OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Duben 2018

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 1. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné informace.

AKCE, KTERÉ SE BUDOU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ KONAT
Pálení čarodějnic
Vzhledem k stále se snižující účasti dětí a rodičů na akci Pálení
čarodějnic zvažujeme, zda letos tuto akci pořádat. Prosíme děti, rodiče,
spoluobčany, aby se sami vyjádřili, zda mají o tuto akci zájem.

Den matek
Den matek se uskuteční 13.5.2018, druhou neděli v květnu, ve 14:00 v kulturním domě
v Jezdkovicích. Připraven bude kulturní program a občerstvení.
Tímto zveme všechny maminky, babičky a prababičky.

VÝLET DO ZOO OLOMOUC
Společnost AGROVO-CZ, Vladimír Opatřil ve spolupráci s obcí
Jezdkovice pořádá výlet do ZOO Olomouc.
Výlet se uskuteční v úterý 26.6.2018.
Výletu se mohou zúčastnit děti mateřské
školy za doprovodu rodičů, sourozenců a
prarodičů. Zájemci se mohou hlásit
v mateřské škole do čtvrtka 31.5.2018.
Jen v případě nenaplnění autobusu se
mohou připojit i spoluobčané obce.
V případě zájmu se nahlaste v době od
1.6. do 18.6.2018 na obecním úřadě.
Odjezd od Mateřské školy Jezdkovice
v 8:00.
Předpokládaný návrat v 16:00.

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V Mateřské škole Jezdkovice proběhne dne 14.5.2018 zápis dětí
do MŠ a to v dopoledních hodinách v době od 9:30 do 11:00
a odpoledních hodinách v době od 14:30 do 16:00.
S sebou si vezměte vyplněnou žádost k přijetí dítěte, rodný list
dítěte a občanský průkaz.
Žádost k přijetí dítěte si vyzvedněte v mateřské škole nebo stáhněte z webových stránek:
msjezdkovice.webnode.cz.
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INFORMACE Z SDH JEZDKOVICE
Pár slov o tom, co nás čeká a kterých akcí se sbor zúčastní.
Nejdůležitější akcí tohoto roku je výměna stávajících členských průkazek za nové.
Členové sboru, kteří chtějí mít na nové průkazce fotografii a ještě ji nedodali, ať tak učiní
prosím co nejrychleji, nejpozději do 14.5.2018. Fotografii lze poslat naskenovanou na mail:
h.ondraskova@gmail.com nebo přinést osobně.
Dále je potřeba zajistit účast zástupců sboru na výroční schůzi v Jamnici, u příležitosti 125.
výročí založení jejich sboru, která se bude konat v sobotu 28.4.2018. Více informací o akci
sdělí starosta nebo jednatelka sboru. Zájemci ať se nahlásí.
Družstvo mužů se zúčastní prvního kola okrskové soutěže v požárním sportu, které proběhne
v sobotu 5.5.2018 od 14:00 v Jamnici.
A jako každoročně je potřeba zajistit účast zástupců sboru na oslavách sv. Floriána, které
proběhnou v sobotu 12.5.2018 od 10:00 v Hlučíně. Více informací sdělí starosta nebo
jednatelka sboru. Zájemci ať se nahlásí.

INFORMACE O ZMĚNĚ CENY VODY
Obec informuje občany, kteří odebírají obecní vodu, že v září po odečtech bude voda za 1 m3
o 1,- Kč dražší. Dnes 1 m3 vody stojí 28,- Kč + 15% DPH.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Ve čtvrtek 3.5.2018 v době od 17:15 do 18:00 proběhne před zámkem očkování psů a koček
proti vzteklině.
Cena vakcíny je 100,- Kč, kombinovaná vakcína 250,- Kč.
Nezapomenout očkovací průkazy!

ZAHRADNICTVÍ KOUDELA HOLASOVICE
Již od 7. dubna je otevřena nová zahradnická prodejna v Holasovicích č.p. 158.
Otevírací doba prodejny je každou sobotu a neděli od 9:00 do 16:00.
Zahradnictví nabízí ovocné a okrasné stromy a keře například keřové rybízy od 49,- Kč,
stromkové rybízy a angrešty od 79,- Kč a jabloně od 120,- Kč.
Sazenice z vlastní produkce.

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Milí čtenáři a čtenářky, návštěvníci místní knihovny Jezdkovice. Jen malé
připomenutí, že v obci máme knihovnu, kde si můžete vybrat něco pěkného na
čtení jak z řady mnoha knih, tak i z časopisů. Ale nejen to. V knihovně máte
také možnost si nechat obalit knihy, či učebnice dětí a vypůjčit si nebo jen tak si
zahrát deskovou hru.
Knihovna je otevřena každé pondělí v době od 15:00 do 18:00
a každé úterý v době od 9:00 do 11:00.
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CO PATŘÍ A NEPATŘÍ DO NÁDOB
ANEB JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY
PATŘÍ

do nádob
PAPÍR

noviny, časopisy, knihy
sešity, letáky, karton
katalogy, telefonní seznamy
neznečištěné papírové sáčky
papírové ubrousky,
tetrapak - nápojový karton
papírová lepenka
čistý obalový papír
kancelářský papír

NEPATŘÍ
uhlový papír / kopírák /
voskovaný papír
papír znečištěny potravinami
obvazy, pleny
pergamen
textil

PLASTY
plastové obaly, polystyren
sáčky, folie, nákupní tašky
vymyté kelímky od jogurtů a
dalších potravin
PET láhve od nápojů
plastové obaly od zboží
plechovky od nápojů

textil
linolea a výrobky z PVC
novodur
molitan, guma, kabely
znečištěné plastové obaly
od olejů a barev
konzervy
SKLO

láhve od nápojů
sklo bez drátěné vložky
barevné sklo
skleněné střepy
skleněné nádoby

keramika, porcelán
kamenina, zrcadla
žárovky, zářivky
sklo s drátěnou vložkou
autoskla, televizní obrazovky
KOMUNÁLNÍ ODPAD

zbytkový komunální odpad
jako je smetí, popel,
pevné kuchyňské odpady
vyřazené drobné předměty po
vytřídění využitelných,
nebezpečných a objemných
složek

nebezpečný odpad
papír
plasty
sklo
kovy

BIOODPAD
zbytky ovoce, zeleniny, listí
zbytky pečiva a obilovin
travní hmota, plevel, listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny, nať zeleniny

komunální odpad
živočišné zbytky
maso, kosti, kůže
exkrementy zvířat
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
PATŘÍ – např. matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky z PVC, kočárky,
křesla, gauče, autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné
plastové obaly
NEPATŘÍ – železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty, pneumatiky, větve,
tříděný odpad, nebezpečný odpad
NEBEZPEČNÝ ODPAD
PATŘÍ - obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny, postřiky, oleje,
barvy, monočlánky, léčiva, absorpční činidla, fotochemikálie, pesticidy, vyřazené
elektrospotřebiče obsahující nebezpečné látky
ELEKTROODPAD
Ledničky, televize a vyřazené elektrospotřebiče v kompletním stavu můžou občané zdarma
odkládat za zámkem, u šrotovníku.
VĚTVE
Můžou občané odkládat na hromadu nad zámkem. Mezi větve nepatří kořeny stromů a keřů.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY
Pro rok 2018 byl stanoven poplatek za komunální odpad ve výši 520,- Kč za osobu. Poplatky
lze hradit ve dvou splátkách a to do 30.4.2018 a do 30.11.2018 v hotovosti na obecním úřadě
v době úředních hodin nebo na bankovní účet obce č.: 1842756319/0800.

POPLATEK ZA PSA
Pro rok 2018 zůstává poplatek ze psa ve stejné výši jako v letech předchozích, tedy 150,- Kč
za prvního a každého dalšího psa. Poplatek je splatný do 31.10.2018 v hotovosti na obecního
úřadě v době úředních hodin nebo na bankovní účet obce č. 1842756319/0800.

NAŠLY SE KLÍČE …
Stále se nenašel majitel klíčů nalezených dne 29.3.2018 v zámeckém parku.
Jedná se o svazek tří klíčů na žluté plastové karabince.
Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě v Jezdkovicích v době úředních hodin.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny Obecního úřadu Jezdkovice jsou následující:
starostka, místostarosta
Pondělí
Středa

účetní

10:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 13:00
8:00 – 14:00

13:30 – 15:00
13:00 – 18:00

8:00 – 14:00
8:00 – 12:00
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ZAHÁJENÍ PROVOZU HVOZDNICKÉHO EXPRESU
V sobotu a neděli ve dnech 26. – 27.5.2018 zahajuje již třetím rokem
provoz tzv. Hvozdnický expres.
Vlak bude jezdit v letních měsících o víkendech a svátcích na trase
Opava-Východ – Svobodné Heřmanice, přes obce Kylešovice, Otice,
Slavkov, Štáblovice, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko a Jakartovice
v obou směrech a to 3x denně.
U příležitosti zahájení provozu Hvozdnického expresu zve obec Otice a Mikroregion
Hvozdnice na 3. SETKÁNÍ OBČANŮ MIKROREGIONU. Setkání se uskuteční v sobotu
26.5.2018 od 14:00 v areálu zahrady Základní a Mateřské školy v Oticích. Připraven je
bohatý kulturní program, atrakce pro děti, občerstvení z dílny otických spolků a živnostníků a
prodej produktů domácí řemeslné výroby.
Jízdní řád Hvozdnického expresu:
Opava-Východ – Svobodné Heřmanice
zastávka
Opava-Východ
Kylešovice
Otice
Slavkov
Štáblovice
Dolní Životice
Litultovice
Mladecko
Jakartovice
Svobodné Heřmanice

čas
odjezdu
8:47
8:52
8:56
8:59
9:04
9:10
9:15
9:19
9:26
9:32

čas
odjezdu
12:00
12:05
12:09
12:12
12:17
12:23
12:28
12:32
12:39
12:45

čas
odjezdu
16:47
16:52
16:56
16:59
17:04
17:10
17:15
17:19
17:26
17:32

Svobodné Heřmanice – Opava-Východ
zastávka
Svobodné Heřmanice
Jakartovice
Mladecko
Litultovice
Dolní Životice
Štáblovice
Slavkov
Otice
Kylešovice
Opava-Východ

čas
odjezdu
9:45
9:52
9:58
10:01
10:06
10:12
10:16
10:19
10:24
10:28

čas
odjezdu
13:00
13:07
13:13
13:16
13:21
13:27
13:31
13:34
13:39
13:43

čas
odjezdu
17:45
17:52
17:58
18:01
18:06
18:12
18:16
18:19
18:24
18:28

MEMORIÁL OTCE JOŽKY
Orel jednota Stěbořice a Farnost Stěbořice pořádají v úterý 8.5.2018 od 15:00 hodin již 5.
ročník Memoriálu Otce Jožky. Jde o běh okolím Stěbořic k uctění památky kněze Josefa
Motyky. Délka tratí je 4 km a 10 km. Od 17:30 se na prostranství u kostela uskuteční koncert
Petra Bendeho s kapelou. Vstupné dobrovolné.
Registrace závodníků na http://championchip.cz/RegSystem/akce/MOJ2018. Více informací
na www.orelsteborice.cz.

BĚH V BARVÁCH PRO PŘEMEČKA
Obec Uhlířov ve spolupráci s Nadací ADRA pořádá v sobotu 19.5.2018 Běh v barvách pro
nemocného Přemečka s kulturním a společenským programem.
Více informací, pravidla a podmínky běhu na http://propremka.com/barevny/.
Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice - neprodejné.
e-mail: obec@jezdkovice.cz
www.jezdkovice.cz
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