Troskotovice
Tým
Damnice
Troskotovice
Rybníky
Damnice
Petrovice
Rybníky
Skalice
Petrovice
Tavíkovice
Skalice
Hostěradice B
Tavíkovice
Braníšovice
Hostěradice B
Trstěnice
Braníšovice
Olbramovice B
Trstěnice
Miroslav C
Olbramovice B
Jezeřany B
Miroslav C
Suchohrdly u Mir. B
Jezeřany B
Dobřínsko
Suchohrdly u Mir. B
Jamolice
Dobřínsko

14
Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

15.

Jamolice

14

(Prav)

0
1
0
3
1
4
3
5
4
6
5
5
6
7
5
6
7
7
6
7
7
8
7
8
8
7
8

36: 11
Skóre
32: 15
36: 11
24: 21
32: 15
19: 20
24: 21
22: 25
19: 20
36: 28
22: 25
33: 30
36: 28
27: 27
33: 30
16: 22
27: 27
27: 22
16: 22
21: 30
27: 22
17: 28
21: 30
17: 31
17: 28
19: 36
17: 31

29
Body
26
29
22
26
21
22
20
21
19
20
18
19
18
18
17
18
16
17
14
16
13
14
13
13
10
13

( 8)
(Prav)
( 5)
( 8)
( 4)
( 5)
( 3)
( 4)
( -1)
( 3)
( -2)
( -1)
( 0)
( -2)
( 0)
( 0)
( -1)
( 0)
( -5)
( -1)
( -4)
( -5)
( -8)
( -4)
( -8)
( -8)
( -8)
( -8)

2 4 7

19: 36

10

( -8)

TABULKA
Okresní soutěž IV.B
TABULKA
Okresní
soutěž
Záp
+ 0 IV.B
Skóre

Rk.

Body

14
+
10
14
9
10
9
9
9
9
6
9
6
6
4
6
5
4
5
5
4
5
2
4
1
2
2
1
0
2

0
0
3
0
2
3
2
2
1
2
2
1
1
2
5
1
2
5
2
2
4
2
4
4
5
4
2
5
3
2

Společenská
kronika
od 1.11.2010 do 31.12.2010

vv Životní jubilea
50 let
Ing.Jan Hájek
Karel Badin
Pavel Kárník
55 let
Marie Ruibarová
60 let
Jan Geyer
Miroslava Vlasáková
70 let
Božena Troppová
Marta Troppová
Marie Šlesová
80 let
Miroslav Pelikán
85 let
Marie Čechová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.

Body

(Prav)

0
1
0
3
1
3
3
4
3
6
4
7
6
5
7
7
5
7
7
6
7
8
6
8
8
10
8
11
10

79: 5
Skóre
28: 11
79: 5
42: 25
28: 11
37: 20
42: 25
38: 22
37: 20
19: 40
38: 22
33: 36
19: 40
27: 26
33: 36
32: 35
27: 26
21: 32
32: 35
28: 40
21: 32
9: 34
28: 40
20: 35
9: 34
23: 48
20: 35
13: 40
23: 48

42
Body
33
42
29
33
29
29
28
29
20
28
19
20
17
19
17
17
17
17
16
17
10
16
8
10
8
8
3
8

( 24)
(Prav)
( 12)
( 24)
( 11)
( 12)
( 8)
( 11)
( 7)
( 8)
( 5)
( 7)
( 1)
( 5)
( -4)
( 1)
( -7)
( -4)
( -7)
( -7)
( -5)
( -7)
(-11)
( -5)
(-13)
(-11)
(-16)
(-13)
(-24)
(-16)

0 3 11

13: 40

3

(-24)

TABULKA
Okresní soutěž přípravky „B“

vv Narozené děti
Eliška Vodičková
Vojtěch Buchmayer
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší obci.

vv Pohyb obyvatelstva
Narodili se 2 občani
K 31.12.2010 mají Jezeřany-Maršovice
751 obyvatel
Jezeřany: 451
Maršovice: 300

Pracovní doba
Obec Jezeřany-Maršovice
671 75 Jezeřany-Maršovice 1
IČ: 00292931
den

od - do

úřední hodiny

Pondělí

07.00 - 17.00

08.00 - 17.00

Rk.

Tým

Záp

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Hrušovany n. J.

12

11 0

1

54: 6

33

( 15)

Úterý

07.00 - 15.00

-

2.

Šanov

12

9

0

3

20: 19

27

( 9)

Středa

07.00 - 17.00

08.00 - 17.00

3.

Mor. Krumlov B

12

6

1

5

23: 18

19

( 1)

4.

Božice

12

5

2

5

21: 14

17

( -1)

Čtvrtek

07.00 - 15.00

-

5.

Jezeřany

12

4

2

6

16: 26

14

( -4)

Pátek

07.00 - 13.30

-

6.

Prosiměřice

12

3

0

9

19: 30

9

( -9)

7.

Hor. Kounice

12

1

1 10

8: 48

4

(-14)

Polední přestávka 12.00 – 12.30

Vydává obecní úřad v Jezeřanech - Maršovicích, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 220 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

