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informacemi.
Informace o Mateřské škole
Pro školní rok 2008/2009 bylo do mateřské školy v Jezdkovicích zapsaných 15 dětí.
Prostřednictvím programu s názvem „Pohádkový rok“, jsou děti motivovány ke hrám a
činnostem formou pohádek, které jsou všem blízké a usnadní adaptaci i těm nejmenším.
Kromě běžných výchovně-vzdělávacích činností budou dětem i v tomto školním roce
nabídnuty např. návštěva Slezského divadla v Opavě, výuka plavání zajištěna Baby klubem
Kačka, divadelní a zábavná představení. Rovněž bychom rádi ve větší míře zapojili do života
a činností školy rodiče i prarodiče těchto dětí. Za poslední období proběhly v mateřské škole
rozsáhlé opravy, které jsou velkým přínosem pro vytvoření podmínek a průběhu vzdělávání.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří svým sponzorským darem ve
školním roce 2007/2008 přispěli ke zkvalitnění úrovně vybavenosti mateřské školy.
Za MŠ Jezdkovice
paní učitelka Pavlína Kuncová

Informace o klubu seniorů v naší obci
Čas zastavit nelze sice, lze však ohlédnout se zpět, co podařilo se nám uskutečnit, zda
málo, nebo více, to vyjadřuje těchto pár vět. Životem nás provázejí chvíle radostné i hektické.
Odpoutat se od každodenního stereotypu a shonu (důchodci nemají nikdy čas) není vždy
snadné. Jistou příležitostí k odreagování se pro mnohé seniory stala i v druhé polovině roku
přátelská posezení, která se pravidelně opakovala každý měsíc.
Nejvíce se nás sešlo 14. 7. 2008, kdy jsme schůzku za účasti 28 seniorů využili k menší
oslavě 70. narozenin jedné členky. Za krásného letního odpoledne jsme 11. 8. 2008 zavítali
do zámeckého parku. Tato schůzka byla obohacena přednáškou dvou mladých aktivistů
propagujících zdravou výživu panem Pruskem a panem Bláhovou na téma „Filozofie užívání
zelených potravinových doplňků“. Přednáška byla velmi poučná a zajímavou formou
prezentována a tehdy se nás sešlo celkem 19. Další ještě letní pozdní odpoledne, jsme strávili
15. 9. 2008. Příležitostí k setkání 21 seniorů se staly oslavy hned trojích narozenin. K setkání
13. 10. 2008 nás vedla nutnost prodiskutovat jakým směrem, se bude v dalších obdobích naše
činnost vyvíjet. Byla vznesena řada námětů s možností jejich realizace dle výběru ještě do
konce roku. Této schůzky se zúčastnilo 22 seniorů. S ohledem na zjištění zájmů členů našeho
klubu na chystaných akcích byla 10. 11. 2008 uskutečněna další schůzka. Řada ze 24
zúčastněných se rozhodla navštívit jako každoročně vánoční koncert Václava Hybše nebo
Vlčnovjanky v kině Mír v Opavě. Byla to i příležitost k oslavě 60. narozenin našich dvou
členů. Svou celoroční činnost jsme završili dna 8. 12. 2008 Mikulášskou nadílkou spojenou
se slavnostní večeří a oslavou 75. výročí životního jubilea jednoho seniora. Nechybělo ani
obdarování všech zúčastněných 27 seniorů malými dárky, které velmi vtipnou formou

prezentoval svatý Mikuláš. Samozřejmě, že nás poctil návštěvou i anděl s čertem. Vládla
příjemná nálada, přátelská předvánoční atmosféra, kterou navodila i výstavka právě
připravená místní organizací Brďo. Z kulturních akcí vyjadřujících nostalgii blížících se
vánočních svátků se adventního koncertu Václava Hybše zúčastnilo 14 seniorů a příjemný
večer v lidovém tónu koncert kapely Vlčnovjanky navštívilo 10 seniorů. V našich aktivitách
bychom rádi pokračovali a očekáváme i nové náměty s nápady pro obohacení naší činnosti.
Podotýkáme, že bez finanční podpory obecního úřadu, bychom řadu akcí uskutečnit nemohli.
Touto cestou vyzýváme všechny ty, kteří odešli na zasloužilý odpočinek, aby přišli rozšířit
naše řady a připojili se do seniorské rodiny. První schůzka v roce 2009 uskuteční 12. 1. 2009
v 17 hodin v kulturním domě, na kterou všechny seniory srdečně zveme, neboť chystáme 23.
1. 2009 společnou akci a pomoc každého potřebujeme. Výtěžek akce bude použit na krásný
výlet.
Závěrem bych ráda jménem klubu seniorů Jezdkovice poblahopřála Všem seniorům, jejich
rodinám i ostatním spoluobčanům radostné a požehnané prožití svátků vánočních. Ať celý
příští rok 2009 Vás provází láska, klid, mír, pochopení a vzájemná úcta.
Pevné zdraví a Boží požehnání Vám všem z celého srdce přeje za klub seniorů
Zdislava Šelderová

Informace o oddíle BRĎO
Opět nám uběhl další půlrok, ve kterém jsme zase prožili mnoho zajímavých chvil a prožitků.
Během tohoto půlroku jsme stihli zajít na střelnici, kde jsme prožili dva krásné červencové
dny plné her a zábavy. V červenci jsme se na týden odstěhovali pod stan tradičně do Nového
Dvora na který jsme se už hodně těšili. Nádherně prožitý 6-ti denní tábor byl letos na téma
„řecká olympiáda“. Přivítali jsme boha Dia, který zahájil OH tradičním zapálením pochodně.
Každý den se soutěžilo v různých disciplínách např. hod papíru, hod pírkem, houbou apod.
Na programu také byla paraolympiáda, při které jsme zažili také spoustu legrace. Všech šest
dní jsme si naplno užili nejen olympiádou, ale také koupáním a už se budeme těšit na další
rok.
Na konci srpna proběhlo také táborové setkání, na kterém se sešli nejen letošní účastníci
tábora a o zábavu bylo jako již tradičně postaráno. Neuběhl ani měsíc a už na nás nachystali
další akci a to hromadný výlet vlastním autobusem. Úkolem našeho výletu bylo dojít
k Rešovským vodopádům, které nás určitě všechny nadchly, ale co nám nepřálo, bylo deštivé
počasí. Naše cesta dále pokračovala na hrad Sovinec, který nebyl daleko, a povídání o historii
hradu bylo velmi zajímavé. V prosinci se uskutečnila vánoční výstavka a Mikulášská
nabídka, na které jsme nesměli chybět a také jsme se prezentovali výrobky na pořádání
výstavky v kulturním domě. Ještě letos nás čeká vánoční večírek, při které si rozdáme dárky a
v předstihu vypijeme silvestrovský šampus.
A co nás čeká v příštím roce? Hned v lednu se převlékneme do masek Tří králů a
navštívíme Vaše domovy. Za tuhle sbírku pojedeme za odměnu do Brna na koncert, kde nám
zazpívají známí zpěváci a už se na to moc těšíme. Co se stane dál, to ještě nevíme, ale snad se
budeme dále scházet a vymýšlet další zajímavé aktivity a výlety.
Přejeme Vám všem příjemně prožité vánoce a šťastný nový rok 2009.
Za organizaci BRĎO
Milena Malchárková

Informace obecního úřadu
V letošním roce obec Jezdkovice požádala o dotace na několik projektů. Jednalo se o
žádost na dotaci modernizaci a restaurování interiéru kaple, které spočívá ve zhotovení
sedesu, abakusu, židle pro ministranty, restaurování křížové cesty, opravy chrámových lavic
a výměny atypických oken. Další žádostí o dotaci byl projekt na víceúčelové a dětské hřiště,
které by mělo být situováno do místa stávajícího volejbalového hřiště. Víceúčelové hřiště by
mělo být s umělým povrchem velkosti 30 x 18 metrů a bude na něm možno provozovat
basketbal, volejbal, tenis. Dětské hřiště bude umístěno vedle víceúčelového hřiště v zářezu do
svahu a od svahu odděleno betonovými palisádami. Bude vybaveno dětskými vybavením a
atrakcemi s lavičkami. Víceúčelové hřiště bude oploceno. Další žádostí o dotaci byl projekt
na obnovu a údržbu zeleně v zámeckém parku Jezdkovice. Projekt řeší zbývající část úpravy
veřejného prostranství v zámeckém parku. Jedná se o úpravu celého parku, kde se budou řešit
komunikace pro pěší, příjezd do prostoru parku z hlavní silnice, který bude přecházet ve
zpevněnou plochu před budovu zámku, nová kamenná schodiště, opravy stávajících
kamenných zdí. Účelem projektu je úprava parku do nové podoby s jeho využitím pro
kulturní akce a pro potřeby obyvatel obce. K uvedeným projektům dotace ještě nebyla
schváleny.
Ze schválených dotací, které se nám podařily získat v letošním roce, byla dotace na
statické zajištění levého křídla budovy zámku ve výši 485 000,-Kč, 190 000,-Kč na
projektovou dokumentaci – rekonstrukce kulturního domu, 50 600,-Kč na zhotovení
projektové dokumentace ekologického vytápění kulturního domu a 157 500,-Kč na dopravní
značení.
Od 10. 12. 2008 mají občané možnost využít na obecním úřadu v Jezdkovicích služeb
Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Czech POINT je
garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem, prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních
systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny. CO Czech POINT poskytuje? Výpisy z katastru
nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříků, výpis
z Rejstříku trestů. Služby Czech POINTu je možné využít v úředních hodinách obecního
úřadu.

Změna výše poplatků za komunální odpad
Pro rok 2009 oznamujeme, že zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání konaném dne
27. listopadu 2008 schválilo zvýšení poplatku za komunální odpad ze 470,-Kč na 480,-Kč
za osobu, taktéž poplatek za rekreační objekt, chalupa 480,-Kč. Částka 480,-Kč byla
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku svozu popelnic,
velkoobjemového kontejneru, skla a plastů. Skutečné náklady za rok 2007 činily 112 186,Kč, počet občanů k 1. 1. 2008 – 226, počet chat – 9. Tedy: 112 186 : 235 = 477, 38 Kč.
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 30.4. kalendářního roku, činí-li
poplatek za komunální odpad více než 1000,-Kč ročně, je splatný ve 2 splátkách vždy
nejpozději 1. splátka do 30. 4. 2008 a 2. splátka do 31. 10. 2008.
Poplatek za psy zůstává nezměněn pro rok 2009, tj. 100,-Kč za 1. a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. kalendářního roku.

Informace finančního úřadu
Informace ke změně výše daně z nemovitostí v některých obcích od ledna 2009
V některých obcích se od ledna 2009 zvýší daň z nemovitostí ze zákona nebo změnou
koeficientů k dani provedených obcemi, které měly možnost upravit si je obecně závaznou
vyhláškou. Mnozí majitelé nemovitostí budou platit vyšší daň z nemovitostí od roku 2009
zejména ze staveb a stavebních pozemků. Zvýšení se týká pouze nemovitostí v těchto obcích:
Brumovice, Březová, Budišov n./B., Čermná ve Slezsku, Dolní Životice, Hlavnice,
Holasovice, Hrabyně, Jakartovice, Jezdkovice, Kružberk, Kyjovice, Litultovice, Melč,
Moravice, Neplachovice, celém Statutárním městě Opava, Otice, Skřipov, Sosnová, Staré
Těchanovice, Stěbořice, Velké Heraltice, Větřkovice, Vítkov, Vršovice.
Poplatníci mající stavby v těchto obcích by měli vyčkat doručení složenky (nejpozději do 15.
května 2009) s vyměřenou částkou, nebo si zjistit výši daně z nemovitostí na Finančním
úřadě v Opavě.

Vlastníte nemovitost (pozemky), ale daně z ní platí doposud nájemce?
Potom pozorně přečtěte tuto informaci o změně zákona o dani z nemovitostí.
Změnou zákona o dani z nemovitostí platnou od 1.1.2005 již není poplatníkem daně
z nemovitostí nájemce pozemku, nejedná-li se o pozemky evidované v katastru
nemovitostí zjednodušeným způsobem.
V dále uvedených katastrálních územích již od data 1.1.2009 pozemky NEJSOU
evidovány zjednodušeným způsobem - jsou již digitalizovány (DKM):
Chlebičov, Kobeřice, Neplachovice, Raduň, Štěpánkovice, Vršovice

Poplatníci – vlastníci pozemků ve výše uvedených katastrálních územích,
kteří nemají pozemky zatím přiznány k dani z nemovitostí, protože toto přiznání
dosud podával nájemce, podají přiznání na Finanční úřad v Opavě nejpozději do
konce měsíce dubna 2009 (poslední den 30.04.2009). Podá-li ve lhůtě (do 31.1.
2009) přiznání alespoň jeden ze spoluvlastníků za svůj spoluvlastnický podíl na
pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem
a na kterém není umístěna stavba, podává přiznání do 31. ledna každý
poplatník daně z tohoto pozemku samostatně a platí daň ve výši svého podílu na
celkové dani z pozemku.
Přehled katastrálních území s dokončenou digitalizací:
Benkovice, Bohučovice, Bolatice, Branka u Opavy, Budišovice, Čermná ve Slezsku, Dolní
Životice, Držkovice, Guntramovice, Hlubočec, Holasovice, Hrabství, Hořejší Kunčice,
Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chabičov ve Slezsku, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovicečást, Jaktař, Jakubčovice, Jilešovice, Kajlovec, Kateřinky u Opavy, Kamenec, Klokočov u
Vítkova, Kobeřice, Komárov u Opavy, Kravaře ve Slezsku, Kyjovice ve Slezsku, Kylešovice,

Lhota u Opavy, Lhotka u Vítkova, Lipina u Opavy, Litultovice, Loděnice, Malé Hoštice,
Melč, Mikolajice, Morké Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Opava-Město, OpavaPředměstí, Otice, Palhanec, Podvihov, Pustá Polom, Raduň, Slavkov u Opavy, Smolkov,
Strahovice, Suché Lazce, Štáblovice, Štemplovec, Štěpánkovice, Štítina, Tábor ve Slezsku,
Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vítkov, Vlaštovičky, Vršovice,
Žimrovice
Katastrální území bez parcel evidovaných zjednodušeným způsobem:
Medlice u Budišova nad Budišovkou, Lesy, Nové Oldřůvky, Sosnová, Svatoňovice.
V ostatních katastrálních územích jsou některé pozemky evidovány zjednodušeným
způsobem. Tyto pozemky jsou v listu vlastnictví uvedeny pod čarou a označeny jako
„Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ (např. Evidence nemovitostí,
Pozemkový katastr, Přídělový plán, nebo jiný doklad)“ a není u nich uveden druh
pozemku.
Podrobnější informace podají správci daně z nemovitostí.
Správa daně z nemovitostí je rozdělena podle trvalého bydliště poplatníků tj.:
a)-v Opavě a mimo okres Opavu podle příjmení začínajícího písmenkem „A“ – „Ž“
b)-v obcích podle jména obce
Správci na telefonních číslech 553 681 363 až 370, 316, 374, 385 a 460.
Více také na internetu: www.mfcr.cz, Daně a cla.

Finanční poradna
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s krajskou radou svazu důchodců
ČR informuje:
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší
rodiny a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven na
pojištění domácnosti a nemovitosti, za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní
pojištění automobilů.
Pro ostatní klienty Finační poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách
na elektrickou energii a na dodávku plynu u vybraného dodavatele, na pohonné hmoty v síti
vybraných čerpacích stanic, na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky, na
pojištění domácnosti a nemovitosti, na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů.
Neplaťte víc, než je potřeba!
Bližší informace:
Kontaktní místo – Dům Odborových služeb, Českobratrská 18 Ostrava
úřední den – každý čtvrtek 9 – 12.00 hod
tel.:518 321 861, 724 094 175, 605 464 400
e-mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz

Návrh rozpočtu obce Jezdkovice na rok 2009
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Daňové příjmy
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Příjmy z pronájmu bytů
Přijaté nekapitálové příspěvky EKO-KOM
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu pozemků, nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky, ostatní nedaňové příjmy
Příjmy celkem 2 463 185
Výdaje
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Neinvestiční příspěvek - mateřská škola
ZŠ - příspěvek obědy žáci
ZŠ – neinvestiční příspěvek škola
Neinvestiční příspěvek – knihovna
Oprava majetku - zachování, obnova kult. památek
Nebezpečný odpad
Sběr a svoz komunálních odpadů
Odměny členů zastupitelstva
Platy zaměstnanců obce
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojiš.
Nákup knihy, učební pomůcky
Drobný hmotný majetek
Nákup ostatního materiálů
Voda
Elektrická energie
Pevná paliva
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavu
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Ostatní služby
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Věcné dary
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
Neinvestiční dotace veřejným rozpočtům
Nákup kolků
Platba daní a poplatků
Investice – budovy, stavby
Řádné úroky z úvěrů
Poplatky za úvěrové účty
Pojištění
Výdaje celkem 2 094 128
Financování
Úvěr (rekonstrukce budovy MŠ)
Úvěr ( vodovod)
Konto-korentní úvěr
Celkem 2 463 185

1 625 755
118 780
1 000
525 000
7 200
43 308
21 000
5 000
97 442
700
18 000

29 800
192 000
30 000
100 000
14 000
70 000
8 000
150 000
155 760
103 700
24 960
22 658
6 000
40 000
65 000
8 000
86 000
10 300
6 000
34 000
12 500
6 000
12 000
260 000
255 518
32 000
7 000
3 000
18 609
2 260
900
4 500
272 849
19 000
9 000
22 814

28 372
90 685
250 000

Závazky vůči České spořitelně, a.s.
K 31.12. 2008 má obec závazky vůči České spořitelně, a.s. a to ve výši:
90 685,- Kč (úvěr na vodu)
28 372,- Kč (úvěr na rekonstrukci MŠ)
250 000,- Kč (kontokorentní úvěr)

Představení projektu „S Krakonošem u počítače“
Občanům obce je prostřednictvím občanského sdružení „Most ke vzdělávání“ nabídnuta
příležitost bezplatně přímo v místě bydliště navštěvovat vzdělávací kurzy v oblasti obsluhy
počítače (práce s internetem, office, digitální foto atd.) kurzy cizích jazyků, školení, pro malé
a střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání), ale i řada
dalších vzdělávacích modulů, o které občané projeví zájem. Všechny tyto kurzy jsou zdarma.
Reálná možnost výuky přímo v naší obci je přelom ledna a února 2009. Vše, ale závisí na
získání financí z Evropských fondů a zejména na vyhlášení výzev z nich.

Kulturní akce v roce 2009
V pátek 23. 1. 2009 pořádá klub seniorů v kulturním domě od 17 hodin společenský ples.
V sobotu 14. 2. 2009 od 13 hodin se bude konat tradiční konec masopustu s průvodem po
obci. Všechny příspěvky z masopustního průvodu mimo jídla budou zahrnuty do večerní
tomboly na maškarním plese. Večer bude od 20 hodin následovat maškarní ples v kulturním
domě. Vstup pro masky zdarma ostatní 30 Kč.

SDH Jezdkovice
SDH zve všechny členy na výroční členská schůzi, která se bude konat v místním kulturním
domě v pátek 9. ledna 2009, začátek v 18.30 hodin. Prosíme všechny členy, aby si sebou
vzali členské průkazy (je nezbytně nutné provést novou evidenci členů SDH) a finanční
prostředky na zaplacení členského příspěvku ve výši 60,-Kč.
SDH Jezdkovice přispěl v letošním roce na:
Dětský karneval 1 000,-Kč
Dětský den
1 000,-Kč

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Středa

10.00 – 12.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.

Účetní: pondělí, úterý, čtvrtek
středa

8.00 – 11.30 hod.
14.00 – 18.00 hod.

V době úředních hodin mají občané možnost na obecním úřadě ověřovat listiny a pravost
podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu
30,- Kč
Sazba poplatku za ověření listiny - 1 stránka
30,- Kč
Osoby oprávněné k ověřování listin a pravosti podpisů: paní Věra Burdová
paní Hana Glocmanová

Prodej plynových lahví Propan - Butan
10 kg láhev
2 kg láhev

300,- Kč
80,- Kč

Knihovna
Otevřeno v pondělí - liché týdny
od 16.00 - 17.00 hod.
Občané mohou využívat bezplatný internet, který je umístěn v knihovně. Internet bude
k dispozici v době úředních hodin obecního úřadu a knihovny, dále dle domluvy.

Platnost dokladů
OBČANSKÉ PRŮKAZY:
vydané do 31. 12. 2003 platí do 31. 12. 2008
poznámka – pokud není v OP uvedena platnost kratší
Občané narození před 1. 1. 1936 musí OP bez strojově čitelných údajů vyměnit nejpozději do
31. 12. 2008

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
vydané do 31. 12. 2000 platí do 31. 12. 2010
vydané do 30. 04. 2004 platí do 31. 12. 2013
poznámka – pokud není v ŘP uvedena platnost kratší

Šrotování
Šrotování je každý sudý týden ve čtvrtek v době od 14:30 do 16:30 hodin.
1q pro místní občany 20,-Kč
1q pro ostatní občany 40,-Kč

Volné pobíhání psů po obci
Obecní úřad Jezdkovice, žádá občany obce, aby v zájmu bezpečnosti své vlastní i
ostatních spoluobčanů, si řádně zajistili své psy a zamezili tak volnému pobíhání psů po obci.

Společenská kronika
Ve druhé polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum:
Červenec: Marie Lhotská

70 let

Září:

Ludmila Stiborská

55 let

Listopad:

Miroslav Kapera
Bohumila Vítková

60 let
60 let

Prosinec:

Vladislava Kavanová
Oldřich Uvíra

50 let
75 let

Obecní úřad v Jezdkovicích všem jubilantům
ještě jednou gratuluje a přeje pevné zdraví do dalších let.
Tříkrálová sbírka
Jako tradičně proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, která se bude konat stejně jako
v předchozích letech na území naší republiky, tentokrát ve dnech 2 nebo 3 ledna 2009 v době
od 16 do 19 hodiny. V této době budou po domácnostech chodit skupiny koledníků Tří králů,
kteří přinesou s přáním do nového roku i malé dárečky a nabídnou lidem možnost přispět na
humanitární pomoc a charitativní činnost.
Tuto akci pořádá Charita Opava, která děkuje za ochotu a vstřícnost.

Mše svatá
V naší obci bude mše svatá v neděli 28.12.2008 v 10.30 hod.

Sběr papíru
Od ledna 2009 se bude ve sběrně platit pouze za tříděný papír (noviny zvlášť, časopisy
zvlášť). Prosíme občany, kteří přispívají sběrem starého papíru na činnost organizace BRĎO
a jsou ochotni nadále přispívat, aby třídili starý papír. Sběrem papíru přispějete také na dětský
karneval a dětský den

Vánoční strom
Děkujeme Janě Kreuzbergerové za vánoční strom, který darovala obci a poděkování také
patří Marii Kreuzbergerové za vánoční strom do mateřské školy.

Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2009 pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v práci i osobním životě.
zpracoval:Rostislav Klein
Věra Burdová
starostka obce
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