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Informace z Mateřské školy
Hurá, prázdniny!
Pomalu se můžeme ohlédnout za uplynulým školním rokem 2008/2009 i v MŠ
v Jezdkovicích, kde prostřednictvím programu s názvem „Pohádkový rok“ absolvovalo
zapsaných 15 dětí výchovně-vzdělávací činnosti.
Děti byly motivovány k hrám i vzdělávacím činnostem formou pohádek, které jim
jsou zcela určitě známé a blízké a tím byl a rovněž i našim nejmenším, kteří teprve nastoupili
do MŠ zcela jistě usnadněna adaptace.
Tento adaptační program byl nabídnut rovněž nově zapsaným dětem, které začnou
naši MŠ navštěvovat teprve v příštím školním roce, abychom těmto usnadnili začlenění mezi
kamarády.
V průběhu roku se děti spolu s p. učitelkami i rodiči podílely na přípravě oslav
vánočních svátků, mikulášské besídky, svátků jara – Velikonoc i dalších jako např.
vystoupení ke Dni matek apod.
Spolu s rodiči a dětmi jsme strávili v MŠ několik společných tvořivých chvil, kde si
všichni v příjemné rodinné atmosféře mohli vyzkoušet svou praktickou zručnost, nápaditost i
tvořivost. Především však tyto společné chvíle ocenili naši malí školáčci, kterým byl
odměnou výrobek vytvořen spolu s maminkou či babičkou.
Rovněž i v tomto školním roce byla dětem umožněna výuka plavání v Baby klubu
Kačka, děti absolvovaly divadelní i zábavná představení společně jsme se vydali na výlet,
kde cesta vláčkem byla pro naše nejmenší nemalým zážitkem.
S naší MŠ se v tomto školním roce rozloučí dvě děti, které po prázdninách nastoupí
do 1. třídy ZŠ a rovněž se společně rozloučíme s p. uč. Hankou Kosterovou, která v tomto
roce v MŠ působila.
Na žádost rodičů bude provoz v MŠ prodloužen i o prázdninách, školka bude otevřena
do 10.7.2009 v dopoledních hodinách.
Všem rodičům tímto děkujeme za společně strávený školní rok a malým školáčkům
i budoucím školákům přejeme prázdniny plné slunce a šťastný vstup pravou do nového
školního roku!
Za MŠ Jezdkovice
paní učitelka Hana Bartošová

Informace o klubu seniorů v naší obci
Sotva jsme přivítali Nový rok, už jsme zase o půl roku starší. My pokročilejší věkem si
tuto skutečnost čím dál, tím více uvědomujeme. Proto klub seniorů se snaží motivovat
seniory v naší obci na akce, které částečně obohatí jejich život, aby svůj podzim života
strávili co nejpříjemněji. Rovněž tomu tak bylo v uplynulém období letošního roku.
Pravidelně jednou měsíčně jsme se scházeli k přátelskému posezení, které se již pro
mnohé z nás staly samozřejmostí. Tyto jsme využili mimo jiné k poblahopřání členům
k příležitostným narozeninám. Ti vždy připravili malé pohoštění, při němž zavládla milá
pohoda.
Atmosféru plesové sezóny jsme si prožili na společném plese, který jsme uskutečnili
23.1.2009. Do jeho příprav a zajištění účasti na této akci se zapojili všichni, kteří klub seniorů
podporují. Účast 83 občanů na tomto plese tomu nasvědčuje. Měli jsme připravenou i
bohatou tombolu, na kterou nám svými hodnotnými a praktickými cenami přispěli osloveni
sponzoři a hosté, za které ještě děkujeme. Postarali jsme se o skvělé občerstvení, které všem
chutnalo. Velmi mile jsme byli překvapeni pestrým programem naší mladé generace – žen a
dívek, který umocnil příjemnou zábavu našeho plesu. Tímto i jim děkujeme za jejich
vstřícnost a morální podporu. Výtěžek této akce jsme se dohodli použit na pěkný výlet.
Dle plánu akcí se nám nepodařila zajistit lékařská přednáška na téma „civilizační
choroby“ – jejich prevence. Důvodem bylo nepochopení a nezájem osloveného lékaře. Proto
jsme se obrátili na p. Janoška, odborníka z arboreta, který nás 9.3.2009 seznámil jak provádět
jarní údržbu ovocných stromů. Této schůzky jsme využili k oslavě MDŽ, kdy byly seniorkám
darovány květiny.
Po velikonocích jsme byli velmi mile potěšení návštěvou otce Josefa Motyky, kněze naši
farnosti, který přijal naše pozvání a připravil nám názornou přednášku na téma „Podprahová
reklama“. Pak byli naši senioři – muži obdarováni velikonočními čokoládovými vajíčky.
Za krásného slunečného počasí jsme 11.5.2009 navštívili ARBORETUM v Novém Dvoře,
kde nám výklad s prohlídkou zahrady i skleníků zajistil zase p. Janošek, který nám toto slíbil
při březnové přednášce. Přestože jsme se vraceli v bouřce a velkém lijáku, o odvoz domů se
postarali ti senioři, kteří přijeli vlastními auty. Toto nás však neodradilo od další akce, na
které jsme se dohodli.
Se záměrem zachování staré tradice o svatodušních svátcích jsme se 1. 6. 2009 sešli
v zámeckém parku ke smažení vajec, kterého se zúčastnilo 21 členů. Příjemně jsme strávili
pozdní odpoledne a přivítali do seniorské rodiny dalšího člena p. Leopolda Kupku. Dle
návrhu akcí, který jsme si nastínili 26.1. 2009, bychom ještě do konce června rádi vyrazili na
výlet, který částečně zajišťujeme dle návrhu, který byl vznesen 1. 6. 2009 na poslední akci.
V případě zájmu bude svolána mimořádná schůzka, na které se dohodneme na konkrétním
termínu a trase zájezdu.
Na další setkání a krásnou dovolenou všem seniorům a jejich rodinám přeje
Šelderová Zdislava.

Informace o oddíle BRĎO
Po novém roce nás hned čekala první práce a to tří králová sbírka, která se konala 3. ledna.
Za odměnu jsme mohli jet do Brna na tříkrálový koncert, na kterém účinkovalo mnoho
českých osobností. Např. Ewa Farná, Miro Žbirka, Josef Pejchal. V měsíci březnu jsme se
převlékli do masek a vyrazili na tradiční dětský karneval, kde se nám o zábavu postarala
agentura Tomino.

Po dětském karnevalu jsme se všichni těšili na pálení čarodějnic, které proběhlo 30. dubna
v zámeckém parku. Tento slet jsme zahájili odletem na Petrovy kameny. Bylo velkým
štěstím, že nikdo z nás nebyl sežehnut ohněm, jako se to stalo špekáčkům.
Dne 8. května jsme se vydali na celodenní výlet do Osoblahy. Otestovali jsme
úzkokolejku, navštívili jsme židovský hřbitov, zříceninu nedalekého hradu, a protože bylo
velké horko, schladili jsme si nohy v ledové řece.
Během těchto měsíců jsme se připravovali na Den matek, který proběhl 10. května.
Zazpívali jsme písničky, zahráli pohádku a předali dárečky.
Co nás dále čekalo? Byl to pro nás nejlepší den a to Den dětí. Bylo zde nachystáno plno
her, za které jsme si pak vysloužili sladkou odměnu. Nečekaným překvapením byly míchané
nápoje.
Nyní se chystáme na sluníčkové odpoledne, které proběhne 26. června 2009 v areálu
charity Opava.
Za organizaci BRĎO
Milena Malchárková

Informace obecního úřadu
Získání dotací
Obci Jezdkovice se podařilo získat v rámci dotační titulů několik dotací na opravy a
úpravy objektů a prostranství v obci Jezdkovice a s úspěšně získanými dotacemi Vás chceme
blíže seznámit.
Ze státního zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství ČR se podařilo
získat dotaci v celkové výši přesahující částku 4 mil. Kč. Z uvedených prostředků se bude
realizovat oprava oplocení u památníku padlých naproti hasičské zbrojnici, oplocení u kaple a
vodní nádrže naproti zámku. Dále dojde ke zpevnění ploch v zámeckém parku, budou
provedeny parkové úpravy (vykácení stromů a keřů a jejich výsadba, oprava zábradlí, brány
parku a opěrné zdi, výstavba altánu a mlátových cestiček). Bude nakoupena zahradní
technika (zahradní traktor, bubnová sekačka, křovinořez, plotové nůžky) a bude kompletně
rekonstruován obecní rozhlas. Shora uvedené práce budou probíhat v časovém
harmonogramu od července 2009 do října 2010.
Dále se podařilo získat z Ministerstva kultury ČR dotaci na opravu Boží muky u vodárny
směrem na Nový Dvůr ve výši 101 tis. Kč a za uvedenou částku bude provedena celková
rekonstrukce Boží muky. Realizace opravy bude provedena v časovém období od září do
října 2009.
V rámci dotací Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla obci Jezdkovice přiznána
dotace ve výši 650 tis. Kč na opravu venkovního schodiště k budově zámku z parku a repase
vchodových dveří. Akce se bude realizovat v období od září do října 2009.

Ze získané dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 182 tis. Kč budou restaurovány
rámy Křížové cesty v obecní kapli, dále budou opraveny chrámové lavice, zhotoven abakus,
sedes a židle pro ministranty. Opravy budou realizovány od měsíce září do listopadu 2009.
V současné době jsou podány ještě žádosti na dotace na realizaci akce „ Výsadba třešňové
aleje k Božím mukám“ směrem k vodárně na Nový Dvůr po levé straně a na realizaci akce
„Dosadba ochranného zeleného pásu pod areálem družstva“. U těchto žádostí však ještě není
známo, zda budou přiděleny či nikoliv a v jaké výši.
Naopak se nepodařilo získat dotace na výstavbu víceúčelového a dětského hřiště, dotaci na
studii a obnovu a využití budovy zámku a dotaci na dovybavení mateřské školky. U
neschválených dotací bude obec Jezdkovice žádat v rámci různých dotačních titulů o jejich
přidělení v následujících létech.

Elektroodpad
Na schodišti k obecnímu úřadu je umístěn box na elektrozařízení. Do boxu je možné
odkládat všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do něho vejdou (např. feny,
toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony,
apod.) Do boxu nepatří všechny větší a velká elektrozařízení (např. monitory, televize,
počítače, lednice, pračky, el. nářadí aj.). Veškeré ostatní elektrozařízení je možné bezplatně
odevzdat do sběrného dvora technických služeb města Opavy v Opavě Jaktaři na ul.
Přemyslovců v po – pá: 11,00 – 17,30 hodin a v sobotu: 8,00-11,00 hodin. Vysloužilé
elektrozařízení je také možno odevzdat při koupě nového spotřebiče přímo u prodejce (např.
televizory, monitory, PC, pračky, ledničky, myčky, vrtačky atd.). Taktéž je možné odevzdat
tento elektroodpad do kontejneru přistavovaného technickými službami před budovou zámku.
O přistavení kontejneru budete včas informováni.

Prostor pro pokosenou trávu
Ve dvoře za zámkem v pravém zadním rohu (v místech u bývalých dřevěných záchodů)
mají občané možnost odkládat pokosenou trávu ze zahrady. V žádném případě se zde nesmí
ukládat větve, kmeny, kořeny stromů či keřů či jiný odpad. Prostor je určený výhradně
pro pokosenou trávu!!!

Kulturní akce v roce 2009
5. září 2009 se uskuteční na místním hřišti tradiční hasičská soutěž „ O POHÁR
STAROSTKY OBCE “ a večer od 20,00 hodin v zámeckém parku BENÁTSKÁ NOC,
kterou pořádá SDH Jezdkovice.
6. září 2009 se uskuteční na místním hřišti od 14,00 hodin fotbalový zápas SVOBODNÍ –
ŽENATÍ.

Informace národní rady zdravotně postižených
Národní rada zdravotně postižených chce touto cestou informovat občany na nově vznikající
portál www.eSeznam.cz, který je určen zdravotně znevýhodněným. Tento portál by měl
sdružovat a také sdružuje osoby zdravotně znevýhodněné a nejen je. Prostřednictvím tohoto
portálu spolu můžeme získat specifické informace, komunikovat, vkládat své názory, články
a příspěvky do diskusí, atd. Portál vzniká ve spolupráci s NRZP – Národní rada zdravotně
postižených.
Jaromír Suchý
Koordinátor
Portál eSeznam.cz

Finanční poradna
Sociální a Finanční poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu důchodců informuje
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel,
pro seniory, pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
na elektrickou energii u vybraného dodavatele
 na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
  na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
  na zákonné a havarijní pojištění osobních aut
na pojištění domácnosti a nemovitosti
Bližší informace:
Kontaktní místo – Dům Odborových služeb, Českobratrská 18 Ostrava
Úřední den – každý čtvrtek 9,00 – 12,00 hod
Tel.:596 111 023, 605 082 265

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: Věra Burdová
Hana Glocmanová

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

300,- Kč
80,- Kč

Prodej plynových lahví zajišťuje obecní úřad.

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

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.
Knihovna je obohacená o nové tituly 3x ročně (pravidelně co čtyři měsíce).

Důležitá tel. čísla:
POLICIE ČR: 158
Policie ČR Velké Heraltice: 553 663 133 - vzhledem k tomu, že se jedná o služebnu, kde
není nepřetržitá přítomnost policistů na služebně, v případě že se nedovoláte, volejte na linku

158
PRVNÍ POMOC: 155
HASIČI:

150

Platnosti dokladů
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

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

Leden: Vaněk Lumír

65 let

Duben: Šnajder Jiří

55 let

Květen : Vaňková Zdeňka
60 let
Kreuzbergerová Jana 50 let
Červen: Kleinová Marie

60 let

Obecní úřad v Jezdkovicích všem jubilantům
ještě jednou gratuluje a přeje pevné zdraví do dalších let.

Závazky vůči České spořitelně, a.s.
K 30. 6. 2009 má obec závazky vůči České spořitelně, a.s. a to ve výši:
72 685,-Kč (úvěr na vodu)
200 000,-Kč (kontokorentní úvěr)

Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití dovolených a
dětem pěkné prázdniny.

zpracoval: Rostislav Klein
Věra Burdová
starostka obce

Ordinační hodiny o letních prázdninách od 15. 6. do 11. 9. 2009
Lékař: MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová
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sestra: Antonie Halodová
Simona Galiová

V.Heraltice
D. Životice
Melč
Stěbořice
Litultovice
Poradna
Melč
Poradna
D. Životice
Poradna
Litultovice
Jakartovice
Poradna
V. Heraltice
Poradna
Stěbořice
Poradna
Melč

8.00-9.30
11.00-12.00
13.00-14.00
8.00-9.30
11.00-12.30
12.30-13.30
8.00-9.30
9.30-10.30
11.30-12.30
12.30-13.30
8.00-9.30
10.30-11.30
11.30-12.00
13.00-14.00
14.00-14.30
8.00-9.30
9.30-10.30
12.00-13.00

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek! Je nutné mít sebou průkaz
pojištěnce nemocné osoby. Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden.
tel:

Stěbořice
V. Heraltice
D. Životice

553 661 034
553 663 138
553 786 210

Litultovice
Melč
Jakartovice

553 668 380
605 152 106
není telefon

Foto mateřské školy Jezdkovice

