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

SDH JEZDKOVICE
Jelikož se přes zimu žádné soutěže nekonají, museli jsme si
najít jinou zábavu. Naplánovali jsme si už soutěže, o kterých
víme, že se konají každý rok. Začali jsme se připravovat a
každý člen už plní 2 funkce v týmu, kdyby náhodou někdo
odpadl a nemohl se soutěže zúčastnit.
Už dlouho jsme toužili po pořádném vozíku na požární stroj, hadice, savice a vůbec všechno
příslušenství. Letos se nám náš sen splnil. Díky ochotě pana Opatřila, se můžeme chlubit
krásným a velkým vozíkem s plachtou. Tímto bych mu jménem všech aktivních členů chtěla
ještě jednou moc poděkovat.
Soutěže v požárním sportu začínají obvykle koncem dubna nebo začátkem května. Naše první
byla v Hlavnici. Koná se tam každý rok 1. května Memoriál Rostislava Tesaře. Překvapivě
nás nezklamalo počasí. V Hlavnici obvykle prší nebo je zima. Soutěžících družstev zde bylo
mnoho a šance na vítězství velice malá. Nakonec jsme se ocenění dočkali. Družstvo žen se
umístilo na 6. místě a dostali jsme šampus. Kluci měli tentokrát smůlu, jejich čas na umístění
nestačil. To nás však neodradí od dalších soutěží.
1. kolo okrskové soutěže se opět jako vloni konalo v Mladecku. Musím říct, že tuto soutěž
mám nejraději. Je tam málo družstev a spíše než soutěž mi to přijde jako přátelské shledání,
jelikož tam jsou všechna družstva známa. Požární útok se jel dvoukolově a časy se sčítaly.
Tentokrát byla ohodnocena obě družstva. Kluci skončili na 4. místě a holky na místě 2. Kluci
se spolu s panem Rudolfem Kleinem zúčastnili Svato - Floriánských slavností, které probíhají
každý rok v jiné vesnici. Letos to byly Štěpánkovice. Klukům se tam líbilo, bohužel jen
počasí této akci nepřálo.
Další soutěž, které jsme se zúčastnili, byla noční a konala se ve Větřkovicích. Jeli jsme tam
poprvé a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že se nám tam líbilo. Byla tam spousta
družstev a téměř všechna byla pro nás neznámá. S umístěním jsme byli velmi spokojeni,
holky se umístily na 3. místě a kluci měli velkou motivaci. Do 10. místa byla totiž odměna
karton piv. A vážně se jim to povedlo, skončili na
krásném 8. místě. Radost z této soutěže byla obrovská.
Teď se chystáme na soutěž do Mladecka, kde proběhne
klasická pohárová soutěž. Také pojedeme do Jamnice,
Březové, Brumovic a dalších.
Budeme věřit, že se nám bude dařit a že přivezeme další
poháry do sbírky.
Jménem všech členů SDH bych Vám ráda popřála
nádherně strávené léto a na dovolené žádné starosti, jen radosti.
Romana Pavelková

Klub seniorů Jezdkovice
Polovina roku 2013 je už za námi a také my,
senioři, již přemýšlíme, jakým směrem budeme
nadále rozvíjet naši činnost. Stejně jako v
minulých létech, jsme se i v průběhu uplynulého
období letošního roku, pravidelně jednou
měsíčně setkávali na schůzkách. v přátelské
atmosféře jsme se příjemně pobavili, sdělili si své osobní problémy i radostné události.
Zavzpomínali i na ty, kterým zdravotní stav neumožnil přítomnost na těchto setkáních.
Stráveného času jsme využili k oslavám MDŽ a životních jubileí, kde samozřejmě nechybělo
malé pohoštění. Vždy panovala dobrá nálada a pohodová atmosféra. Zúčastnění členové byli
vybídnuti k vznesení návrhů a námětů na společné akce pro další období. Mezi nejzdařilejší
akci patřil již v pořadí 6. společenský ples, který se po dvou zrušených termínech nakonec
uskutečnil. Přes nízkou účast hostů se akce vydařila. Byl napečen dobrý bufet, bohatá tombola
a občerstvení navodila plesovou náladu. Nechybělo ani zpestření kulturním programem naší
mládeže. Průběh ročních období jara a začínajícího léta se však výrazně neprojevil. Málo
slunečního svitu, chladné počasí, provázené deštěm, negativně působilo na lidský organismus
také nás, seniorů. Proto jsme si předsevzali tato negativa vykompenzovat zdraví prospěšnou
činností. Dohodli jsme se absolvovat pěší túry do okolí. Řada z nás se těchto zúčastnila, ale ne
vždy se vydařilo počasí. Z tohoto důvodu jsme dosud neuskutečnili ani chystaný výlet do
Rožnova p. Radhoštěm. Pevně věříme, že dny příští nám vytvoří podmínky pro tuto akci.
Krásné prázdniny, příjemnou dovolenou plnou sluníčka a modré oblohy bez mráčků za klub
seniorů přeje všem Zdislava Šelderová
BRĎO
První kulturní akcí, na kterou jsme se v letošním roce vypravili, byla
Tříkrálová sbírka. Letos se v naší obci konala již 13-tým rokem. Musím
uznat, že v takovém malém počtu jsme ještě nikdy nebyli. Byli jsme
rádi, že nám starší holky přišly na pomoc, jinak bychom chodili snad
jen v jedné skupince. Takové malé složení mělo však i své výhody.
Nikde jsme se zbytečně nezdržovali a práce nám šla pěkně od ruky.
Počasí nám také přálo, takže jsme nebyli ani moc vymrzlí. Po koledování jsme se vypravili k
tetě Janě, kde jsme se podívali na pohádku, dali si výborný čaj, chlebíčky a sladkosti, které
jsme si také vykoledovali. V pozdních hodinách jsme se rozloučili a vypravili domů, kde na
některé už čekali netrpěliví rodiče.
Jelikož letos byla opravdu dlouhá zima a sníh se držel i na hřišti, zašli jsme si zasáňkovat.
Užili jsme si kopu legrace a ještě si pomlsali. Začátkem března jsme se zúčastnili dětského
karnevalu, kde se o zábavu starali naši oblíbení kamarádi z agentury TOMINO. Hráli jsme
spoustu her a soutěží, při kterých jsme se náramně pobavili.

O jarních prázdninách jsme jeli do Opavy. Nejprve jsme šli na exkurzi do Slezské tvorby.
Tam jsme se dozvěděli, jak se baňky vyrábějí, zdobí, malují a vlastně celý postup, než jsou
připraveny v krabicích k prodeji. Každý z nás si samozřejmě alespoň jednu koupil, jelikož té
kráse nešlo odolat. Potom jsme se zašli podívat do nové Bredy, někteří se vydali na průzkum
do obchodů, jiní si sedli do kavárny a dali si zákusek. Když už byli všichni dost pokochaní a
najedení, vydali jsme se na zimní stadion, kde jsme měli bruslení s Charitou. Všichni jsme se
shodli na tom, že to byl příjemně strávený den.
Čas je neúprosný a letí jako šílený a proto se není čemu divit, že tady byl konec dubna a my
byli připravení na Pálení čarodějnic. Odpoledne plné různých převleků, her a soutěží proběhlo
na hřišti. V 18:00 hodin jsme se přesunuli do parku, kde jsme shlédli představení polského
souboru. To však nebylo jediné představení, po návratu na hřiště na nás už čekal další soubor,
tentokrát to byl improvizační soubor složený ze 4 členů. Ten nás vážně úplně všechny
pobavil, celé publikum se tak smálo, až některým tekly slzy a druhé už od smíchu bolelo
břicho. 8. května jsme se stejně jako jiný rok vypravili na výlet. Sraz byl před zámkem, kde
jsme se poskládali do aut a vydali se do Klokočova. Tam jsme zaparkovali u řeky a pěšky se
vydali na vlakové nádraží. Vlakem jsme jeli až do Budišova nad Budišovkou, a jelikož jsme
věděli, že nás čeká dlouhá trasa, někteří se už ve vlaku pořádně posilnili. Jakmile jsme
vystoupili z vlaku, vyšli jsme směrem do města. Na náměstí jsme měli snídani, někteří už
svačinu. Když jsme byli všichni posilněni a připraveni, mohli jsme vyjít. Šli jsme chvilku po
cestě a pak už se toulali přírodou, viděli jsme opuštěné štoly, plno krásných odpočívadel a
taky jsme se zastavili u krásné dřevěné boudy, kde bylo ohniště, totem a kolem tekl potok.
Jeden potůček jsme museli i přeskočit. Díky tetě Pavle a tetě Aničce nikdo neuklouzl, ani se
neutopil. Šli jsme lesem, chvilku do kopce a chvilku z kopce. Počasí nám přálo a my si cestu
zpříjemňovali povídáním, zpíváním, či jinými aktivitami. Došli jsme až na Hadinku, kde jsme
si dali oběd a dlouhou přestávku, jelikož cesta byla dlouhá a ještě delší nás čekala. Když jsme
se znovu vydali na cestu, malinko jsme si změnili směr a neviděli žádnou značku. My si však
vždy víme rady a cestu i značku jsme hned našli. Po opravdu náročné celodenní túře jsme
došli konečně k autům. Ještě před odjezdem jsme se šli podívat na sochu Panny Marie ve
skále, napustili si léčivou vodu a dali si nanuk v místní hospůdce. Pak už jsme se vydali
domů. Cestou jsme si ještě chvíli povídali, ale pak už bylo ticho, jelikož jsme byli všichni
hrozně unavení. V květnu nás ještě čekalo vystoupení na Dni matek. Pro maminky jsme si
připravili pár tanečků a legrační scénku na písničku Lojza a Líza.
Začátkem června jsme se vypravili do Arboreta. Shlédli jsme výstavu exotických motýlů.
Všichni byli krásní, ale největší úspěch u nás měl velký motýl s modročernými křídly. Také
jsme viděli expozici preparovaných zvířat, kde mě osobně nejvíce uchvátil obrovský los.
Mezitím, co jsme se kochali, začalo venku pršet. To nás od ničeho neodradilo. Naskládali
jsme se pod deštníky a šli se podívat na zoo koutek a rododendrony. I při malé účasti jsme
měli pěkně strávené odpoledne. Vypravili jsme se také na Sluníčkové odpoledne do Charity.
Tam pro nás byla připravena spousta soutěží a tombola. O zábavu jsme tedy opět neměli
nouzi.
Teď už máme prázdniny a těšíme se na tábor, který se nám blíží. Vstříc novým zážitkům
vyrážíme 12. srpna.
Za všechny Brďata Vám přeji krásnou dovolenou plnou slunných dnů, žádné starosti a mnoho
úžasných zážitků. A všem dětem krásné prázdniny.
Romana Pavelková

Z činnosti MS Soseň Stěbořice
Máme tady pololetí a proto je dobré v pár řádcích
připomenout činnost myslivců.
V první polovině roku je doba hájení téměř všech druhů
zvěře. V zimních měsících bylo potřeba zvěři přilepšit
něčím dobrým do krmelce, aby nestrádala. Bohužel
zvěř i v tomto období dá raději přednost zelené potravě,
před dobrým senem. A tak můžeme vidět velká stáda
srčí zvěře na řepkových polích. Nicméně řepka obsahuje velké množství toxických látek,
které způsobují u srnčí zvěře ztrátu zraku, ztrátu plachosti a úporný průjem. Postiženým
jedincům není pomoci. Dalším velkým problémem je motorismus. Za půl roku v naší honitbě
zahynulo pod koly automobilů už 8 kusů srnčí zvěře. Myslivci evidují uhynulou srnčí zvěř a
podle počtu nalezených kusů snižují počet jedinců, které je potřeba v druhé polovině roku
odlovit. Díky včasnému kosení vojtěšek, ještě před dobou kladení mláďat, se v letošním roce
podařilo zabránit velkému úhynu srnčat, která mají ve vojtěškových polích a loukách úkryt.
V měsíci červnu měl proběhnout tradiční myslivecký den, tentokrát formou zahradní slavnosti
v zámeckém parku Jezdkovice. Bohužel pro deštivé počasí a následně podmočený terén jsme
museli tuto akci zrušit. V současné době hledáme náhradní termín.
V červnu také proběhl 18. ročník národní soutěže mysliveckých trubačů, tentokrát ve Křtinách
u Brna. Náš soubor Mysliveckých trubačů ze Slezské Harty se ve své kategorii umístil na 17.19. místě z 26. soutěžících souborů.
Před pár dny nejen myslivce zasáhla smutná zpráva o náhlém tragickém úmrtí P. Josefa
Motyky. Za dobu 5. let, které u nás sloužil, jsme se s ním velice sblížili. On byl první, na
začátku svého působení ve Stěbořicích, který sloužil Svatohubertskou mši v naší kapli. Tehdy
vznikla tradice, která trvá dodnes a za kterou jsme mu vděčni. Vždycky se snažil nám vyjít
vstříc a na Hubertské mše se připravoval třeba i četbou mysliveckých časopisů a společnými
rozhovory o myslivosti. Svým poutavým a naléhavým kázáním dokázal přitáhnout snad
všechny přítomné myslivce. Bohužel odešel nečekaně a nám nezbývá než děkovat a
vzpomínat. Díky za Váš život otče Jožko, nezapomeneme na Vás.
Za MS Soseň Stěbořice
Ing. Tomáš Ryž

,, Vše, co se v mateřské škole děje, musí být prospěšné
dítěti.“
Krédo, které nás provázelo školním rokem. A protože víme, že správná
motivace je důležitá pro správný start, společně s dětmi jsme si třídu
pojmenovali Berušky.
Víme, že vhodně zvolená motivace a pokud je dětem blízká, pomůže s
adaptací i těm nejmenším, kterých bylo letos více, ale i ke hrám a dalším
činnostem.
A protože my, pedagogové, máme možnost možná o něco dříve vidět u dětí negativní projevy doby,
než rodiče nebo veřejnost, dali jsme hlavy dohromady a vypracovali program, jehož cílem bylo
získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Naše školka chce společně s rodiči
vychovávat generaci dětí, které bude záležet na fyzickém a duševním zdraví člověka, kvalitních
mezilidských vztazích a životním prostředí.
Možná si někteří pomyslí, že to zní jako otřepaná fráze, se kterými se setkáváme na každém rohu, ale
věřte, že jsme si plně vědomi, jak moc můžeme v mateřské škole ovlivnit další vývoj každého dítěte a
jak snadno se dá poznamenat a nevratně zranit dětská dušička.
Jednou ze základních oblastí tohoto programu je např. zdraví, které chápeme jako subjektivní pocit
životní pohody, souladu a harmonie. Zdraví můžeme ovlivňovat svým chováním, postoji, myšlením a
zdravým způsobem života, proto je důležité, aby se děti již v mateřské škole naučily postojům, které
spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem, jak chránit zdraví své i ostatních. A ptáte se, co
to znamená v praxi?
Práce s dětmi byla rozpracovaná do šesti podtémat, v nichž se děti učily vzájemnému pohodovému
soužití, bylo zařazeno sportování a zvyšování fyzické zdatnosti různými způsoby, děti se dovídaly
nové věci o přírodě živé i neživé, ale i jak správně žít a chránit si své zdraví, jak zdravě jíst, čemu se
střežit. Neodmyslitelnou součástí celého programu je i snaha o dodržování tradic a svátků.
V návaznosti na tento program jsme společně s dětmi v době předvánočních svátků měli možnost
podívat ve Slezské tvorbě v Opavě, jak se vyrábějí vánoční ozdoby. Přivítali jsme ve školce čerta s
Mikulášem, upekli jsme si cukroví, předali dárečky a v únoru se děti zúčastnily nejen obecního
maškarního bálu, ale i v mateřské škole pod názvem: ,,V říši broučků“, kde jsme se vydováděli a děti
se představily v opravdu skvostných maskách, kde si maminky vskutku daly záležet. A protože
sněhové měsíce nás tentokrát potrápily skutečně dlouho, spolu s dětmi, za podpory obce, jsme
vyhlásili projekt Na podporu opuštěných zvířat. Pejskům v útulku se dostalo něco málo dek a pamlsků,
za něž bych chtěla současně poděkovat všem, kteří jakkoliv na náš projekt přispěli.
Zapojili jsme se také do projektu UNICEF, kdy jsme společně s dětmi vyrobili 2 panenky, které
přispějí na očkování. Každá panenka představuje 6 vakcín pro jedno dítě, proti smrtelným nemocem a
je určena pro děti z nejchudších částí světa.
Sběrem víček z plastových láhví jsme se rovněž zapojili do projektu na pomoc malé Dominičce, která
trpí pohybovými obtížemi a tímto sběrem přispějeme na její rehabilitaci v léčebném centru v
Klimkovicích, a které jí předáme začátkem měsíce září. Proto tímto současně vyzýváme k
prázdninovému sběru víček z lahví, které potom po prázdninách můžete přinést do mateřské školy.

A protože povídání o dobrých skutcích a zdravém životním stylu by bylo ještě na dlouho, nesmím
pozapomenout na jiné záslužné skutky a poděkovat sponzorům, které jsme oslovili a někteří nám
poskytli sponzorský dar v podobě korálků, lan, velké množství výkresů a další a další. Velice si toho
vážíme, neboť jsme na vlastní kůži zjistili, jak těžké je dnes najít ochotného sponzora a moc děkujeme.
No a taky se musíme malinko pochlubit novým vybavením.
Loni jsme začínali nový školní rok se zcela novým a vkusným nábytkem, letos nám do třídy přibyly
stoly, židle a skříně na pomůcky a lůžkoviny dětí.
Kapacita mateřské školy pro 20 dětí byla i letos plně využitá. Většina rodičů opět i letos děti přiváží z
okolních obcí, jedno dítě dojíždí z okrajové části Opavy. Třída byla heterogenní s věkovým rozpětím
2,5 – 6 let a čtyři děvčata a jeden chlapec se s námi již brzy rozloučí, neboť po prázdninách nastoupí
do1.třídy. S dobrým pocitem musím poznamenat, že letos máme obzvlášť šikovné a i z domácího
prostředí velmi dobře připravené předškolní děti, na které budeme moci být ve škole určitě pyšní.
A od září ,,jedeme zase nanovo“……………umět pozdravit, poděkovat, chovat se zdvořile, znát z
čeho se co vyrábí, znát dny v týdnu atd., atd. Ale o tom přece ten život je, obrátit se zpátky a vědět a
mít dobrý pocit z toho, že za vámi zůstalo kus viditelné a dobře odvedené práce a všechna trpělivost
opravdu k něčemu byla.
Milí rodiče, jsme rádi, že školní rok jsme společně zvládli v přátelské a pohodové atmosféře, děkujeme
vám za sponzorské dary z vaší strany ve všech podobách a příjemnou spolupráci, přejeme kromě
pěkných a pohodových prázdninových dnů hodně trpělivosti a síly a budeme se s některými těšit na
shledanou opět v září. A našim prvňáčkům – hodnou paní učitelku, fajn kamarády a trpělivé rodiče.
Za kolektiv mateřské školy Bartošová Hana

Společenská kronika
V první polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum:
Leden

Únor

Duben
Červen

Veronyová Ludmila
Kirschnerová Anastázie
Geyerová Zdena
Lešínský Bohuslav
Klein Antonín
Pavelek Svatopluk
Kavan Jan
Malchárková Miroslava
Tomeček Jiří
Salzmann Antonín
Burda Miloš

Nejstarší občané

50 let
85 let
50 let
70 let
65 let
55 let
55 let
55 let
60 let
80 let
50 let

Anastázie Kirschnerová a Jan Rýž

Zastupitelstvo obce Jezdkovice všem jubilantům ještě jednou gratuluje a
přeje pevné zdraví do dalších let.

Když jsem 19.6.2013 našla na svém e-mailu příspěvek otce Jožky do našeho obecního zpravodaje,
netušila jsem, že je to jeho poslední článek. Někteří jste si ho už možná přečetli ve Stěbořickém
zpravodaji, ale někteří občané možná tu možnost neměli. ….. Milí spoluobčané a farníci,

věřím, že každý z Vás zná kostel ve Stěbořicích. Málokdo už ale ví, že v prostoru pod věží
našeho kostela se v minulosti nacházela kaple sv. Kříže a pod ní hrobka šlechtické rodiny
Tetzlernů. Ještě mnohem méně lidí už ví, že do dnešního dne můžeme pod věží našeho
kostela najít viditelnou připomínku této kaple. Jedná se o původní štukový oltář sv. Kříže
(přesněji řečeno o jeho dochovanou část), který se nachází jižní straně vnitřní stěny věže.
Zatímco totiž většinu návštěvníků kostela upoutá reliéf se sv. Janem Nepomuckým, který byl
pořízen v roce 1985 u příležitosti zlatého kněžského jubilea stěbořického faráře P. Martina
Neduchala, tak okolní barokní „štuková výzdoba“ zůstává takřka bez povšimnutí. Někdo si
dokonce může myslet, že se jedná o novodobou součást teprve před několika desetiletími
vzniklého památníku. Ve skutečnosti je tento štukový oltář starý více než 250 let. Stylovým
rozborem lze jeho vznik datovat asi do poloviny 18. století. Podle restaurátorského průzkumu,
který na jaře roku 2013 provedl akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub Gajda, PhD. se
v případě zmíněného oltáře jedná o velmi hodnotné sochařské dílo, které je (bohužel) i
odborné veřejnosti prakticky neznámé. Pod vrstvami přemaleb, se podle provedených sond do
dnešní doby na oltáři dochovala původní barokní polychromie jejíž obnovení by umožnilo
vyniknout původní kráse oltáře.
Vzhledem k tomu, že kostel je kulturní památkou může opravu oltáře provést jen školený
restaurátor vlastnící potřebnou licenci Ministerstva kultury ČR. V letošním roce byly
dokončeny přípravné práce před zahájením opravy a zpracovaný restaurátorský záměr počítá s
náklady obnovy oltáře ve výši 200 000 Kč. Naší farnosti se podařilo pro letošní rok zajistit
dotaci ve výši 100 000 Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností MK ČR. Držte nám palce, abychom dokázali nashromáždit také
zbytek potřebných financí, abychom přislíbenou dotaci MK ČR nemuseli vrátit. Věřím, že
zrestaurovaný boční oltář sv. Kříže pod věží svou barokní podobou pohladí každého
návštěvníka Stěbořického kostela.
Přeji Vám zasloužený odpočinek všude tam, kam se chystáte v nadcházejícím prázdninovém
období.
P. Josef Motyka, farář

Objednávka fotografií z pohřbu otce Josefa
Fotografie si můžete prohlédnout na webu http://web.katolik.cz/kunik
Pokud si chcete nějakou fotku objednat napište její čísla, které je uvedeno v levém rohu (např.
003,0069).Fotky budou ve formátu 10x15, cena za kus do 5,-Kč. Objednávku odevzdejte
nejpozději do 21.7.2013 v sakristii ve Stěbořicích. V případě nejasnosti se obraťte na Romana
Falhara.
Mše svatá
V naší obci bude mše svatá v sobotu 13.7.2013 v 18:00 hod., mši svatou bude sloužit otec
Miroslav Janiak.
Informace obecního úřadu
Úvěry u české spořitelny k 30.06.2013:
- kontokorent ve výši 250 000,-Kč
- úvěr na hosp. zázemí zámku (moštárna) ve výši 337 675 ,- Kč

Informace Výrobního a obchodního družstva Stěbořice
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice oznamuje, že seznam na objednávku naturálii pro
Obec Jezdkovice je na vrátnici družstva ve Stěbořicích. Objednávky je možné potvrdit od
1.7.2013 do 26.7.2013.
MUDr. Skalička - DOVOLENÁ 1.7.-17.7.2013
Vážení pacienti, v době od 1. do 17. července budeme čerpat dovolenou. Zastupuje Dr.
Gebauer v Neplachovicích, tel. 553 662 287 popř. v Brumovicích, tel. 553 665 029.
Ordinační hodiny Dr. Gebauera
PONDĚLÍ

7:30 – 10:00 Neplachovice

ÚTERÝ

7:30 – 10:00 Neplachovice

STŘEDA

7:30 – 10:00 Brumovice

ČTVRTEK

7:30 – 10:00 Neplachovice

PÁTEK

7:30 – 9:30 Neplachovice
11:00 – 13:30 Brumovice

V ostatních dnech během letních prázdnin bude ordinace v provozu jako obvykle, pouze se
nekonají poradny.

Přejeme všem našim pacientům příjemné prožití léta.
Úřední hodiny obecního úřadu
Účetní: Po, Čt 8:00 – 12:00 hod.
St
13:00 – 18:00 hod.

Cena vody
přinášíme Vám informaci o zvýšení ceny vody od 1.1.2013:
- zvýšení ceny vody o 1,- Kč na 27,- Kč + DPH dle platných zákonných předpisů (15%)
(tj.27+4,05=31,05 Kč).
Uzavření kina v době letních prázdnin
od 11.7. do 20.8.2013
Kino Holasovice hraje v srpnu

21. 8. 2013
18.00 hodin

Na divoké vlně
dobrodružné drama
mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky
- Když si hraješ s živly … může se stát, že si živly pohrají s tebou.
Délka představení 117 min.
Vstupné 20,-- Kč

28. 8. 2013
18.00 hodin

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky
- Pomsta je sladší než perník.
Délka představení 83 min.
Vstupné 20,-- Kč

akční komedie

Srdečně Vás zveme k návštěvě kina

Závěr
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem do obecního zpravodaje a
podělili se o své dojmy a zážitky při akcích konaných v obci či mimo obec.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové léto, příjemně
strávenou dovolenou a dětem pěkné prázdniny.
Věra Burdová, starostka obce

