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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
Po mírné, ale jako vždy dlouhé zimě, která
trvala jako vždy tři měsíce, pomalu přichází jaro,
na které již mnozí z nás netrpělivě čekají. Jednou
z hlavních priorit obce a jejich pracovníků, nejen
nyní na jaře, ale i po celý rok směřuje do oblasti
úklidu a údržby veřejných prostranství a péče
o travnaté plochy a veřejnou zeleň. Věříme, že
v letošním roce budeme moci tuto nejen časově
ale i finančně náročnou činnost zabezpečit
díky pracovníkům z řad nezaměstnaných naší
obce, které nám úřad práce poskytne na veřejně
prospěšné práce (VPP). Při této příležitosti si
musím postesknout, že ačkoli nezaměstnaných
v naší obci je hodně, zájem pracovat na VPP
nebyl a museli jsme některé práce na údržbě
zabezpečit jinak.
V předchozích dvou letech, kdy skoro
všechna veřejná prostranství v obci byla dotčena
výstavbou splaškové kanalizace, jsme ochraně
veřejných prostranství nevěnovali takovou
pozornost, jakou by si určitě tato problematika
zasloužila. Myslíme si, že je načase aktivně
začít
ochranu
veřejného
prostranství
uplatňovat. Je potřeba si uvědomit, že většina
veřejných prostranství je ve vlastnictví obce
a dále můžeme rozlišovat mezi veřejnou
zelení a předzahrádkami, které ale také jsou
v mnoha případech, zejména v řadové zástavbě,
ve vlastnictví obce. Tyto předzahrádky jsou
mnohdy součástí ulice a dodávají takové ulici
osobitý charakter. Jsme zvyklí z minulosti a obec
je tomu ráda, že většina spoluobčanů se o své
předzahrádky stará a není jim lhostejné, jak
vypadá přístup k jejich domům. Tyto zahrádky
bývají osázený květinami, růžemi, travinami,
trvalkami, keři či menšími stromy.
Naopak veřejná prostranství, která
bezprostředně nesousedí s našimi domy se
od běžné zahrádky liší zejména tím, že se
zde nachází většinou vzrostlé stromy a které
většinou udržují pracovníci obce. Obec do údržby
těchto veřejných prostranství investuje nemalé

úsilí a finanční prostředky, na druhé straně se
tyto prostranství stávají plochami, kde občané
často bez povolení a bezdůvodně používají
ke svému prospěchu, často k parkování,
mnohdy jako odkládací plochu či skládky. To
se mnohým občanům nelíbí a oprávněně na to
poukazují. Bude potřeba přistoupit ke krokům,
které povedou k tomu, aby veřejná prostranství
sloužila k prospěchu všech.
Další důležitou součástí životního prostředí
v obci jsou rostoucí stromy, které čas od času
potřebují naší péči. Na druhé straně se však
nevyhneme ani jejich kácení. V letošním roce
jsme po pěti letech přikročili, na základě
vlastního šetření a na základě připomínek
občanů, ke kácení stromů v zastavěné části
obce. Věřte, že nejsme příznivci kácení a proto
k celé problematice přistupujeme odpovědně
a ke kácení jsme nepřikročili proto, že spadané
listí dělá nepořádek nebo že stromy někde stíní
a podobně. Hlavním důvodem byl jednak jejich
zdravotní stav a ohled na ochranu zdraví občanů
a majetku soukromého a obecního. Zároveň
chceme realizovat náhradní výsadbu stromů a to
dokončením výsadby lip malolistých na Panšule
a znovu obnovit alej v ulici k sportovnímu areálu
(před základní a mateřskou školou). Zde by měl
být vysázen jeřáb muk (cca 12 až 15 stromů).
Další náhradní výsadbu, pravděpodobně javorů,
bychom chtěli následně realizovat v lokalitě
za garážemi na Výhoně v Jezeřanech (za Halou
chovatelů).

Veselé
Velikonoce
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Informace z obce:
Úvodní slovo
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 01/2016
Nabídka pronájmu obecního
bytu (žádost, kritéria výběru)
Příspěvky:
HISTORIE - Muž který odsoudil
Ježíše
ŠKOLA - Kázal kadlec i kadlečka
Rodný kraj
Pomníček u cesty
Pozvánky (ostatní):
Přehled bohoslužeb
o Velikonocích
Závody 2016
Masopust 2016 (společná
fotografie)
Společenská kronika:
od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016

Budeme rádi, když na údržbě a zároveň
ochraně veřejného prostranství budou občané
s obcí spolupracovat, vždyť zlepšení vzhledu
veřejných prostranství a veřejné zeleně je
v zájmu nás všech a je důležitou součástí
životního prostředí v obci.
Přestože stav veřejných prostranství
je důležitou součástí života v obci, není to
zdaleka to jediné, čemu se v současné době
věnujeme. Stejně jako všichni občané i obec
musí připojit obecní budovy na splaškovou
kanalizaci. Z důvodu realizace výběrového
řízení a schválení smlouvy s dodavatelem
na zasedáních zastupitelstva obce, byly práce
realizovány až v zimních měsících (leden
a únor). V současné době jsou vybudovány
všechny kanalizační přípojky a do Velikonoc
budou provedeny i terénní úpravy. Navíc jsme
využili možností dodavatele a vybudovali
novou vodovodní přípojku pro klubovnu SDH
a z důvodu havarijního stavu i novou vodovodní
přípojku pro obecní byty.
V loňském roce se nám podařilo,
za finančního přispění Jihomoravského kraje,
realizovat oprava střechy kulturního domu a tím
budovu zabezpečit proti dešti a povětrnostním
vlivům. V letošním roce zastupitelstvo obce
schválilo další pokračování v rekonstrukci
budovy s tím, že předpokládáme podřezání
a izolaci obvodového zdiva proti zemní vlhkosti,
výměnu oken a vstupních dveří a vybudování
nové úpravy zpevněné plochy a chodníků před
kulturním domem. Předpokládáme náklady
ve výši cca 700 až 800.000,– Kč a proto jsme
znovu požádali o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 200.000,– Kč.
Zároveň jsme zadali přepracování projektu
sociálního zařízení tak, abychom v příštím roce
mohli vybudovat v kulturním domě nové sociální
zařízení a tak zlepšili podmínky pro konání
kulturních a společenských akcí v obci.
Zároveň chceme a musíme zaměřit svoje úsilí
a investovat finanční prostředky do rekonstrukcí
a oprav budov základní a mateřské školy. V únoru
došlo k poruše jednoho ze dvou plynových kotlů
(naštěstí jeden kotel, v této mírné zimě, vytopí
obě budovy) a proto v současné době intenzivně
řešíme jejich výměnu resp. celkovou rekonstrukci
kotelny. Ačkoli nám neskončilo ještě současné
topné období, bude potřeba hodně práce, aby se
nám podařilo vše stihnout do začátku nového
topného období.
Čeká nás náročný rok, a to nemluvím o stále
ještě nezahájené výstavbě inženýrských sítí
v lokalitě Za kostelem, jednání o přechodu pro
chodce na křižovatce ke škole, stavu některých
místních a účelových komunikacích a dalších
věcech, které budeme postupně řešit. Věřím, že
se nám to společným úsilím podaří.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem
svým, jménem zastupitelstva obce a jménem
pracovníků obce popřál krásné jaro a příjemné
a klidné prožití Velikonočních svátků. Zároveň
nám všem přeji, aby pro nás všechny byla naše
obec krásným místem, tak jak je ve své básni
Rodný kraj opěvuje paní Marie Čápová (1929
- 2015). Tato báseň byla v našem zpravodaji
zveřejněna před dvaceti lety.
Krásné jaro.
Ing. Petr Slavík, starosta

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 01/2016
konaného dne 25. 02. 2016
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obecní zřízení“). Informace
o místě, době a navrženém programu
zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu
s obecním zřízením, na úřední desce obecního
úřadu od 17. 02. 2016, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým,
hlášením v místním rozhlase. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92
odst. 3 obecního zřízení je zasedání ZO je
usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO.
Omluven je JS z důvodu dovolené.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan
Slavík (JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Radek
Šles (RŠ), Miroslav Ulreich (MU).
Ad. 01: Zahájení (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s programem
zasedání ZO a zároveň předložil návrh
na doplnění bodu 04. programu:

4. Žádosti občanů a organizací
f) ZMES, s.r.o., Návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení
ZO nemělo k doplnění programu žádné
připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016

1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
4. Žádosti občanů a organizací
a) Martin Buchmayer, Žádost o odkup
obecního pozemku v k.ú. Jezeřany
b) Petra Bergerová, Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
c) Centrum sociálních služeb Znojmo,
Smlouva o zajištění pečovatelské
služby
d) Spolek Lungta, Žádost o projednání
připojení se k mezinárodní kampani
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„Vlajka pro Tibet“
e) Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
obce
f) ZMES, s.r.o., Návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení
5. Pronájem zemědělských pozemků po digitalizaci k.ú. Maršovice
6. Prodej obecního pozemku p.č. 1193/3
v k.ú. Jezeřany
7. Smlouva o vkladu majetku „Splaškové
kanalizace, Jezeřany-Maršovice“ do hospodaření Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
8. Státní pozemkový úřad
a) Sdělení k žádosti o bezúplatný převod pozemků
b) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Trboušany
9. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
10. Projekt „Rekonstrukce průčelí KD“
11. Projekt „Protipovodňová opatření obce
Jezeřany-Maršovice“
12. Školství
a) Inspekční činnost České školní
inspekce
b) Rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2015
c) Vytápění objektů školy
13. Inventarizace majetku a závazků obce
za rok 2015
14. Rozpočtové opatření č. 9/2015 a č.
1/2016
15. Diskuse
16. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly
vyvěšeny na úřední desce od 16. 12. 2015
do 30. 12. 2015 a zápis byl řádně ověřen.
Členové ZO neměli vůči tomuto zápisu žádné
námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl SH a MH.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
01/2016 Mgr. Svatavu Hájkovou a Milana
Hamalu.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta uvedl zprávu o plnění usnesení
z
minulých
zasedání
zastupitelstva
obce. Jednotlivá usnesení byla splněna
a na doplnění starosta uvedl:
Jednotka SDH
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(Usnesení č. 13/06/2015)
Dne 21. 12. 2015 byla podepsána dohoda
o členství v Jednotce SDH s panem Lukášem
Badinem a doplněno pojištění všech členů
jednotky. K 01. 01. 2016 měla jednotka
13 členů, bohužel dne 19. 01. 2016 zemřel
po autonehodě pan Martin Špaček, takže
nyní má jednotka 12 členů. V letošním roce se
počet členů jednotky zvyšovat nebude.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Dodávky energií
(Usnesení č. 15/06/2015)
Situace ohledně dodávek elektrické
energie byla koncem roku značně
nepřehledná, když Energie pod kontrolou,
o.p.s. (dále je „EPK“) jako zprostředkovatel
dodávek energií, uzavřela na základě Smlouvy
o správě a zplnomocnění, jménem obce
a na její účet Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektrické energie a zemního plynu
mezi vybraným dodavatelem a obcí, na dobu
určitou od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2019.
Vybraným dodavatelem je společnost Energie
Pro s.r.o., K Haltýři 686/13, 181 00 Praha 8.
Dodavatelem elektrické energie pro obec
byla do konce loňského roku společnost
Amper Market, a.s., které společnost EPK,
resp. společnost EPK Trade s.r.o., neplatila
za dodávky elektrické energie, takže uvedená
společnost podnikla kroky k obstavení účtů
společnosti EPK Trade s.r.o. a údajně podle
Energetického zákona, mohla podat návrh
na přerušení dodávek elektřiny do všech
odběrných míst, u kterých evidovala
opakovaně neuhrazené platby ze strany EPK
Trade s.r.o.
Zástupci dotčených cca 15 obcí se na konci
roku a v lednu 2016 sešli na společném
jednání, aby se touto situací zabývali a popř.
zvolili společný postup. Bylo konstatováno,
že společnost EPK byla oprávněna smlouvy
za obce podepsat, ale celé jednání vykazuje
velmi nestandartní jednání. Dále byl starosta
obce Vedrovice pověřen jednáním s novým
dodavatelem ohledně úpravy délky smluvního
vztahu.
V současné době je dodavatelem energií
pro obec společnost Energie Pro s.r.o., které
jsou hrazeny zálohy za dodávky energií.
Smlouva o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního
plynu se společností EPK, tak ztratila svůj
smysl a stejně jako další spolupráce se
společností EPK. Podle smlouvy by obec
mohla podat výpověď s tím, že pokud se podá
do 30. 4. ,výpovědní doba skončí k 30. 6.
a správa odběrných míst bude převedena zpět
na obec.
Starosta předložil ZO text výpovědi
s návrhem na ukončení smluvního vztahu se
společností EPK a před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy. ZO s ukončením smluvního
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vztahu souhlasilo
smlouvy.

a

schválilo

výpověď

Usnesení č. 03/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s ukončením smluvního vztahu
založeného Smlouvou o energetickém
poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu, ze dne 28. 02. 2013,
která byla uzavřena mezi poskytovatelem
Energie pod kontrolou, o.p.s., a obcí
Obec Jezeřany-Maršovice a přidruženého
účastníka smlouvy Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje společnou výpověď Obce JezeřanyMaršovice a příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, Smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu, ze dne 28. 02. 2013,
v souladu s ustanovením čl. VI., odstavce 6. 1.
této smlouvy.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období
od 10. 12. 2015 do 25. 02. 2016:

Účast na jednáních
22. 12. 2015 a 19. 01. 2016, Porada
starostů, Vedrovice
Jednání ohledně problematiky dodávek
elektrické energie a zemního plynu.
Poskytování informací
V souladu s ustanovením § 18 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejnila obec na úřední
desce Výroční zprávu o činnosti v oblasti
poskytování informací za rok 2015, a to
ve dnech od 20. 01. do 10. 02. 2016.
V loňském roce byly evidovány dvě
žádosti, které jsou včetně odpovědí
zveřejněny na internetových stránkách obce.
ZO byla zpráva předložena a dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo Výroční zprávu na vědomí.
Program
poskytování
dotací
z rozpočtu obce „Pořízení projektů
kanalizačních přípojek“
Program byl schválen Usnesením ZO
č. 18/01/2015 a vyhlášen 27. 02. 2015
a doplněn na základě Usnesení ZO č.
19/02/2015 s vyhlášením 28. 04. 2015. Bylo
podpořeno celkem 260 majitelů poskytnutím
finančního příspěvku 1.000,– Kč na pořízení
projektové
dokumentace
domovních
přípojek a 250,– Kč na úhradu správního
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poplatku za podání žádosti o územní souhlas
na stavebním úřadě. Finančního příspěvku
ve výši 500,– Kč, majitelům nemovitostí, kteří
předložili doklad o úhradě provedení kontroly
kanalizační
přípojky
provozovatelem
splaškové kanalizace a tak realizovali
kanalizační přípojku do 31. 12. 2015, byl
vyplacen 110 majitelům nemovitostí.
Celkem tedy bylo vyplaceno 260.000,–
Kč na příspěvek na pořízení projektové
dokumentace, uhrazeno 66.250,– Kč
na správních poplatcích a 55.000,– Kč
za úhradu poplatku za připojení nemovitostí
v roce 2015.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Obecní kanalizační přípojky
Dne 14. 12. 2015 byla podepsána smlouva
o dílo se společností Inženýrské stavby
Jebáček s.r.o. a bylo předáno staveniště.
Začátkem roku 2016 byly zahájeny práce
na jednotlivých kanalizačních přípojkách.
V současné době je dokončována poslední
přípojka pro budovu MŠ.
Starosta navrhl, aby v rámci těchto prací
byla realizována objednávka pro přípravu
vodovodní přípojky pro budovu klubovny
SDH a zřízení nové vodovodní přípojky pro
obecní byty, která je v havarijním stavu.
Před hlasováním byla dána možnost ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO realizaci
přípojek schválilo.
Usnesení č. 05/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci stavby vodovodní přípojky
pro budovu nacházející se na pozemku p.č.
st. 122, k.ú. Jezeřany a opravu vodovodní
přípojky pro obecní byty č.p. 144, společností
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Splašková kanalizace
Jsou připravovány podklady pro
Závěrečné vyhodnocení akce, které má být
předáno do 31. 03. 2016 na SFŽP.
Veřejná zeleň
V rámci údržby veřejné zeleně v obci,
ochrany zdraví obyvatel a jejich a obecního
majetku (na základě vlastního šetření
a připomínek a námětu občanů), je potřeba
projednat a požádat obecní úřad, jako věcně
a místně příslušný správní orgán, o zahájení
správního řízení o povolení kácení dřevin,
zejména v následujících lokalitách obce:
hřbitov v Maršovicích (pozemek p.č.
949/11, k.ú. Maršovice), kde se stromy
nacházejí v těsné blízkosti hřbitovní zdi
a dochází k jejímu poškozování (2 javory,
třetí u márnice by zůstal zachován),
park v Maršovicích (pozemek p.č. 53/1,
k.ú.
Maršovice),
úprava
vzrostlých
křovin a stromů, mimo jiné i s ohledem
na rozhledové poměry na sousední křižovatce
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(3-5 tújí), prostor za garážemi v Jezeřanech
na Výhoně (pozemek p.č. 2038/1 a p.č.
1190/15, k.ú. Jezeřany), proschlé a částečně
uhnilé stromy (10 ks javorů), ulice vedle
domu č.p. 48 (pozemek p.č. 1491/1, k.ú.
Jezeřany), proschlý a částečně prohnilý strom
(ořech), prostor před KD (pozemek st. 20,
k.ú. Jezeřany) s ohledem na možnou realizaci
rekonstrukce KD a nové úpravy venkovních
prostor před KD odstraněním tří stromů
(javor – poškozený, prohnilý se špatnou
stabilitou, túje a smrk stříbrný).
Realizace nové výsadby stromů –
dokončení výsadby na Panšule a před areálem
základní a mateřské školy.
Starosta navrhl, aby ho ZO pověřilo
vypracováním a podáním žádosti o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
týkající se stromů v uvedených lokalitách.
Před hlasováním byla dána možnost ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ze strany členů ZO padlo vyjádření
ohledně náhradní výsadby, včetně výsadby
nových javorů v lokalitě za garážemi
na Výhoně, což bylo podpořeno a náhradní
výsadba bude postupně realizována. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO uložil
starostovi vypracovat a podat uvedenou
žádost.
Usnesení č. 06/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi vypracovat a podat žádost
o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les, týkající se stromů nacházejících se
na obecních pozemcích, které jsou ve špatném
zdravotním stavu a tím dochází k ohrožení
života občanů a jejich či obecního majetku.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odpadové hospodářství
Byly objednány a již dodány dva
kontejnery na plast a jeden kontejner
na papír. Nyní máme v obci 4 sběrná místa
na separovaný odpad, všechna vybavena
kontejnery na plast a nápojové kartony, papír
a sklo, v době vegetace na biologický odpad.
Ve dnech 18. 03. až 21. 03. 2016 se
uskuteční sběr a svoz velkoobjemového
odpadu, v sobotu 02. 04. 2016 sběr a svoz
nebezpečného odpadu.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

a)
Martin
Buchmayer,
Žádost
o odkup obecního pozemku v k.ú. Jezeřany
Žadatel žádá o odprodej části obecního
pozemku pro stavbu skladu + stání pro osobní
automobil. Schválený územní plán umožňuje
výstavbu garáže, uvedená část pozemku je
vedena jako plocha určená pro parkoviště
a garáže, ale v daném místě se nachází
sklep, ve kterém je přípojka vody pro Halu
chovatelů a pokud by došlo k prodeji části
tohoto pozemku, muselo by dojít k přeložení
uvedené přípojky na náklady kupujícího,
s tímto je žadatel srozuměn.
Je třeba zvážit, zda obec upřednostní
prodej pozemku na stavbu garáže před
současným stavem. Pozemek by v tomto
případě bylo možné prodat za účelem výstavby
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další garáže či stání pro osobní automobil, ale
je nutné nejdříve schválit záměr prodat část
pozemku p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany.
Byla vznesena připomínka, že v obdobné
žádosti o odprodej části stejného pozemku
na stavbu garáže nebylo vyhověno.
Starosta uvedl, že se jednalo o jinou
část pozemku, přes který vede přípojka
plynu a povede zde i kanalizační přípojka
pro Halu chovatelů a realizace garáže by zde
za stávajících okolností nebyla možná.
Starosta navrhl schválit předložený
záměr a před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO
záměr schválilo.
Usnesení č. 07/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek - část pozemku p.č. 1190/15, ostatní
plocha, o výměře cca 25 m2, v k.ú. Jezeřany,
za účelem výstavby garáže.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Petra Bergerová, Výzva k vydání
bezdůvodného obohacení
Obec dne 26. 01. 2016 obdržela Výzvu
k vydání bezdůvodného obohacení ve výši
26.208,– Kč týkající se skutečnosti, že
žadatelka uzavřela s obcí smlouvu o obstarání
věci, mimo jiné na vybudování dešťové
a splaškové přípojky k jejímu pozemku a měla
obci uhradit za každou z nich 13.104,– Kč.
Ve své výzvě uvádí, že dešťová kanalizace
vybudována nebyla a předpokládá, že obci
byla na vybudování splaškové kanalizace
poskytnuta dotace na vybudování celé
infrastruktury v dané lokalitě zpětně.
Odpověď na uvedenou výzvu byla
žadatelce odeslána dne 09. 02. 2016 s tím, že
obec uvedený nárok neuznává, když hlavním
důvodem je skutečnost, že vybudování
dešťové kanalizace lze jednoznačně prokázat,
stejně tak skutečnost, že obec sice získala
dotaci na výstavbu splaškové kanalizace, ale
tato dotace se nevztahovala na již realizované
a vybudované kanalizační stoky.
Starosta předložil Výzvu a Odpověď ZO
a navrhl, aby Odpověď ZO schválilo. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO Odpověď
schválilo.
Usnesení č. 08/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Odpověď ze dne 08. 02. 2016,
na Výzvu k vydání bezdůvodného obohacení,
ze dne 25. 01. 2016, s tím, že Obec JezeřanyMaršovice nárok na vydání bezdůvodného
obohacení neuznává.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Centrum
sociálních
služeb
Znojmo, Smlouva o zajištění pečovatelské
služby
Podle ustanovení § 94 zákona č.
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108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, obec mimo jiné zjišťuje
potřeby poskytování sociálních služeb
osobám nebo skupinám osob na svém území
a dle § 40 je pečovatelská služba terénní nebo
ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je poskytována ve vymezeném
čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb.
Centrum sociálních služeb Znojmo
(dále jen „CSS“) se zavazuje zajišťovat
pečovatelskou službu pro občany, kteří
mají trvalé bydliště v obci, když občané
o tuto službu musí požádat a zaplatit
za poskytnuté úkony úhradu dle ceníku služeb
(úhradovníku), který vychází z Vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvek obce na zajištění pečovatelské
služby a provoz poskytovatele je vypočten
dle nákladů na poskytovanou službu, rozdílu
dotace MPSV a úhradou občana. Rozdíl mezi
náklady na pečovatelku a tržbami od klientů
je tak hrazen ze 79 % dotacemi od MPSV
a zbylých 21 % je požadováno od obce.
Uzavřením této smlouvy se bude obec
aktivně podílet na poskytování pečovatelské
služby pro občany naší obce. S ohledem
na skutečnost, že nelze předem výši nákladů
stanovit, protože nelze stanovit kolik a jaké
množství úkonů budou klienti požadovat, je
navrhováno vyčlenit v rozpočtu obce částku
20.000,– Kč a sledovat a vyhodnocovat
poskytování pečovatelské služby v naší obci.
Starosta předložil ZO přípis od CSS
a návrh smlouvy a navrhl smlouvu schválit.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu a vyčlenění částky schválilo.
Usnesení č. 09/01/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o zajištění
pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku
na provoz, mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako objednavatelem a Centrem sociálních
služeb Znojmo, příspěvková organizace,
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je
zajištění pečovatelské služby a poskytnutí
příspěvku na provoz poskytovatele.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 20.000,– Kč
v rozpočtu obce pro rok 2016, jako příspěvek
na provoz poskytovatele pečovatelské služby
pro občany, kteří mají v obci trvalé bydliště.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
Spolek
Lungta,
Žádost
o projednání připojení se k mezinárodní

leden - březen

kampani „Vlajka pro Tibet“
Spolek Lungta žádá o oficiální projednání
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ a o vyvěšení tibetské vlajky dne
10. března na budově úřadu nebo jiném
čestném místě. Podporou této symbolické
akce vyjadřujeme podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel ČLR.
Starosta ZO předložil žádost spolku
Lungta a navrhl se ke kampani připojit. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO připojení
ke kampani neschválilo.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování:
2 (starosta, MU) pro – 1 (SH) proti – 4
(MH, RP BS, RŠ) se zdrželi
e)
Žádosti o finanční dotaci
z rozpočtu obce
Obec obdržela do dnešního dne celkem
7 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce v celkové výši 284.000,– Kč. Žádosti
budou předloženy k projednání a posouzení
finančnímu výboru a o jejich schválení bude
jednáno na příštím zasedání ZO.
ZO byly předloženy jednotlivé žádosti
a dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo žádosti
na vědomí.
f)
ZMES, s.r.o., Návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení
Obec obdržela od společnosti ZMES, s.r.o.,
která zastupuje společnost E.ON Distribuce,
a.s., Návrh na uzavření smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu „Jezeřany Haas: NN přip. kab. smyčka“. Stavba má být
realizována za účelem přípojky NN kabelem
k nemovitosti nacházející se na pozemku
p.č. 1216/78, v k.ú. Jezeřany. Na základě
schválení smlouvy bude přípojka NN
realizována a následně bude ZO předložena
smlouva o zřízení věcného břemene.
Starosta předložil ZO návrh smlouvy
a navrhl smlouvu schválit. Před hlasováním
byla dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 11/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a E.
ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby s názvem „Jezeřany - Haas:
NN, přip. kab. smyčka“.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

leden - březen

Ad. 05: Pronájem zemědělských
pozemků po digitalizaci k.ú. Maršovice
Ke dni 26. 11. 2015 nabyl platnost
obnovený katastrální operát v k.ú. Maršovice
a dosavadní katastrální operát se stal
neplatným. V této souvislosti doposud platná
katastrální mapa byla doplněna zobrazením
hranic zemědělských a lesních pozemků,
jejichž hranice v terénu neexistovaly a byly
sloučeny do větších půdních celků. Parcely
byly zpravidla označeny novými čísly
a došlo i k zpřesnění jejich výměry. Přestože
jsou obecní pozemky již pronajímány, je
potřeba v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 obecního zřízení, zveřejnit záměr tyto
pozemky pronajmout.
V případě zemědělských pozemků v k.ú.
Jezeřany je důvodem pro zveřejnění záměru
skutečnost, že uvedené obecní pozemky byly
odděleny z původních pozemků z důvodu
směny pozemků v lokalitě Šlesova zmola
a Sekery, popř. se jedná o pozemky, které obec
směnila za pozemku v uvedených lokalitách.
Zveřejněním záměrů bude naplněn zákon
a následně bude možno upravit nájemní
smlouvy s nájemci dotčených pozemků.
Starosta předložil ZO jednotlivé záměry
a návrh je schválit. Před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
MH vznesl dotaz, zdali musí být vyvěšen
záměr, pokud jsou stávající pozemky již
pronajímány.
Starosta uvedl, že došlo k přečíslování
jednotlivých pozemků a změně některých
výměr. Jelikož se tedy jedná o pozemky,
na které ještě záměr o pronájmu vyvěšen
nebyl, musí tak být učiněno.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO záměry
schválilo.
Usnesení č. 12/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout nemovitosti
- zemědělské pozemky v k.ú. Maršovice,
které jsou již pronajímány, ale u kterých
došlo ke změnám v souvislosti s obnovou
katastrálního operátu v k.ú. Maršovice.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout nemovitosti –
pozemky p.č. 2079/82 o výměře 487 m2, p.č.
2079/162 o výměře 1384 m2, p.č. 2079/163
o výměře 2072 m2, p.č. 2095/309 o výměře
2023 m2, p.č. 2095/310 o výměře 1601 m2,
které jsou již pronajímány, ale byly odděleny
od původních parcel a pozemky část p.č.
2091/66 o výměře 1577 m2, p.č. 2095/1
o výměře 157 m2, část p.č. 2095/20 o výměře
328 m2, část p.č. 2095/27 o výměře 685 m2,
část p.č. 2095/98 o výměře 902 m2, část p.č.
2095/212 o výměře 510 m2, p.č. 2095/263
o výměře 2701 m2, p.č. 2345/60 o výměře
2826 m2, které byly v minulém období
směněny, vše orná, v k.ú. Jezeřany.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 06: Prodej obecního pozemku p.č.
1193/3 v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat část pozemku p.č.
1193/1, v k.ú. Jezeřany, byl řádně schválen
usnesením ZO č. 03/03/2015 ze dne
18. 06. 2015 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 25. 06. 2015 až 31. 07. 2015. Žádní
další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. ZO vyslovilo souhlas
s prodejem pozemku panu Zbyňku Čechovi
svým usnesením č. 06/05/2015 ze dne
11. 11. 2015. Prodej bude možno realizovat
dle schváleného záměru. Byl vypracován
geometrický plán, který odděluje část
pozemku p.č. 1193/1 a vytváří novou parcelu
1193/3, která je tak předmětem prodeje.
Starosta předložil ZO kupní smlouvu
a navrhl ji schválit. Před hlasováním byla
dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO prodej a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 14/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
1193/3, o výměře 152 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Jezeřany, za cenu 5.320,– Kč, Zbyňku
Čechovi, bytem Jezeřany-Maršovice 104.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávajícím a Zbyňkem
Čechem jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej obecního pozemku p.č. 1193/3, v k.ú.
Jezeřany.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Smlouva o vkladu majetku
„Splaškové kanalizace, JezeřanyMaršovice“ do hospodaření Zájmového
sdružení obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko
Záměr obce pronajmout nebo poskytnout
jako výpůjčku majetku stavby „Splašková
kanalizace, Jezeřany-Maršovice“, za účelem
vkladu majetku do hospodaření Svazku byl
řádně schválen usnesením ZO č. 04/06/2015
ze dne 09. 12. 2015 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 05. 01. 2016 do 01. 02. 2016. Žádní
další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Bude možno realizovat vklad
majetku dle schváleného záměru. Schválením
smlouvy o vkladu majetku bude realizován
„vlastnický model“ provozování splaškové
kanalizace v obci.
Starosta předložil ZO smlouvu o vkladu
majetku a navrhl smlouvu schválit. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 16/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
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schvaluje Smlouvu o vkladu majetku
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a Svazkem
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,
zájmové sdružení obcí, Znojmo, Kotkova
20, jejímž předmětem je vklad majetku
„Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice“
do hospodaření Svazku.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Státní pozemkový úřad

a)
Sdělení k žádosti o bezúplatný
převod pozemků
ZO schválilo svým usnesením č.
10/03/2014 ze dne 24. 04. 2014 bezúplatný
převod pozemků p.č. 177/4, p.č. 182/6,
p.č. 182/10 a p.č. 189/1, v k.ú. Jezeřany
do vlastnictví obce. Žádost byla zaslána
na Státní pozemkový úřad, který dne
10. 06. 2015 zaslal obci ohledně tohoto
převodu sdělení, ve kterém uvádí, že v případě
pozemku p.č. 189/1, který se nachází v ploše
stávajícího hřbitova v Jezeřanech, bude žádat
o posouzení, zda k tomuto pozemku má SPÚ
právo hospodaření a u zbývajících pozemků,
vyzval obec aby předložila studii posouzení
vlivu výrobní zóny na toto území (ZO bylo
o tomto informována dne 28. 08. 2015
na Zasedání ZO č. 04/2015).
Dne 18. 11. 2015 byla na SPÚ zaslána
Žádost o přehodnocení stanoviska s tím,
aby SPÚ předložení studie posouzení vlivu
výrobní zóny na toto území nepožadoval,
popř. aby upřesnil a konkretizoval podmínky
takové studie. Obec obdržela odpověď dne
01. 12. 2015 s tím, že žádosti nelze vyhovět.
Do doby předložení studie nelze pokračovat
ve vyřizování žádosti.
Je potřeba rozhodnout, zda obec zadá
zpracování takové studie. Pokud obec studii
nezadá, bude naše žádost zamítnuta. Další
možností je, že obec odstoupí od žádosti
o bezúplatný převod pozemků.
Starosta předložil ZO sdělení SPÚ a žádost
obce a navrhl od žádosti odstoupit. Byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO odstoupení schválilo.
Usnesení č. 17/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odstoupení od žádosti o bezúplatný
převod pozemků p.č. 177/4, p.č. 182/6,
p.č. 182/10 a p.č. 189/1, v k.ú. Jezeřany
do vlastnictví Obce Jezeřany-Maršovice.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Trboušany
Krajský
pozemkový
úřad
pro
Jihomoravský kraj, pobočka Brno, zahájil
v k.ú. Trboušany, v souladu s § 6 zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, řízení
o komplexních pozemkových úpravách.
V rámci této komplexní pozemkové úpravy
bude obvod pozemkových úprav rozšířen
o část k.ú. Maršovice a to o lokalitu, kam
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zasahovaly původní PK pozemky z k.ú.
Trboušany. O změně katastrální hranice
se v dané chvíli neuvažuje. Tímto naší obci
svědčí postavení dotčené obce (vyvěšování
veřejných vyhlášek, vykládání soupisu nároků
apod.)
V rámci pozemkových úprav bude
ustanovena komise, která bude zjišťovat
průběh hranic pozemků v terénu, pro úsek
hranice Trboušany - Maršovice a je potřeba
zvolit zástupce obce, popř. i náhradníka
do této komise. Rovněž, pokud obec chce mít
svého zástupce ve sboru zástupců vlastníků,
je potřeba takovou osobu navrhnout a tato
se musí zúčastnit úvodního jednání, které se
bude konat 16. 03. 2016 v 17:00 hod. v KD
v Trboušanech.
Starosta předložil ZO přípis SPÚ a jako
zástupce obce do komise pro zjišťování
průběhu hranic navrhl starostu, jako zástupce
místostarostu a s ohledem na skutečnost, že
se komplexní pozemkové úpravy rozšířily
i na část k.ú. Maršovice navrhl, aby do sboru
zástupců vlastníků kandidoval za obec
Ing. Ondřej Čáp. Před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO zástupce schválilo.
Usnesení č. 18/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje jako zástupce obce do komise pro
zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú.
Trboušany pro úsek katastrální hranice
Trboušany – Maršovice, starostu Ing. Petra
Slavíka a jako náhradníka Mgr. Bohuslava
Slavíka.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje jako zástupce obce, který bude
kandidovat do sboru zástupců vlastníků
pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Trboušany, Ing. Ondřeje Čápa, bytem
Jezeřany-Maršovice 285.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj v souladu s Programem
rozvoje Jihomoravského kraje poskytuje
dotace v rámci několika dotačních programů.
Naše obec v letošním roce bude žádat
o dotaci v rámci vyhlášeného Programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro
rok 2016, jehož cílem je zachovat základní
funkce v oblasti veřejné správy na venkově
s ohledem na kvalitu života. Dalším
programem, ve kterém pravidelně žádáme
o dotace, je Dotační program JMK na požární
techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí JSDHO JMK 20132016, jehož cílem je zlepšení materiálnětechnického vybavení jednotek SDH obcí
Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny
do „Plošného pokrytí území Jihomoravského
kraje jednotkami požární ochrany“. Žádosti je
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možno podávat do 29. 02. 2016. V dotačním
programu Dotace obcím na zpracování
územních plánů 2016 je potřeba v termínu
pro podání žádosti, do 15. 03. , nutno schválit
zadání územního plánu a uzavřít smlouvu
s projektantem.
V rámci uvedených programů navrhuje
starosta podat žádost na rekonstrukce průčelí
kulturního domu spočívající ve výměně
oken a vstupních dveří, podřezání a izolace
proti zemní vlhkosti zdiva čelní a západní
stěny, zateplení čelní a západní fasády
včetně omítek. Zhotovení zpevněné plochy
a chodníku před objektem (více viz bod 10).
Co se týká Jednotky SDH bude podána
žádost pod názvem „Zásahová technika“
a bude se jednat o rozšíření možností zásahu
jednotky SDH při mimořádných událostech
ve ztížených podmínkách (tma, kouř apod.).
Elektrocentrála pořízená v loňském roce by
měla být doplněna osvětlovací technikou
o další světla a příslušenství a pro zásah
v nedýchatelném prostředí 2 ks dýchacích
přístrojů. Pro zlepšení komunikace mezi
členy jednotky 2 ks ruční vysílačky a pro
vybavení sadu zásahových hadic s proudnicí
s nastavitelným průtokem.
Zpracování územního plánu zahájíme
v letošním roce a o případnou dotaci budeme
moci požádat příští rok.
Byla dána možnost ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Ad. 10: Projekt „Rekonstrukce průčelí
KD“
V loňském roce byla realizována oprava
střechy KD (I. etapa rekonstrukce KD)
a v letošním roce je možné pokračovat
v rekonstrukci KD, proto je navrhováno
realizovat projekt „Rekonstrukce průčelí
KD“ (II. etapa), kdy by došlo k rekonstrukci
čelní stěny, západního štítu a části stěny
k venkovnímu vstupu do chodby kulturního
domu po částech, spočívající v podřezání
a izolaci zdiva proti zemní vlhkosti, výměna
oken a vstupních dveří, zateplení fasády
včetně provedení probarvených omítek
a zpevněné plochy a chodníky před objektem,
v předpokládané výši cca 700 až 800.000,–
Kč.
V rozpočtu obce pro rok 2016 byly
v kapitole Zájmová činnost v kultuře
nespecifikované rezervy ve výši 2 mil. Kč,
které by bylo možné použít právě na uvedený
projekt, odpovídající částka by byla převedena
do tomu odpovídajících položek rozpočtu.
Zároveň je potřeba se připravit na další
III. etapu, která by mohla být realizována
v příštím roce, kdyby se jednalo o výstavbu
sociálního zařízení. Za tím účelem je potřeba
zpracovat projekt (upravit část původního
projektu). Proto byl osloven projektant
Ing. Jiří Hnízdil, který předložil nabídku
na zpracování projektu „Rekonstrukce
a přístavba kulturního domu v Jezeřanech“
- 3. etapa“, jejímž předmětem je výstavba
sociálního zařízení tak, aby kulturní dům
mohl být prozatímně provozován bez

leden - březen

výstavby společenského sálu a dalších
dispozičních změn dle původního projektu.
Projekt bude obsahovat nezbytné úpravy pro
sociální zařízení ve stavební části a v částech
instalací s napojením na stávající rozvody
v objektu.
Další rekonstrukce KD je předpokladem,
aby se KD stal důstojným stánkem pro
pořádání kulturních a společenských akcí
v obci. Proto je potřeba realizovat jednotlivá
výběrové řízení na další části II. etapy
rekonstrukce KD za stanovených podmínek.
Zároveň je potřeba se připravit na další část
rekonstrukce (III- etapa) a nechat zpracovat
projektovou dokumentaci této etapy.
Rozvinula se diskuse ohledně postupu
prací a další návaznosti při rekonstrukci KD.
Převážil názor, že by nebylo vhodné v krátké
době realizovat podřezání vlhké budovy
a následné zateplení tak, jak je navrhováno.
Zateplení budovy, s ohledem na její současné
využití, se členům ZO jeví jako ne příliš
vhodná investice. Bylo by vhodné se zaměřit
především na odizolování celé budovy,
zhodnotit stav vnitřních omítek, vyměnit
všechna okna a vstupní dveře, realizovat
úpravu chodníku a prostor před KD. V příštím
roce se potom zaměřit na rekonstrukci
sociálního zařízení.
Starosta, s ohledem na předcházející
diskusi, předložil ZO návrh na realizaci
projektu „Rekonstrukce KD“ po částech, jako
veřejné zakázky s oslovením a zpracování
projektu sociálního zařízení. Před hlasováním
byla dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO projekt, jednotlivé
části a vypracování projektu sociálního
zařízení schválilo.
Usnesení č. 20/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce
KD“, jehož předmětem je rekonstrukce stěn
kulturního domu po částech, spočívající
v podřezání a izolace zdiva proti zemní
vlhkosti, výměna oken a vstupních dveří,
a zpevněné plochy a chodníky před objektem,
v předpokládané výši cca 750.000,– Kč bez
DPH.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 21/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce
KD“, kdy jednotlivé části budou realizovány
jako samostatné veřejné zakázky s oslovením.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje v rámci projektu „Rekonstrukce
KD“, veřejnou zakázku s oslovením s názvem
„Rekonstrukce KD - izolace“, jejímž
předmětem je podřezání a izolace zdiva KD
proti zemní vlhkosti

a) jako veřejnou zakázku s oslovením,

leden - březen

b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 150.000,– Kč bez DPH,
c) text výzvy a v něm uvedené podmínky veřejné zakázky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje v rámci projektu „Rekonstrukce
KD“, veřejnou zakázku s oslovením s názvem
„Rekonstrukce KD - okna“, jejímž předmětem
je výměna oken a vstupních dveří v KD.

a) jako veřejnou zakázku s oslovením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 235.000,– Kč bez DPH,
c) text výzvy a v něm uvedené podmínky veřejné zakázky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje v rámci projektu „Rekonstrukce
KD“, veřejnou zakázku s oslovením s názvem
„Rekonstrukce KD - chodníky“, jejímž
předmětem je úprava chodníku a venkovních
prostor před KD

a) jako veřejnou zakázku s oslovením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 175.000,– Kč bez DPH,
c) text výzvy a v něm uvedené podmínky veřejné zakázky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 25/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zpracování projektu pro provedení
stavby „Rekonstrukce a přístavba kulturního
domu v Jezeřanech“ - 3. etapa, jehož
předmětem bude zpracována část stavby sociální zařízení, který vypracuje Ing. Jiří
Hnízdil, Jasanová 1064, Třebíč, za cenu
25.000,– Kč.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Projekt „Protipovodňová
opatření obce Jezeřany-Maršovice“
Usnesením
č.
10/05/2015
dne
11. 11. 2015, ZO schválilo projekt „Protipovodňová opatření obce Jezeřany-Maršovice“
a usnesením č. 11/05/2015 uložilo starostovi
podat žádost o poskytnutí dotace na uvedený
projekt v rámci 4. výzvy OPŽP. Doposud
nebylo o podpoře projektu rozhodnuto,
ale je potřeba se připravit na další postup
s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí by
mělo být učiněno v nejbližší době. Proto
je ZO předkládán návrh smlouvy o dílo,
jejímž předmětem je zpracování zadávací
dokumentace dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, včetně organizace zadávacího řízení
na dodavatele realizace uvedeného projektu,
ve výši 50.000,– Kč. Tyto náklady jsou
uznatelnou položkou. Smlouva o dílo bude
podepsána a realizována pouze v případě,
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že projekt bude podpořen dotací v rámci 4.
Výzvy OPŽP.
Starosta předložil ZO smlouvu o dílo
a navrhl ji schválit. Před hlasováním byla
dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo
a uložilo starostovi smlouvu podepsat až
v případě poskytnutí podpory.
Usnesení č. 26/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí JezeřanyMaršovice a společností ENVIPARNER, s.r.o.,
Brno, Vídeňská 55, jejímž předmětem je
zpracování zadávací dokumentace dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, včetně organizace
zadávacího řízení na dodavatele realizace
projektu „Protipovodňová opatření obce
Jezeřany-Maršovice“.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 27/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi Smlouvu o dílo mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a společností
ENVIPARNER, s.r.o., jejímž předmětem je
zpracování zadávací dokumentace podepsat
pouze v případě, že projekt bude podpořen
dotací v rámci 4. Výzvy OPŽP.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Školství

a)
Inspekční činnost České školní
inspekce
Ve dnech 07. 12. až 09. 12. 2015 byla
v příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, vykonána inspekční činnost, kterou
provedli inspektoři České školní inspekce.
O inspekční činnosti byla vypracována
Inspekční zpráva a Protokol o kontrole, které
jsou předkládány ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo zprávu
a protokol na vědomí.
b)
Rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2015
Paní ředitelka příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo, předložila
zřizovateli Návrh na rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2015. V Návrhu je uveden
přebytek hospodaření ve výši 209.159,52 Kč
a je navrhováno uskutečnit příděl do fondu
odměn ve výši 62.748,– Kč a příděl
do rezervního fondu ve výši 146.411,52 Kč.
K výši přebytku uvedla, že v loňském
roce nebyly realizovány žádné větší opravy
s ohledem na možnou realizaci dotace
na zabezpečení budov, která však nebyla
škole poskytnuta. Přesto došlo k zvýšení
zabezpečení vstupů jak do základní tak
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do mateřské školy. U každé z budov jsou
v současné době zabezpečeny oboje vstupní
dveře.
Starosta
uvedl,
že
s
ohledem
na skutečnost, že přebytek hospodaření
a jeho rozdělení je přiměřené, navrhuje ho
schválit. Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozdělení výsledku hospodaření schválilo.
Usnesení č. 28/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2015 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, ve výši 209.159,52 Kč, kdy
příděl do fondu odměn je 62.748,– Kč a příděl
do rezervního fondu je 146.411,52 Kč.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Vytápění objektu školy
Dne 15. 02. 2016 došlo k poruše
na jednom ze dvou plynových kotlů v kotelně
školy, konkrétně prasknutím topného tělesa.
V současné době je zajištěno vytápění jedním
kotlem a náklady na opravu porouchaného
kotle jsou odhadovány na cca 60.000,– Kč.
S ohledem již na dřívější diskuse je potřeba
zvážit, zda realizovat opravu kotle či se již
zabývat celou koncepcí rekonstrukce budov
a zajištění nového vytápění (rekonstrukce
kotelny).
Starosta spolu s paní ředitelkou uvedli, že
již možnosti rekonstrukce vytápění objektů
konzultovali, nicméně by bylo vhodné oslovit
další odborníky. Rozvinula se krátká diskuse
ohledně možných řešení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí s tím, že konkrétní řešení předloží
starosta na příštím zasedání ZO.
Ad. 13: Inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2015
Inventarizace majetku a závazků obce
byla provedena souladu s Vyhláškou MF
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků a Směrnicí obce č. 2/2011 pro
provedení inventarizace majetku a závazků,
a na základě Plánu inventarizace na rok 2015,
ze dne 30. 10. 2015 a Příkazu k provedení
inventarizace pro rok 2015, ze dne
30. 10. 2015. Inventarizace byla provedena
v
určených
termínech
jednotlivými
inventarizačními komisemi. Na základě jejich
zjištění vyhotovila hlavní inventarizační
komise inventarizační soupisy a dne
22. 01. 2016 předala výsledky inventarizace
starostovi, včetně Inventarizační zprávy
za rok 2015, kterou starosta schválil
a předkládá ji ZO.
K inventarizaci za rok 2015 je třeba
uvést, že nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly a s návrhem na vyřazení majetku byl
vyjádřen souhlas.
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Starosta
předložil
ZO
výsledky
inventarizace,
včetně
Inventarizační
zprávy a navrhl Inventarizaci schválit. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
inventarizaci schválilo.
Usnesení č. 29/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Inventarizaci majetku a závazků
obce za rok 2015.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 14: Rozpočtové opatření č. 9/2015
a 1/2016
Rozpočtové opatření č. 9/2015 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2015,
s ohledem na aktuální potřeby ve financování
obce, kdy na konci roku 2015 došlo
k příjmům a výdajům, které nebyly v rozpočtu
dostatečně finančně zohledněny. Zároveň
došlo ke konečnému vyrovnání rozpočtových
příjmů a výdaje v souvislosti se skutečným
čerpáním finančních prostředků v roce 2015.
Rozpočtové opatření č. 1/2016 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2016,
zejména s ohledem na konečný zůstatek
na běžném účtu k 31. 12. 2015 a další potřeby
obce.
Rozpočtové opatření č. 9/2015,
provedené starostou ke dni 31. 12. 2015,
upravuje zejména navýšení příjmů z daní,
příjem dotace pro JSDH a VPP a navýšení
příjmů za třídění odpadu od společnosti
EKO-KOM (o 11.000,– Kč na 49.000,– Kč).
Po provedených změnách tak rozpočtové
příjmy za rok 2015 činí 15.481.400,– Kč.
Ve výdajích se jedná zejména o úpravu
rozpočtových výdajů dle skutečného stavu,
kdy nebyly výdaje vůbec čerpány nebo došlo
k jejich snížení (úsporám). Mimo tyto byly
navýšeny výdaje za úroky úvěru na splaškovou
kanalizaci (13.000,– Kč - nebylo v rozpočtu,
do kolaudace se účtovaly na stavbu), hrnky
s potiskem na Živý Betlém, vybavení JSDH
(navýšení o 19.600,– Kč), plyn VÚB (navýšení
o 2.100,– Kč), elektrická energie VÚB (snížení
o 13.000,– Kč), odměny členům ZO, sociální
a zdravotní pojištění (navýšení o 1.500,– Kč,
8.600,– Kč, resp. 100,– Kč), dotace ČSCH,
snížení výdajů za služby peněžních ústavů
(o 13.500,– Kč). Rozpočtový výdaje roku
2015 tak činily 14.541.900,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2016, upravuje
navýšení příjmy, které v rozpočtu uvedeny
nebyly, zejména prodej knihy Jižní Morava
shůry (1.000,– Kč) a zálohy na energie ve VÚB
od nájemců (12.500,– Kč).
Ve výdajích je potřeba do rozpočtu
zahrnout zejména, úroky za úvěr
na kanalizaci (90.500,– Kč), správní poplatek
za územní souhlasy kanalizačních přípojek
podaných ve II. kole a příspěvek na připojení,
který nebylo možné proplatit v loňském roce
(13.000,– Kč), úhradu 1, faktury za obecní
kanalizační přípojky (navýšení o 172.000,–
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Kč, bude po předání rozúčtováno na jednotlivé
budovy), poplatek OSA a zálohy na elektřinu
a plyn (VSH, byt). Pokud nebudou zvýšené
výdaje pokryty ze zvýšených příjmů, budou
použity nespecifikované rezervy.
Rovněž do RO č. 1/2016 jsou zahrnuty
zvýšené výdaje schválené na tomto zasedání
ZO a to výdaje na II. etapu rekonstrukce
KD (950.000,– Kč), projektovou činnost
(100.000,– Kč), vodovodní přípojky (60.000,–
Kč), údržbu zeleně (70.000,– Kč).
V této souvislosti je možné uvést, že
rozpočet pro rok 2016 předpokládá zapojení
přebytku hospodaření za rok 2015 ve výši
6.415.000,– Kč, skutečnost však činila
8.290.092 Kč, což představuje o 1.875.000,–
Kč více a tato částka zatím do rozpočtu
zahrnuta nebude.
Starosta
předložil
ZO
jednotlivá
rozpočtová opatření a navrhl je schválit. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 30/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2015,
které provedl starosta ke dni 31. 12. 2015.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 31/01/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.15: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta ZO informoval, že

1. dne 16. 02. 2016 zaslal na Úřad práce ČR,
pracoviště Znojmo, Žádost o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání s požadavkem
na 3 pracovní místa od 01. 04. 2016.
2. dne 16. 02. 2015, byla s nájemkyní obecního bytu č. 2, na adrese Jezeřany-Maršovice 144, uzavřena dohoda o ukončení
nájmu bytu k e dni 29. 02. 2016. Byt tak
bude volný a bude možno realizovat nabídkové řízení.
Ad. 16: Ukončení
Starosta
poděkoval
členům
ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 21:30 hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Milan Hamala v.r.

leden - březen

Nabídka pronájmu obecního bytu č. 2 (v domě č. p. 144)
Obec Jezeřany-Maršovice je vlastníkem bytu č. 2, nacházejícího
se v 1. patře domu č.p. 144, které hodlá pronajmout od 01. 05. 2016.
Jedná se o obytnou plochu (2 pokoje + kuchyň, předsíň) 53 m2
a ostatní plocha (WC, koupelna, komora, lodžie) 33 m2.
Cena nájemného:
obytná plocha - 40,– Kč/m2 /měsíc, ostatní plocha - 15,– Kč/m2 /
měsíc, celkem 2.615,– Kč.
Ostatní náležitosti:
Nájemce si hradí sám elektrickou energii, plyn a vodu. Byt
obsahuje kuchyňskou linku bez spotřebičů. Veškeré opravy, výmalbu
a výměnu zařízení si provede nájemce na svoje náklady.
Před sjednáním nájemní smlouvy složí nájemce peněžní
prostředky k zajištění nájemného (kauci) ve výši 2 násobku měsíčního
nájemného. Kauce mu bude vrácena při skončení nájmu.
Doba nájmu bude stanovena na dobu určitou (2 let) s možností
prodloužení.
Obsah žádosti:
 řádně vyplněná a podepsaná žádost o pronájem bytu (viz.
formulář)
 doklady (v kopiích), které předkládá žadatel (popř. partner):
fotokopie OP (pas), rodné listy dětí, pracovní smlouva,
živnostenský list, doklad z evidence ÚP nebo potvrzení o studiu,
rozvodový rozsudek s nabytím právní moci, návrh na rozvod,
další doklady dle uvážení žadatele k posouzení bytové situace
Výběr žadatelů:
V případě většího zájmu bude preferován žadatel s větším počtem
bodů (viz. kritéria výběru). Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného
ze zájemců. Starosta předloží výsledky ke schválení zastupitelstvu
obce.
Zájemci o byt mohou podat své žádosti na adresu:
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75,
poštou nebo osobně na podatelně OÚ Jezeřany-Maršovice, a to
nejpozději v termínu do 13. 04. 2016 do 12.00 hodin. Informace
podává starosta Ing. Petr Slavík, telefon č. 606108288.
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Muž, který odsoudil Ježíše
aneb Jak se Pilát Pontský
dostal do křesťanského Kréda
Náš příběh může začít v roce 37 př. Kr. Tehdy se
za dramatických okolností ujal vlády v Judeji, zemi
ve východním Středomoří, Herodes zvaný Veliký. Vládl oblasti
zcela závislé na přízni římského císaře Augusta. Protichůdně
hodnocená doba vlády tohoto pozoruhodného příslušníka
staré hasmoneovské dynastie se projevila obrovským
ekonomickým a společenským dynamismem. Herodes dal
postavit řadu výstavných paláců a pevností, antických divadel,
stadiónů a lázní a mnoho měst bylo vybaveno nákladnými
stavbami akvaduktů. Na druhé straně je jeho epocha spojena
s vraždami a intrikami, podle zprávy z Matoušova evangelia
dal podezíravý panovník v době Ježíšova narození povraždit
všechny betlémské chlapečky do dvou let věku. Politicky
úspěšná vláda tohoto „krále“ je poznamenána bezohledným
postupem vůči poddaným, ale i proti vlastním rodinným
příslušníkům. Poslední roky jeho života provázely vleklé boje
o nástupnictví v rámci jeho vlastního rodu. Měl celkem deset
žen, které mu porodily mnoho synů. Nakonec zemi odkázal
třem synům – Archeláovi, Antipovi a Filipovi.
Tak bylo původně jednotné území rozdrobeno, avšak hlavní
část někdejšího království – oblast Judska a Jeruzalémem,
Samařsko s Cesareou a Idumea získal povahově nejhorší ze
synů – Archeláos. Řím vládl v oné době sousední provincii
Sýrii, kde sídlilo vojsko pod velením legáta s titulem praefectus.
Roku 6 po Kr. poslali Židé se svolením syrského legáta Varra
do Říma poselstvo s žádostí, aby byl po deseti letech krutovlády
Archelaos sesazen. Historik Josephus Flavius ve svém spisu
Židovská válka uvádí obsah jejich stížnosti: „Archeláa, syna tak
hrozného tyrana, prý po skonu otcově ochotně pozdravili jako
krále, spolu s ním truchlili nad Herodovou smrtí, spolu s ním
se modlili za jeho nástupnictví. On však, Jako by se obával,
aby se nezdálo, že není pravým synem Herodovým, zahájil
svou vládu zavražděním tří tisíc občanů (…).“ Císař Augustus
pod tíhou pádných důkazů nakonec židovským vyslancům
vyhověl a poslal Archeláa do vyhnanství a z judského území
vytvořil římskou provincii, což vedlo ke zhoršení politických
a hospodářských poměrů.
V době římské správy zde jako správci sídlili Římem vyslaní
prokurátoři. Jak píše německý judaista Peter Schafer: „vítala
převážná část židovského obyvatelstva Římany nejprve asi
jako osvobození od jha nenáviděných Herodovců, jiní naproti
tomu již na začátku rozpoznali nebezpečí (…) a bojovali proti
Římanům jako násilnickým utlačovatelům, kteří židovský
národ definitivně zotročili. Na jejich stranu se postupem času
přidávalo stále více lidí, a to tím více, čím zřetelnější byly
mocenské výstřelky prokurátorů (počínaje Pontiem Pilátem).“
Židovstvo doby pozdního starověku se rozštěpilo
do několika názorových skupin. Hlavní skupinou byli málo
početní, ale mocensky privilegovaní saduceové, jejichž jádro
tvořily výlučně velekněžské rodiny, které trvale ovládaly post
velekněze v jeruzalémském chrámě. Naproti tomu nejpočetnější
vrstvu tvořili lidoví učitelé náboženství a vykladači Zákona
(Tóry) zvaní farizeové, ti byli propojeni s nejširšími lidovými
vrstvami. Podle Josepha Flavia se již po nástupu prvního
římského prokurátora Coponia začaly formovat militantnější
skupiny, jako byli zéloté (horlivci) nebo sikáriové (sica = dýka),
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kteří chtěli za každou cenu svrhnout cizí nadvládu. Mnohdy
byli motivováni až fanatickým náboženským přesvědčením
a snahou uspíšit příchod spravedlivého mesiášského věku.
Podle Flavia se jejich učení ve většině ohledů shoduje s farizeji,
„ovšem jejich láska ke svobodě je nepřekonatelná a jako pána
a panovníka uznává jenom samotného Boha.“
Správa římské provincie si od prokurátora žádala
politickou prozřetelnost, citlivost k potřebám provinciálů
a rozsáhlé organizační schopnosti. Dvojnásob to platilo
o nově připojené provincii Judea, jejíž obyvatelé měli pro
Římany zcela zvláštní zvyky a obyčeje a naprosto specifické,
monoteistické náboženství s kultem prostým obrazů a soch.
Římský úředník Pilát postrádal podle řady svědectví jakoukoli
snahu o empatii k židovským poddaným a zůstával bez jakékoli
snahy o pochopení jejich myšlení, zvyků a rituálů. Záhadou
pro nás už navždy zůstane první část jeho života, protože až
do doby nástupu do funkce prokurátora o něm prameny mlčí.
Je známo jen, že v letech 26 – 36 po Kr. vykonával z pověření
císaře Tiberia jako pátý římský prokurátor správu nad provincií
Judea s hodností prefekta.
Pilát byl příslušníkem vyšší střední vrstvy římské
společnosti, tzv. jezdců (equites). Snad pocházel ze starého
samnitského rodu a cognomen Pilatus dostal asi po svých
bojovných předcích. Jedním z nich mohl být Gaius Pontius,
který podle římského historika Tita Livia vedl v roce 321 př.
Kr. samnitské vojsko v bitvě proti Římanům u Kaudia. Pilát
si do provincie mohl vzít i svou manželku díky změnám
v zákonech provedeným před jeho nástupem do úřadu. Sídlil
jako prokurátor v Cesareji (Přímořské) a velel římskému
vojsku o síle asi 120 jezdců a několika tisíc pěšáků. V soudních
přích měl privilegium rozhodovat o životě a smrti a židovský
sanhedrin (velerada) mu musel předkládat ke schválení
rozsudky smrti. O židovských svátcích pobýval často
v Jeruzalémě ve svém sídle v pevnosti Antonia. Jeho povahu
poznáváme ze zpráv evangelistů v Novém zákoně či ze spisů
již zmiňovaného židovského historika Flavia. Ten hodnotí
Piláta o něco hůře než evangelisté, ovšem při porovnání obou
pramenů před námi stojí postava bezohledného, ale snaživého
úředníka.
Vraťme se však na samý počátek Pilátova působení v Judeji.
U Flavia čteme: „Tiberius poslal do Judeje jako prokurátora
Piláta.“ Ten na rozdíl od ostatních prokurátorů „dal v noci
vnésti do Jeruzaléma zahalené obrazy caesarovy, které se
nazývají signa. To vzbudilo mezi Židy po ránu obrovský
rozruch (…), zděsili se, jako by byly pošlapány jejich zákony,
protože považují za nedůstojné, aby byly ve městě postaveny
jakékoli obrazy (…). Pospíšili k Pilátovi do Cesareje a prosili
jej, aby dal signa z Jeruzaléma vynést (…). Když Pilát prosbu
odmítal, padli na tvář a po pět dní a nocí setrvali bez pohnutí.“
Místodržitel je dal obklíčit vojáky, poručil jim tasit zbraně
a pohrozil Židům, že je dá rozsekat. Oni padli k zemi, ukazovali
vojákům obnažené šíje a volali, že se raději nechají zabít. Pilát
obdivoval jejich odvahu a nakonec ustoupil, signa s portrétem
císaře dal z Jeruzaléma odvézt a věnoval je do Augustova
chrámu v Cesareji.
Dalším z jeho kontroverzních činů bylo jeho rozhodnutí
postavit za peníze z posvátného chrámového pokladu
v Jeruzalémě vodovod. Když přijel do Jeruzaléma, deset tisíc
Židů proti tomuto rozhodnutí začalo hlasitě protestovat. Podle
Flavia Pilát „dal mezi dav vmísit ozbrojené vojáky, zahalené
do občanských šatů. Zakázal použít mečů, přikázal však, aby
křiklouny bili klacky. Smluvené znamení dal ze soudné stolice.
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Židé byli biti a mnoho jich ranami zahynulo. Mnozí pak byli
na útěku svými vlastními lidmi ušlapáni.“
Mezi Pilátem a jeho poddanými existoval velmi
problematický, napjatý vztah, který se projevil i v procesu
s Ježíšem. Židovská velerada se rozhodla za každou cenu
nepohodlného a, jak oni sami tvrdili samozvaného proroka,
zbavit. Ježíš tehdy přišel do Jeruzaléma jako poutník z Galileje
na velikonoční svátky. Především velekněží z řad saduceů cítili,
že Ježíšovy troufalé výroky ohrožují výnosný obětní provoz
v jeruzalémském chrámě. Druhým bodem jejich obžaloby
se stal fakt, že se Ježíš prohlásil za Božího Syna. Na svátky
do Jeruzaléma dorazil i Pilát. Židé Ježíše zatkli, vyslýchali
jej před veleknězem Kaifášem, ale kvůli nejvyššímu trestu
byli nakonec nuceni se obrátit na Piláta. Ten však neměl
zájem o řešení nepřehledných sporů uvnitř náboženské
komunity. „Jsem snad žid?“ rozčiloval se. I když k chrámové
aristokracii necítil sympatie, věděl, že v tomto případě musí
postupovat takticky. Zástupci obžaloby postávali před jeho
jeruzalémským sídlem, nechtěli se totiž před svátky rituálně
znečistit vstupem do domu pohana. Pilát se během Ježíšova
výslechu snažil zjistit, zda je pro Římany skutečně nebezpečný
a zda má nějaké vladařské ambice. Ježíš se však při výslechu
nebránil a v některých případech neodpovídal na otázky. Pilát
byl zjevně na rozpacích a při pohledu na zmučeného Ježíše
se snad vkradla do jeho mysli trocha soucitu. „Vešel do paláce
a řekl Ježíšovi: Odkud jsi?“ Tuto otázku si kladlo mnoho lidí
a různé generace ji v minulosti zodpověděly po svém. Za koho
se pokládal sám Ježíš? Identifikoval se s Božím synovstvím,
což dosvědčují na mnoha místech evangelia. Na tuto otázku
však Pilát nedostal žádnou odpověď. Byl netrpělivý a chtěl
mít nepříjemnou kauzu rychle za sebou. Obořil se na Ježíše:
„Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám
moc tě ukřižovat?“ Evangelista Matouš zachoval vzpomínku,
podle které tehdy k Pilátovi poslala jeho manželka služebníka
se vzkazem: „Nezačínej si nic s tím spravedlivým! Dnes mě
kvůli němu pronásledovaly zlé sny.“
Ježíš věděl o nevyhnutelnosti svého utrpení. Klíčem
k pochopení se nám může stát kniha proroka Izajáše, kterou
Ježíš velmi dobře znal. Mluví se zde o božím služebníku, s nímž
Ježíše identifikovala už mladá křesťanská církev. Izajáš říká:
„Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený
na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý (…). Byl zadržen
a vzat na soud.“ Nakonec Ježíš řekl: „Moje království není
z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji
služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům.“ Střetly
se zde dva odlišné světy a dvě koncepce; vojensky organizovaná
velmoc, kterou zastupoval Pilát a Božího království, které se
podle Ježíše šířilo jen nenásilnými formami.
Pilát se zřejmě domníval, že je Ježíš nevinný, ocitl se však
pod obrovským tlakem židovské velerady a před palácem
sroceného davu. Tak jako jindy se i v tento den rozhodl
pro taktický kompromis; dal Ježíše zbičovat a pak jej chtěl
pravděpodobně propustit. Římský způsob bičování byl velmi
brutální a pro oběť znamenal nepředstavitelná muka a utrpení.
Takzvané flagellum bývalo často předstupněm popravy. Římské
důtky měly na každém koženém řemínku upevněné kousky
kostí nebo olova, takže obětem často roztrhaly kůži až na kost.
Kvůli velké ztrátě krve a vyčerpání po bičování nakonec Ježíš
ani nebyl schopen nést břevno svého kříže. Podle evangelia mu
vojáci přehodili přes rozedraná záda šarlatový plášť, na hlavu
mu vsadili vítězný věnec z trní a posměšně jej zdravili jako
krále.
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Pilát jej v tomto „královském hávu“ jako v dějství z antické
tragédie předvedl před lid se slovy: „Ecce homo! Hle člověk!“
Navazoval tak na posměch vojáků, slova, která pronesl, je
třeba chápat jako „To je on!“ (ve smyslu Jeho Veličenstvo).
Pilát snad doufal, že Ježíše propustí v rámci každoroční
velikonoční amnestie, ale rozvášněný dav žádal smrt. Místo
Ježíše si Židé vyžádali propuštění jiného, pro Římany mnohem
nebezpečnějšího vězně Barabáše, který byl zélota a měl
na svědomí vraždu.
Všichni známe konec velikonočního příběhu. Jaké však
byly další osudy Pontia Piláta? Josephus Flavius zachytil
událost, která se odehrála na konci vlády císaře Tiberia
a která se prefektovi asi stala osudnou. Na podnět jakéhosi
podvodníka se na posvátné hoře Gerizím shromáždil početný
dav Samařanů. Pilát je dal obklíčit, mnoho jich zajal a jejich
předáky dal bez milosti popravit. Samařané poslali deputaci
k místodržícímu do Sýrie Vitelliovi. Ten nařídil Pilátovi, aby
se ze svého činu zodpovídal v Římě. Církevní historik Eusebius
zachoval jinde nedoloženou zprávu, podle které byl Pilát
za vlády císaře Caliguly donucen spáchat sebevraždu.
Celý antický svět zavál prach a v Římské říši postupně
zvítězilo křesťanství. Na kdysi mocného a ctižádostivého Piláta
a jeho ambice se zapomnělo. Pravděpodobně neobstál ani
v očích svých nadřízených a do dějin vstoupil paradoxně pouze
jako Ježíšův soudce. Tuto skutečnost dokazuje v podstatě
jediná zmínka o Pilátovi v římském dějepisectví od Cornelia
Tacita, který v souvislosti s rozšířením křesťanství za císaře
Nerona lakonicky konstatoval, že „původce jejich jména
Christa dal za vlády Tiberiovy popravit prokurátor Pontius
Pilatus.“
Teprve roku 1961 byl italskou archeologickou expedicí
v izraelské Cesareji objeven Pilátův nápis, který představuje
doposud jediný archeologický doklad o jeho existenci.
Ve schodišti pozdně antického divadla byl objeven znovu
použitý kamenný blok, který byl původně součástí malého
chrámu císaře Tiberia, postaveného a zasvěceného právě
Pilátem. Podle životopisce prvních císařů Suetonia ale císař
Tiberius zakázal, aby mu byly zasvěcovány chrámy. Profesor
David Flusser píše: „Pilátova brutalita byla jakousi přehnanou
kompenzací jeho zásadní slabosti; pokoušel se demonstrovat
svou sílu krutými činy, ale jako slabý člověk se nechával ovlivnit
a měnil své záměry. Bohužel se zdá, že příhoda s Ježíšem byla
pouze jednou z řady Pilátových tragikomedií. V tomto případě
však jeho slabost změnila běh dějin.“
Zdá se, že přehnaná loajality k císaři určovala řadu
Pilátových postojů a rozhodnutí a jeho poddaní si toho dobře
všimli. Ve světle této skutečnosti mnohem lépe pochopíme,
proč se pilát nakonec nechal zmanipulovat křičícím davem
a odsoudil Ježíše k ukřižování de facto proti své vůli. I tak
bude jméno římského prokurátora Pontia Piláta vzpomínáno
do konce časů v základní modlitbě křesťanského světa –
ve Vyznání víry – Krédu.
(Podle J. Kučery: Ten, který odsoudil Ježíše, Živá historie
duben 2016, s. 8 – 11, využito i další literatury – Flavius, J.: Válka
židovská. Praha 1965; Schafer, P.: Dějiny Židů v antice. Praha
2003; Ryšková, M.: Doba Ježíše Nazaretského. Praha 2008.)
Petr Eckl
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mravencem a jeho kamarády zapsali do naší školy 4 nové školáky.
Jsou šikovní a moc se na ně po velkých prázdninách těšíme.
10. února jsme měli ve škole hudební pořad s muzikoterapií
a ukázkami spousty jednoduchých přírodních hudebních nástrojů
z celého světa s názvem „Putování po Africe“. Ani byste nevěřili,
ani my jsme nevěřili, z čeho všeho se dají vyrobit hudební nástroje
a jak krásně znějí. Bylo to opravdu krásné, poučné a uklidňující.
23. února jsme opět s naší školkou a školkou z Loděnic navštívili
divadelní pohádku v Moravském Krumlově. Tentokrát to byla
pohádka „Jak se Honza učil čarovat“.
Od 29. února do 4. března se ve škole odpočívalo. Byly jarní
prázdniny, a i když počasí moc nepřálo, každý si je užíval po svém.
Odpočinek byl potřeba, neboť ve škole už se naplno sportuje
v tradičním „Velikonočním turnaji“ ve vybíjené, přehazované,
florbalu a stolním tenisu. A jak toto klání dopadne se dozvíme
ve finále ve středu 23. března. Mezi sportovními utkáními se ještě
16. března uskutečnila ve školní družině již tradiční velikonoční
dílna, kde si během odpoledne mohli všichni žáci se svými rodiči,
prarodiči i sourozenci vyrobit velikonoční ozdoby a výrobky.
Moc nás těší, že za námi přicházejí i naši bývalí žáci, že na nás
nezapomínají a rádi se k nám vrací. Tentokrát nám v jedné z dílniček
ukázala svou šikovnost a pomohla nám s výrobky z papírových
ruliček i maminka Dagmar Hubková. Moc jí za to děkujeme a byli
bychom moc rádi, kdyby se k ní přidali i ostatní maminky i tatínci
a předali nám něco ze svých zkušeností a šikovností. Moc by nás
to potěšilo, protože inspirací není nikdy dost. V pátek 18. března
se ještě žáci od 2. do 5. ročníku zapojí do mezinárodní soutěže
„Matematický klokan 2016“ a pak už nás čeká jen sportovní finále
a velikonoční prázdniny s těšením se na Velikonoce.
Tak to bylo v krátkosti dění ve škole. Příroda se pomaloučku
probouzí, kluci už se nemohou dočkat bohaté pomlázky, holky
se zase těší na zdobení domů, malování vajíček, pečení a zdobení
velikonočních perníčků a beránků, možná už méně na výprask
od kluků, ale to přece k Velikonocům patří!
Tak je všichni prožijte v pohodě a klidu a rozzářené jarním
sluníčkem!

Kázal kadlec i kadlečka,
byste dali tři vajíčka,
dvě červené, jedno bílé,
však vám slípka snese jiné
Tak to je jedna z mnoha koled, které slyšíme od koledníčků
na Velikonoční pondělí. To je známka toho, že se pomalu blíží svátky
jara, na které už netrpělivě čekáme. Jak se na jaro a Velikonoce
těší naši žáci si můžete přečíst v jejich příspěvcích na stránkách
tohoto zpravodaje. Ale já ještě nebudu předbíhat a v krátkosti
vás seznámím s tím, co se ve škole a školce dělo od posledního,
vánočního zpravodaje.
Hned 6. ledna nového roku jsme společně s naší školkou
a školkou z Loděnic navštívili hudební pořad v Moravském
Krumlově „Muzikantem ze dne na den“ a potom už jsme se
připravovali na tradiční, tentokrát již XXIII. školní ples a dětský
karneval. Opět ho zahajovali žáci naší školy polonézou a mazurkou.
Tentokrát už ne všichni, protože máme ve škole převahu kluků,
takže někteří kluci budou mít premiéru až příští rok. Na dětském
karnevalu už ale tancovali všichni včetně dětí z mateřské školy.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou zpětně poděkovat všem,
kteří jakkoli přispěli na obě tyto akce, které by bez jejich příspěvků
nebyly tak úspěšné. Výtěžek z těchto akcí bude opět použit
na vybavení ZŠ a MŠ, přispěje se na výuku plavání dětí z MŠ a ZŠ
a také se přispívá na příležitostné akce a soutěže pořádané ve škole
a školce. 26. ledna nás opět navštívili Horákovi z Hodonína se svým
maňáskovým divadélkem s ekologickou tematikou s prvky ochrany
životního prostředí a tříděním odpadů s názvem „Krteček a kolo“.
28. ledna jsme společně ukončili první pololetí školního roku
2015 – 2016, zhodnotili prospěch a chování a žákům bylo rozdáno
vysvědčení, na které se nejvíc těšili naši tři kluci prvňáci, nejenom
proto, že bylo jejich první, ale bylo nejlepší, jaké může být.
Od 2. února k nim přibyla Monička Pálková, takže už můžeme
i soutěžit ve dvou družstvech a je to prima. 3. února jsme s Ferdou
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Mgr. Květoslava Bílová
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Pomníček u cesty
Nedávno jsem cestoval autem do Rakouska. Po cestě na českou
hranici jsem podél silnice nemíjel pouze dopravní značky, nýbrž
také překvapivě často křížky, pomníčky či jiná pietní místa, jako
připomínku nějaké nehody s tragickým koncem. Na rakouské straně
jich už tolik nebylo a to jsem projel daleko větší část cesty právě
v Rakousku. Nevím, zda je to nižším počtem úmrtí při dopravních
nehodách v Rakousku nebo jiným přístup obyvatel Rakouska
k takovýmto tragickým událostem. Ať už je to tak či jinak, přichází
o život na českých silnicích každoročně několik set osob (v roce 2015
to bylo 660 osob). Číslo je to děsivé a hrozivé, a to nijak významně
neklesá za poslední roky. Za takovým statistickým číslem jsou však
skutečné životy jednotlivých lidí, co mají také svou rodinu, své
milované nejbližší, kterým budou chybět, a nic ani nikdo jim je už
nenahradí. O těchto nehodách se dozvídáme takřka denně z médií,
pro které se tyto tragické okamžiky staly vděčným tématem, neb
to „každého“ zajímá. Až se k těmto zprávám stáváme často otrlí
a zastavíme se nad nimi snad už jen v případě, kdy nám k tomu média
dodají patřičný příběh. Je samozřejmé, že pro daleko větší počet
našich spoluobčanů než je samotný počet usmrcených, jsou tyto
události velmi smutné a tragické než dokáží média zachytit a přenést.
Proto se při tak vysokých číslech může stát, že někoho dotčeného
tragickou dopravní nehodou dokonce známe, ať už třeba přímo nebo
jen z doslechu.
Tušíte již, kam se svým příspěvkem mířím. Ano, letošní statistika
usmrcených při dopravních nehodách v naší zemi hned na začátku
roku odstartovala svoje počítání v našem středu, a velmi se dotkla
nás všech samotných, žijících v naší obci. Letošní statistika už pro nás
nebude jen tak nějakým číslem v novinách, ale bude v sobě obsahovat
své konkrétní pojmenování, svou konkrétní postavu, konkrétní tvář
Martina Špačka. Jednoho z nás, který zde žil, pracoval a přispíval
aktivně k životu naší vesnice. Znali jsme Martina, neboť vyrůstal
mezi námi a žil mezi námi a s námi. O Martinově životě jsme slyšeli
v jeho nekrologu během zádušní mše svaté z úst našeho pana faráře.
Mluvili o něm jeho bratři hasiči u jeho hrobu.
Chci se proto jen krátce zastavit nad smyslem toho co se stalo.
Mnoho z nás si po Martinově úmrtí jistě kladlo spoustu otázek s tím
spojených: otázky o smyslu toho co se stalo, otázky proč se to stalo,
anebo proč zrovna tento mladý život musel být ukončen takovým
tragickým způsobem, proč zrovna Martin? Tyto a mnohé další
otázky, o kterých možná ani nevíme, budou rezonovat v hlavách jeho
nejbližších pozůstalých mnohem déle než v hlavách nás ostatních,
a je pravděpodobné že do konce života se jich nezbaví a ani na ně
nezískají odpověď. Je tu však něco co nám může pomoci si uvědomit,
že Martin nežil svůj život nadarmo a že i jeho tragická smrt může mít
pro nás svůj význam. A to nyní odhlédnu od toho nejpodstatnějšího
významu života, o kterém je oprávněn hovořit především pan farář.
Martin odešel uprostřed svých povinností. Povinností
v pozitivním slova smyslu, které mu pomáhali žít a vytvářet takový
život, jaký chtěl a jaký si do budoucna plánoval. Odešel doslova
z cesty mezi prací a rodinou. Prací zabezpečoval rodinu a po práci
spěchal za rodinou, aby rodina mohla správně fungovat, žít si svým
pravidelným, každodenním rytmem, který by někdo mohl považovat
za nudnou rutinu. Nebylo mu bohužel dopřáno, aby se na tomto světě
dožil všech úspěšných plodů své obětavé a zodpovědné práce a svého
úsilí pro rodinu. Co by nyní jeho nejbližší dali za to, aby touto rutinou
mohl Martin opět žít a oni s ním.
Martin, po vzoru svého otce, patřil od malička do hasičské rodiny.
Takto jsme jej taky znali. Hasiči jsou jedineční a vzácní lidé, jejichž
význam často nedokážeme pořádně ocenit, dokud nám nehoří střecha
nad hlavou anebo nám doslovně neteče do bot. Jsou to lidé, kteří
v nenadálých situacích různého druhu se zbytečně neptají a jednají
ku prospěchu věci a ostatních, neváhají se při tom obětovat pro
druhé, pro záchranu jejich majetku nebo dokonce v metě nejvyšší pro
záchranu jejich lidského života, tedy i kohokoliv z nás. Pokud je mi
známo, neměl Martin ve svém hasičském životě takovouto příležitost
pro záchranu lidského života. Nicméně jako správný a celoživotní
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hasič byl k tomu cvičen a připraven. Už se mu však taková situace
a možnost nenaskytne. Svou vlastní tragickou situací však může
zachránit nás ostatní, naše vlastní životy. Jste překvapeni? Ano, já
jsem taky. A čím déle nad tím přemýšlím, tím více ten vliv Martinova
odchodu na svůj vlastí život vnímám.
Ty pomníčky stavěné podél silnic, podél našich každodenních
cest vedoucích do práce, domů, za rodinou, za přáteli, za zábavou
a kdovíkam ještě, nám nemají připomínat pouze oběti dopravních
nehod, ale měli by nám připomínat také jejich životy, zvláště u těch,
které jsme znali, tak jako my jsme v tomto případě osobně znali
Martina, jehož každodenní život mohl být a byl v některých ohledech
podobný tomu našemu. A tak, když budeme míjet ten Martinův
pomníček, nebo navštívíme jeho hrob v Jezeřanech, můžeme si sami
promítnout do svého života to, zda jsme připraveni opustit tento
svět, zda máme vyřešené své „povinnosti“ vůči svým nejbližším,
zda jsme zodpovědně zabezpečili rodinu, zda jsme jim již řekli to,
co jim chceme říct anebo dostatečně vyjádřili to, co k nim cítíme,
zda jsme předali a předáváme hodnoty, na kterých může jejich
život pokračovat dál třeba i bez nás, zda si vážíme toho co máme,
ať už z vlastního přičinění nebo jiným způsobem, zda se chováme
správně podle našeho svědomí vůči ostatním lidem, zda prožíváme
náš každodenní den naplno, s plným vědomím toho co je v našem
životě to nejdůležitější a podstatné, anebo v danou chvílí prostě
a jednoduše povolíme nohu z plynu, soustředíme se na řízení nebo
budeme více vnímat provoz a počasí na našich cestách. To vše jsou
situace, to vše jsou podněty, které nám mohou nejen zkvalitnit a lépe
prožít náš vlastní život, ale dokonce ho i svým neodhaleným, přímým
či nepřímým způsobem zachránit, abychom se nestali pouhým číslem
v té smutné statistice, a dokončili svůj život tak, jak si představujeme.
Takto vědomě můžeme v tom, co se stalo Martinovi, najít význam
a smysl pro náš vlastní život. Takto vědomě můžeme Martinovi
poděkovat, že nám i po své smrti, nepřímo zachraňuje život, tak jak
to neodmyslitelně patří k životu každého správného hasiče.
Jan Slavík
jan.slavik@gmail.com
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Rodný kraj
Marie Čápová
Krásná je krajina, která lesem zdobena.
Kde všechno krásou oděné, tak dojemné a kouzelné,
Radost nese všem, kdo přírodou je provázen.

Přehled bohoslužeb
Velikonočního tridua
a oktávu 2016
ve farnosti Loděnice

V maršovských vinohradech vinná réva voní.
Po jezeřanských lánech obilí se vlní.

24. 3. Zelený čtvrtek

Na mezích pak keře šípkových růžiček rozkvétají
A v trávě kvete kytiček, všelijakých barviček.

25. 3. Velký pátek

Hodinec, šalvěj s rezedou tiše naslouchají,
Co vlčí mák s chrpou, co si povídají.
Prý jejich pestré šaty nejlíp vynikají.
Vůní svou již z daleka, skromná mateřídouška proniká.
Roztomilé květinky, ty jen barvou hrají.
Kdo se na ně zadívá, tomu radost dají.
Krajinou se nesou ptáků zpěvné hlasy.
Kam se ptáčkové rozlétají, kam až asi?
Ptáčkové i dcery, synové
v jiné kraje se rozlétají.
Do dalekých krajů, když osud jim zavane,
na rodný kraj každý rád vzpomene.
Ve vzpomínkách jdou krajinou Jezeřansko-Maršovickou.

Masopust 2016

18.00 Památka Poslední večeře Páně – Loděnice

15.00 Velkopáteční
pobožnost
Křížové
cesty
(společenství Modlitby matek)
18.00 Památka Umučení Páně – Loděnice
20.00 – 22.00 Velkopáteční bdění u Božího hrobu
20.00 Začátek devítidenní novény k Božímu milosrdenství
26. 3. Bílá sobota
9.00 – 12.00 možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
v Loděnicích možnost soukromé adorace od 10.00
do 18.00 hod.
20.00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Loděnice
27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.15 mše svatá
10.30 mše svatá v Loděnicích
19.30 Nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
28. 3. Pondělí velikonoční
9.15 mše svatá
10.30 mše svatá v Loděnicích
1. 4. Pátek v oktávu velikonočním
19.00 mše svatá
3. 4. Neděle Božího milosrdenství
- 2. neděle velikonoční
9.15 mše svatá
10.30 mše svatá v Loděnicích
19.30 2. nešpory 2. neděle velikonoční a zakončení novény
k Božímu milosrdenství
(Bohoslužby
bez
v Jezeřanech-Maršovicích)
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Masopust 2016

Společenská
kronika
(od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016)

 Životní jubilea

 Narozené děti
Mariana Loskotová
Marek Bednář
Vojtěch Forman
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

50 let
Petr Vršan
55 let
Vlastimil Haas
Miroslav Bíla
Ludmila Badinová
Miroslava Slavíková
Jan Zoufalý
Marie Palánová
60 let
Blanka Schořová
Jana Buchmayerová
Petr Svoboda
Vladimír Balatka
Josef Hájek
65 let
Jarmila Zoufalá
Petr Tropp
75 let
Josef Podhrázký
Adolf Purč
Helena Janíčková
Marie Ulreichová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

 Úmrtí
František Badin (prosinec)
Josef Kuchyňa
Martin Špaček
Bohuslav Kýr
Helena Geyerová
Miroš Eckl
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Přistěhoval se 1 občan
Odstěhovalo se 7 občanů
Narodily se 3 děti
Zemřelo 6 občanů
K 31.03.2016 má obec Jezeřany-Maršovice
765 obyvatel
Jezeřany: 461
Maršovice: 304
Muži: 395
Ženy: 370
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