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a dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálními
informacemi.
Informace z Mateřské školy
Nadcházející prázdninové měsíce nás nutí malinko se poohlédnout za uplynulým školním
rokem 2009/10, který jsme v měsíci září započali s počtem 19 zapsaných dětí. MŠ
navštěvovaly děti místní i dojíždějící ve věku 2-7 let a t. č. máme dětí 18.
Společně jsme si nejen hráli, jak se někteří ,,dospěláci“ domnívají, ale především plnili úkoly
výchovně – vzdělávacího programu, který dětem ve spolupráci s rodiči umožňuje naučit se
něčemu novému, poznat a pochopit dosud nepoznané, ale především prohloubit již získané
vědomosti a znalosti z kruhu svých nejbližších.
Zodpovědně jsme se snažili připravovat naše předškoláčky pro vstup do 1. třídy, a kterých
letos opustí MŠ v Jezdkovicích pět.
O prázdninách nastává v provozu MŠ změna a školka bude pro děti i přes původně plánované
otevření uzavřena, neboť dojde k větším úpravám a dovybavení zahrady a v budově se bude
provádět výměna oken.
Dětem zaměstnaných rodičů bez možnosti dítěti zajistit prázdninový pobyt je umožněno (po
domluvě s řed.) umístit dítě do MŠ ve Stěbořicích.
Milé děti a milí rodiče,
zaměstnanci MŠ vám přejí pěkné prázdninové dny prozářené sluncem a rodinnou pohodou,
svým předškoláčkům úspěchy ve škole a po prázdninách se budeme společně těšit na naši
,,novou“ školku.
Za MŠ Jezdkovice
paní učitelka Hana Bartošová

Informace o klubu seniorů v naší obci
Každý z nás si dělí čas po svém. Někdo sportuje, někdo cestuje, prochází se přírodou, sleduje
televizní programy, jiný rád čte, zabývá se ručními pracemi, nebo navštěvuje kulturní akce,
věnuje se blízkým. Domnívám se, že řada našich seniorů si našla čas i na společná setkání
v klubu seniorů. I v letošním roce pokračujeme a těšíme se zase, co nového se dovíme o
svých známých a přátelích, jaké nás trápí bolesti a jaké nás čekají radosti. I tyto záležitosti
patří k životu a někdy je třeba se někomu svěřit a to zvláště, když už ten nejbližší není.
Za uplynulé období roku 2010 jsme se sešli na šesti pravidelných schůzkách, kterých jsme
využili k oslavám významných životních jubileí, příležitostných narozenin i ostatních
událostí.
První schůzka byla zaměřena především na organizační zabezpečení společenského plesu,
stanovení plánu akcí a termínu konání schůzek v roce 2010. Po zkušenostech z roku 2009
jsme se rozhodli obohatit kulturní život našich občanů společenským plesem, který se
uskutečnil v pátek 15. ledna 2010. Účast byla nad očekávání tj. 99 hostů. Řada z nich byla
velice spokojena, jak hudební produkcí, tak bohatou tombolou i pestrým občerstvením.
Ve víru tance doprovázeného hudbou B. Kleina se vyřádila i naše mládež.

Atmosféra plesu byla umocněna kulturním programem a to taneční kreací dívek z BRĎA. Do
tomboly přispěli občané a oslovení sponzoři, kterým tímto znovu děkujeme. Rovněž i na
zajištění se podílela řada ochotných seniorů i zastupitelů obce. Akce byla zdařilá, výtěžek
bude použit na pěkný výlet.
V měsíci březnu jsme schůzky využili k oslavě MDŽ, ženy byly obdarovány květinou.
Přivítali jsme mezi sebe novou seniorku p. Helenu Kirschnerovou.
Na dubnové schůzce oslavili dva členové sedmdesátiny a mužům byla dána velikonoční
pomlázka.
Na květnové schůzce oslavil své 75. narozeniny 1 člen, dále jsme s dohodli na programu
příští akce. Oslavencům jsme poblahopřáli, zazpívali a pak jim byly předány bonboniery a ti
zajistili malé pohoštění. Účast na všech akcích byla uspokojivá, sešlo se nás vždy okolo 2426 členů.
V pátek 4. června 2010 odpoledne jsme využili počasí a vyrazili do stěbořské skály, kde jsme
smažili vajíčka, opékali párky a příjemně strávili čas až do večerních hodin. Soutěžili jsme ve
střelbě z malorážky a po tomto zápolení se pozitivně naladěni vrátili domů. I o prázdninách
se budeme scházet dle plánu, rádi mezi nás přijďte i vy ostatní senioři, budete vítáni,
očekáváme Vaše náměty na další činnost.
Pěkné počasí a krásnou dovolenou všem seniorům, jejich rodinám i ostatním občanům přeje
za klub seniorů
Šelderová Zdislava

Informace o oddíle BRĎO
Jako každý rok nás čekala hned po Novém roce Tříkrálová sbírka, které jsme se ochotně
účastnili i v nepříjemné zimě. V Únoru jsme pak jeli za sbírku bruslit na opavský zimní
stadion. Následně jsme se párkrát sešli v klubovně, kde jsme si zahráli společenské hry,
nacpali bříška sladkostmi, které jsme dostali a pokud bylo dostatek sněhu, byli jsme i bobovat
na místním hřišti.
Pak v měsíci březnu se konal jako vždy dětský karneval, na kterém nás bavila dětská agentura
Tomino a zařídili nám tak nezapomenutelné zážitky. 19. dubna 2010 jsme odcházeli do
Nového Dvora k přehradě na otvírání studánek, pří této příležitosti jsme upálili Mařenu a
udělali vaječnou smaženici.
Ještě nás čekal výlet na Štramberskou trůbu, na kterou jsme jeli v hojném počtu. Počasí se
však nevydařilo, byla silná bouřka a pršelo, ale to nám nevadilo. Čas běžel tak rychle, že už
jsme se chystali na vystoupení ke Dni Matek, které se konalo 9. května v místním kulturním
domě, tady jsme jim předvedli naše herecké schopnosti, jak umíme krásně zpívat, tančit a
vyrábět přáníčka.
A pak už nás volal velký den a to Den Dětí, který byl na našem hřišti. Dětí se tam sešlo dosti
na to, abychom si zahráli spousty her a zažili hodně legrace. A protože byl 1. června Den
Dětí, vzali jsme je do Arboreta, kde jsme se pokochali rostlinkami a zvířátky, které jsme i
nakrmili.
A co nás ještě čeká? Ta největší událost, na kterou se těšíme celý rok a to tradiční tábor.
Vyrážíme už za chvíli. V pondělí 19.července se všichni balíme a odcházíme směrem
k Novému Dvoru. Letos bude tábor na téma divoký západ. Všichni se na týden proměníme na
kovboje a kovbojky. Budeme doufat v krásné počasí, čistou přehradu a příjemně strávený
týden. 
Za organizaci BRĎO
Milena Malcharková

Informace obecního úřadu
Získání dotací pro MŠ Jezdkovice
V rámci dotační programů bylo požádáno z „Programu rozvoje venkova“ Evropských
fondů a dále z dotačních programů Moravskoslezského kraje o dotaci na výměnu oken,
hlavních vchodových dveří a venkovních dveří v mateřské škole. Dveře i okna budou
plastové se zachováním současné velikosti. Vchodové dveře budou opatřeny bezpečnostním
sklem. V zahradě mateřské školy se bude současně provádět výměna a výstavba průlezek a
zařízení zahrady. Bude zde nově vystavěna kreslící tabule oboustranná, dvojdomek, stoly,
lavice a bude postaven dětský vlak s vagónky. V rámci dotačních programů byl schválena
celková dotace ve výši 406 tisíc Kč. Celý projekt bude realizován v průběhu letních prázdnin.

Zámecký park
V současné době i nadále probíhají práce na rekonstrukci zámeckého parku. Byly zde
vytěženy a odstraněny vyznačené dřeviny a keře a došlo k odfrézování kořenů. Dále byly
vysazeny u zámecké zdi sakury a probíhá rekonstrukce a výstavba kamenné zdi v horní části
parku. Následně bude realizována celková oprava parketu, která vzhledem k tomu, že parket
je rozpraskaný a je vyvýšený nad úrovní současného terénu bude celý odstraněn a včetně jeho
podloží bude vystavěn nový. Povrch bude tvořit jednolitá, bezespará plocha z vibrovaného
betonu, která svou barevností bude odpovídat odstínu použitého kamene v zídkách. V rámci
rekonstrukce parku dojde také ve výsadbě nových stromů a křovin a také zeleně a k výstavbě
mlátových cestiček a altánu. Celý projekt by měl být dokončen do 31. října 2010. S ohledem
na prováděné práce se tudíž nebudou konat v zámeckém parku v letošním roce žádné kulturní
či sportovní akce.
Z dalších projektů, u kterých byly podány žádosti o dotace, se jedná o výsadbu třešňové aleje
u Boží Muky a na opravu moštárny v zámeckém parku. Vzhledem k tomu, že nejsou jasné,
žádné další dotace a není zřejmá dotační politika nové vlády není jisté, zda k realizaci
dalších projektů dojde.

Odpady
Kam s ním?
Otázka básníka Jana Nerudy , autora známého fejetonu „Kam s ním”. Tutéž otázku si
pokládají naši občané , kterým leží na srdci, ale spíše v žaludku „Černá skládka.“ Ano,
napsal jsem černá s velkým Č, protože je černým svědomím některých našich občanů. Je jim
zřejmě líto peněz za odvoz nepohodlného odpadu na některou placenou skládku. Ale mohu
velmi dobře poradit „Kam s ním “ ? Po večerech, když nebudete mít co dělat, budete se
nudit, vyrábějte papírové kornouty. Naplňte je odpadem ( např. pneumatiky rozřežte na
kousky, přidejte shnité ovoce a napadané listí, zahustěte stavební sutí a posypte rozřezanými
kořeny stromů ), a pak, když půjdete na procházku, vždy jeden vyhoďte před některý dům
nebo zahrádku. Tak je můžete trousit jeden, dva, tři roky až do té doby, kdy vám doma z
odpadu nic nezůstane. Tím zanikne černá skládka a vy budete mít zase to nejčistší svědomí a
ten nejčistější dům bez odpadu.

Změna umístění kontejnerů na tříděný odpad.
S platností od 1. července 2010 se přesouvají všechny kontejnery na tříděný odpad o 30
metrů od současného místa stání kontejnerů za budovu zámku. Přesun je nutný s ohledem na
zápach z kontejnerů.
Veškerou posekanou trávu je možné uložit na skládku za budovu obecního skladu v pravém
rohu za zámkem (před bývalými starými dřevěnými záchody v parku).
Klestí a větve stromů (ne kořeny a velké kmeny) je možné uložit také za budovou zámku
v jeho horní části na obecním pozemku (naproti vjezdu k RD p. Havrlantové).

Poděkování
Poděkování Primátora Města Opavy Ing. Zbyňka Staniury veliteli SDH Jezdkovice p. Pavlu
Prdovi ml.
Vážený pane veliteli,
dovolte, abych touto cestou poděkoval členům Vaší jednotky sboru Dobrovolných hasičů za
účinnou pomoc a obětavou práci při zvládání červnových povodní na Opavsku. Velmi
oceňuji Vaši profesionalitu, vstřícnost a spolehlivost, se kterou jste přistupovali při
záchranných a likvidačních pracích.
Přijměte moje srdečné poděkování
Ing. Zbyněk Stanjura v.r.
primátor Statutárního města Opavy

Akce v roce 2010
4. září 2010 se uskuteční na místním hřišti tradiční hasičská soutěž „ O POHÁR
STAROSTKY OBCE “. Večerní taneční zábava se konat s ohledem na rekonstrukci
zámeckého parku nebude.
5. září 2010 se uskuteční na místním hřišti od 14,00 hodin fotbalový zápas SVOBODNÍ –
ŽENATÍ.
Žádné další veřejné kulturní akce se v Jezdkovicích konat s ohledem na rekonstrukci
zámeckého parku nebudou.

Závazky vůči České spořitelně, a.s.
Úvěr na vodu ve výši 36 715,-Kč bude předčasně splacen k datu 5. července 2010 z důvodu
úspory poplatků za vedení účtu.

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
Na obecním úřadu se nachází kontaktní místo služby CzechPOINT. Občané mají možnost
nechat si vystavit výpis: z obchodního rejstříku z rejstříku trestů z bodového hodnocení řidičů
z katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne však katastrální mapy) z živnostenského rejstříku.
Na kontaktních místech CzechPOINT si mohou také fyzické osoby podnikající (Datová
schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná) požádat o zřízení Datové schránky,
právnické osoby např. o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových údajů k Datovým
schránkám (např. ztratili přístupové údaje atd.).

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

300,- Kč
90,- 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:
Únor:

Švanová Marie

Březen: Ryžová Bohumila
Paraková Irena

65 let
60 let
55 let

Duben:

Šelder Antonín
Brus Josef
Plošková Marie
Šturma Luděk
Rýžová Marie

70 let
60 let
70 let
55 let
50 let

Květen:

Stiborský Jan
Ploška Antonín

70 let
75 let

Červen:

Steuer Vítězslav

65 let

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

Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití dovolených a dětem pěkné
prázdniny.
zpracoval: Rostislav Klein a Vít Schneider

Věra Burová, starostka obce

Ordinační hodiny o letních prázdninách od 14. 6. do 3. 9. 2010
Lékař: MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová
PO
ÚT

ST

ČT

PÁ

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

sestra: Antonie Halodová
Simona Galiová
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
553 661 034
Litultovice
553 668 380
V. Heraltice 553 663 138
Melč
605 152 106
D. Životice
553 786 210
Jakartovice
736 262 823

Provoz ordinace o letních prázdninách MUDr. Vít Skalička
Vážení pacienti, rádi bychom Vás upozornili na změny v ordinační době v období letních prázdnin.
1)
Pondělní a středeční odpolední ordinace v Dolních Životicích i ve Stěbořicích bude
zkrácena do 16h (odpadá poradna). Vyšetření v pozdějším čase je možné po domluvě.
2)
V úterky budeme zajišťovat péči ve Velkých Heralticích v čase 7:30 – 10:00. Možnost
vyšetření ve Stěbořicích bude po domluvě ve 12 hod.
Pondělí

Stěbořice
D. Životice
7:30 – 12:30
14:00 – 16:00
Úterý
V. Heraltice
Návštěvy
Stěb. po domluvě
7:30 – 10:00
Heraltice
ve 12h
Středa
D. Životice
Návštěvy
Návštěvy
Stěbořice
7:30 – 10:00
D. Životice
Stěbořice
14:00 – 16:00
Čtvrtek Stěbořice
7:30 – 10:00
Pátek
D. Životice
Stěbořice
7:30 – 10:00
11:00 – 12:30
Telefonní kontakty: Stěbořice 553 661 090, D. Životice 553 786 024, mobil 722 900 810.
Dovolená 19. - 30. července budeme čerpat dovolenou. Zastupuje Dr. Gebauer v Neplachovicích (tel.
553662287) v čase Po, Út a Čt 7:30-12:00, Pá 7:30-9:00 resp. v Brumovicích ve středy 8:00-12:00.
Přejeme všem našim pacientům příjemné prožití léta.

