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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách našeho obecního zpravodaje a
dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálními
informacemi.
Informace z Mateřské školy
Ukončili jsme školní rok 2009 – 2010 odchodem pěti nových školáčků do základní školy
a dříve než jsme se nadáli, opět jsme se sešli v novém školním roce, který jsme v MŠ v
Jezdkovicích mohli započít s neočekávaným počtem 20ti dětí.
Je nutno si přiznat, že ještě v prázdninových měsících visel nad počtem zapsaných uchazečů
o umístění a tím i provozem zařízení malý otazník, neboť místních a nově narozených adeptů
bohužel ubývá, avšak samo toto jednotřídní heterogenní zařízení, které je rodinného typu a
tím může samotným dětem určitě nabídnout mnohem více, než přeplněné školky městské,
zlákalo i rodiče z okolních vesnic a dokonce i z Opavy.
Pyšníme se opravdu malebnou přírodou, ve které je školka umístěna, ale především došlo k
dalšímu zvelebení budovy, k výměně oken, obec rovněž dětem zajistila k měsíci září zcela
nové vybavení naší prostorné zahrady jako jsou stoly s lavičkami, umožňující realizovat
spoustu činností v případě příznivého počasí venku, ale i průlezku, vláček, domečky ad.
,,Školička jako ze škatulky“, to jsou slova chvály těch, kteří již své ratolesti do školky
pravidelně doprovázejí a kteří mají možnost zhodnotit veškeré změny, ke kterým zde
pozvolna dochází a které nás samozřejmě velmi těší.
I letošní školní rok dětem nabízí výchovně-vzdělávací výukový program, potřebný k
zajištění nových znalostí a vědomostí, který ovšem plníme zcela hravou a nenásilnou
formou, zohledněný věkovým rozpětím dětí, které je v rozmezí 2-6 let. Děti jsou do
činností zapojovány s ohledem k jejich věku, s přihlédnutím k individuálním potřebám
jednotlivců. Rodičům těch nejmladších dětí byl nabídnut tzv. Adaptační program, kdy
spolu se svými ratolestmi mohou navštěvovat mateřskou školu a tím jim pozvolna zajistit
bezproblémové seznámení s kolektivem kamarádů a odloučení od těch, kteří jim doposud
vytvářeli pocit bezpečí a jistoty, od rodiny.
Věříme, že i letos budeme moci navázat na příjemnou spolupráci s rodiči i prarodiči tak jako
tomu bylo doposud a že nám budou okolnosti příznivěji nakloněny než tomu bylo bohužel ve
školním roce loňském.
Sešel se nám rok s rokem a bude na každém z nás zhodnotit do jaké míry to byl rok méně či
více úspěšný. I malý neúspěch nás však může posunout hodně kupředu, někoho zase zocelit,
případně poučit.
Avšak jakýkoliv nesprávný krok ve výchově našich nejmenších je krokem nevratným a
někdy i s většími následky než bychom si mohli připustit. Obrňme se tedy trpělivostí, naučme
se naslouchat, věnujme našim nejmenším o něco více času a lásky. Vždyť i takto je možno
realizovat své sny – prostřednictvím našich dětí. Spokojenost a pevné zdraví v
nadcházejícím roce 2011 přeje všem kolektiv mateřské školy Jezdkovice.
Za MŠ Jezdkovice
paní učitelka Hana Bartošová

Informace o klubu seniorů v naší obci
Ohlédnutí za 5letou činností Senior klubu Jezdkovice
Vážení spoluobčané, v březnu roku 2005 nabídla naší obci Charita Opava (CHO) spolupráci a
zapojení se do projektu „Hodina týdně pro druhé aneb senioři seniorům“. Dobrovolnice
Ludmila Vicherková, Zdislava Šelderová a Milena Krusberská navštěvovaly domácnosti
seniorů v Jezdkovicích a seznamovaly seniory s nabízenými službami CHO a vyplňovaly s
nimi Dotazník zájmů a potřeb seniorů. Ze závěrečné zprávy, kterou na základě zpracování CHO
vyplynulo, že senioři v naší obci mají zájem o komunikaci jak se svými vrstevníky, tak i s
jinými osobami, zúčastňovat se různých besed i s jinými osobami, zúčastňovat se různých
besed, přednášek apod. Paní starostka Věra Burdová podpořila myšlenku vzniku klubu, a tak
27. června 2005 byl založen Senior klub Jezdkovice (SKJ). Naše schůzky se ustálily na 2.
pondělí v měsíci v 16.00 hod. Během 5letého působení SKJ se podařilo zajistit a uskutečnit
spoustu zajímavých akcí.
Např.
- Víťa Dostál – Na kole kolem Modré planety
- PhDr. Olga Rampáčková – Stárnutí a vyrovnávání se s touto skutečností
- p. Martin David – Advent - Vánoční koncert V. Hybše
- Videozáznam z cest po Sicílii – Pavel Šicherek, Ing. Tomáš Rýž
- Filozofie užívání zelených potravinářských doplňků – p. Pavel Prusek, Maruška Bláhová
- Údržba ovocných stromů - p. Janošek z Arboreta Nový Dvůr
- Výlet autobusem do Jiříkova – Pradědova galerie řezbáře Halouzky, hrad Slovinec, zámek
Bruntál
- smažení vajec na střelnici ve „Skále“
- každoroční Mikulášská nadílka s účastí Sv. Mikuláše a vtipným pochválením nebo
pokáráním
- plesy seniorů, které jsou stále více navštěvovány
To je jen malé ohlédnutí a shrnutí 5leté činnosti našeho SKJ.
Akce v II. pololetí 2010-12-17
V červenci nás navštívila spisovatelka z Hlučína Jana Schlossárková, která nám velmi zajímavě
prezentovala svá díla. K dobré pohodě přispělo i hezké počasí. V srpnu jsme se vydali auty do
Bělé u Chuchelné, kde je malý bazének s protékající léčivou, velmi studenou vodou. Chůze v
této vodě je zdraví prospěšná. Po zdravotní rehabilitaci jsme si pochutnali na výtečně
upravených pstruzích v nedalekém areálu. Na další schůzce jsme za hezkého počasí poseděli u
hřiště a opět oslavili narozeniny. Poslední schůzka v tomto roce proběhla na Mikuláše, kde
jsme si vychutnali pohoštění a užili si výstavky Betlémů. Každý dostal malý dárek.
Nezapomínáme na každé schůzce popřát všem, kteří v tomto měsíci slaví narozeniny a u
příležitosti kulatých narozenin předat bonboniéru. Ješte je v obci dost seniorů, kteří mezi nás
nenašli cestu. Neváhejte, přijďte, doneste nové nápady a návrhy, jak si zpříjemnit stáří a hlavně
nezůstávejte sami, uzavření se svými problémy. Všichni jste srdečně zváni. Závěrem přejeme
všem seniorům a spoluobčanům požehnané svátky, klid a pokoj.
Za Senior klub Milena Krusberská, Ludmila Vicherková

Informace o oddíle BRĎO
Uběhl nám další půlrok a my bychom se s Vámi chtěli podělit o skvělé zážitky našeho oddílu.
Jako nejdůležitější akci, která je neodmyslitelná a celý rok se na ni těšíme, nemůže být nic
jiného než TÁBOR. V půli července jsme se sbalili a odkráčeli k přehradě do Nového Dvora,
kde jsme si postavili stany a udělali si z tábora pravý, divoký západ. Pro letošní rok jsme si
nahodili tváře kovbojů a kovbojek. Celý týden jsme společně trávili soutěžením a různými
hrami, při kterých se určitě nikdo z nás nenudil. Ovšem co se dělo poslední táborovou noc, na
to nikdo nezapomene. Pršelo tak silně a vytrvale, že jsme se ráno probudili v mokrém stanu,
téměř celý tábor byl zaplaven, naštěstí se nikdo neutopil. Pro tuto závadu jsme museli tábor
předčasně opustit.
Neuběhl ani měsíc a my už se zase stěhovali, tentokrát jen na dva dny a to na střelnici ve skále.
Zde se nás sešlo nakonec tolik, že jsme se málem nevlezli do „boudy“, ve které jsme strávili
noc. Počasí nám přálo, takže jsme si to užili.
Co bylo dál? V posledních měsících jsme se sešli párkrát v klubovně, kde jsme si zahráli nějaké
hry. Pak jsme si naplánovali na 28.9.2010 výlet. Tentokrát jsme vyrazili do Zlatých Hor. Naše
první zastávka vedla na Zlatorudné mlýny a hlavně jsme se těšili na potok, který tekl směrem
nahoru. To nám hlava nebrala! Další zastávka byla Rejvíz, kde nás čekala prohlídka přírodní
rezervace a mechové jezírka. Odtud jsme se vydali na rozhlednu Zlatý Chlum. Bohužel byla
pro nepříznivé počasí uzavřena. Celý výlet nám propršel a byla zima, ale vše jsme statečně
zvládli.
Ve svátek 28.10.2010 jsme se zúčastnili lampionového průvodu naší obcí s následným
posezením v kulturním domě.
Poslední událostí tohoto roku byla vánoční výstavka v místním KD, na které jsme se podíleli i
my. Mikuláš nám zde rozdal milé dárečky a my jsme mohli spokojeně rozjímat o vánočním
čase, který zrovna nastal.
Za celý oddíl BRĎO Vám přejeme veselé prožití vánoc a šťastný nový rok.
Milena Malchárková

Nové zastupitelstvo obce
Milí spoluobčané, dovolte abych ve stručnosti připomněla
výsledky komunálních voleb do Zastupitelstva obce Jezdkovice, konaných ve dnech
15.-16.října 2010
Seznam členů zastupitelstva obce Jezdkovice pro volební období 2010 -2014 Celkem
bylo navrženo 16 kandidátů pro komunální volby do zastupitelstva obce.
Byly sestaveny 2 kandidátní listiny – Sdružení nezávislých kandidátu č.I. a č.II.
Počet získaných hlasů
Počet získaných hlasů
Jméno kandidáta
Jméno kandidáta
Vicherek Pavel
121
Krömer Jan
89
Klein Rostislav
20
Burdová Věra
136
Šelder Antonín
29
Kaperová Pavlína
98
Vicherek Ladislav
58
Kavan |Jan
80
Prda Pavel
49
Havrlantová Dagmar
69

Kupková Kateřina
Schneider Vít

Veronyová Ludmila
Kirschner Vladimír
Krusberská Milena
Kavanová Vladislava
Voleb se zúčastnilo 157 občanů ze 182 možných voličů.
Do zastupitelstva obce Jezdkovice bylo voleno 7 členů.
44
49

76
51
37
24

Dle výsledků komunálních voleb byli zvoleni tito kandidáti:
Burdová Věra
136 hlasů
Vicherek Pavel
121
Kaperová Pavlína
98
Krömer Jan
89
Kavan Jan
80
Mgr. Havrlantová Dagmar 69
Vicherek Ladislav
58
První zasedání nového zastupitelstva obce Jezdkovice se konalo v pondělí 8.11.2010.
Na tomto zasedání byla jednohlasně zvolena za starostku obce Jezdkovice paní Věra Burdová.
Místostarostou obce byl zvolen pan Jan Krömer, předsedou finančního výboru byla zvolena p.
Pavlína Kaperová a členové fin. výboru p. Ludmila Veronyová, p. Jan Kavan, předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Pavel Vicherek a členové kon. výboru Mgr. Dagmar
Havrlantová a p. Jaroslav Glocman, zapisovatelem byla zvolena Mgr. Dagmar Havrlantová.

Výše místního poplatku pro rok 2011
Výše místního poplatku byla stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Jezdkovice
č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek pro rok 2011 byl stanoven ve výši 500,- Kč.
Výše místního poplatku je stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok, rozúčtována na
osobu: skutečné náklady za rok 2009 činily 114 811,-Kč počet občanů k 1.1.2010 – 221
počet chat k 1.1.2010 – 7 114 811 : 228 = 503,55Kč Splatnost poplatku:
a)
Nečiní-li poplatek nebo souhrn poplatku za domácnost, rodinný dům více jak 1.000,Kč ročně, je splatný vždy nejpozději do 30. 4. kalendářního roku.
b)
Činí-li více než 1.000,- Kč ročně, je možné splatit ve dvou splátkách vždy nejpozději
do 30. 4. a 31. 10. kalendářního roku
Poplatek je možné uhradit hotově na obecním úřadě v době úředních hodin nebo převodem na
běžný účet obce: 1842756319/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení. Celé znění
OZV č.1/2010 je k dispozici na úřední desce obecního úřadu a rovněž na elektronické úřední
desce.

Poplatek za psa (prvního a každého dalšího) zůstává pro rok 2011 stejný jako
v roce 2010, tj. 100 ,- Kč.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jezdkovice.

Rozpočet obce Jezdkovice na rok 2011
Příjmy

Výdaje

Paragraf

Paragraf
Daň z příjmu fyzických osob

322 000

2221

Výdaje na dopravní obslužnost

1 065 000

2310

Studená voda

Místní poplatky – komunální
odpad
Místní poplatky- poplatky ze
psů
Správní poplatek

114 000

2321

Odběry odpadních vod

5 900

3111

1 000

3113

Daň z nemovitostí

210 000

3314

Přijaté dotace EU Úřad práce –
vytvoření pracovních míst

72 000

3322

MŠ Stěbořice – neinvestiční
příspěvek
ZŠ Stěbořice – neinvestiční
příspěvek, obědy
Neinvestiční příspěvek knihovna
Zachování, obnova kulturních
památek

Neinvestiční přijaté dotace ze
státního rozpočtu
Dotace EU – zámecký park

79 800

3639

Veřejně prospěšné práce

2 700 000

3421

Příspěvek BRĎO

Daň z příjmu právnických osob

22 000
8 500
10 000
180 000
121 000
14 000
79 678

59 100
5 000

2310
3612

Příjmy vodné
Příjmy z pronájmu bytů

4 500
55 080

3721
3722

Nebezpečný odpad
Sběr a svoz komunálního odpadů

3 500
150 000

3613
3722

79 755
25 000

6112
6171

Odměny členů zastupitelstva
Ostatní osobní výdaje

178 200
86 600

6171

Příjmy z pronájmu nebytů
Přijaté nekapitálové příspěvky
EKO KOM
Příjmy z poskytování služeb

3 000

6171

6171

Příjmy z pronájmu pozemků

32 682

6171

6171

5 500

6171

6171
6171

Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí
Příjmy z prodeje
Přijaté nekapitálové příspěvky

Povinné pojistné na soc.
zabezpečení a zdrav. pojištění
Elektrická energie, plyn, pevná
paliva
Nákup knih, učební pomůcky

15 000
4 000

6171
6171

6171
6310

Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úroků

11 000
350

6171
6171

Dotace EU – taneční plocha

350 547

6171

Dotace MSK - taneční plocha

110 300

6171
6171

3 000
20 000
96 000
18 000
55 000
16 100
120 000
36 500

6171
6310

Řádné úroky z úvěrů, poplatky

39 000

6320

Pojištění

23 000

6171

5 266 414

101 000

Neinvestiční dotace neziskovým
organizacím, klub seniorů
Neinvestiční dotace veřejným
rozpočtům
Platby daní a poplatků

6171

Celkem příjmy

Drobný hmotný majetek
Nákup ostatního materiálů,
plyn.láhví
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt, telekomunikací,
peněžních ústavů
Konzultační, poradenské služby,
školení, účastnické poplatky
Ostatní služby, opravy a
udržování
Cestovné, pohoštění

89 000

Celkem výdaje

9 610
6 630
3 000

1 553 418

Financování
Úvěr (taneční plocha)

0322461459/0800
0322091419/0800
0322463489/0800
1842756319/0800

Úvěr (Zámecký park)
Úvěr (Moštárna)
Kontokorentní úvěr
Splátka finanční výpomoci

467 396
2 800 000
45 600
250 000
150 000

Celkem

3 712 996

Úřední hodiny obecního úřadu
Pozor změna! Úřední hodiny – starostka, místostarosta:
pondělí 10,00 – 12,00 hod. .
středa
16,00 – 18,00 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 je zřízené 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 mapu)
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

330,- Kč
97,- 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).
Místní knihovnu navštěvuje 39 čtenářů, výpůjček v roce 2009 bylo 188.

Informace Finančního úřadu Opava
Chcete zaplatit 500 Kč pokutu?
Pokuta za pozdní podání či nepodání daňového přiznání je minimálně 500 Kč nejvýše 300
000,- Kč, jinak 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení. Poplatníkovi
vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo učiní-li tak ve zpoždění
delším než 5 pracovních dnů (§ 250 Daňového řádu – zákona 280/2009 Sb.)
Pokutu v nejnižší výši 500,- Kč tak musí dostat každý, kdo podá pozdě přiznání nebo jej
nepodá, bez ohledu na minimální výši daně (např. 30,- Kč)! Není tedy v možnostech úřadu
posoudit, zdali je nutné pokutu uložit a v jaké výši jako doposud. Navíc není možno pokutu
pro tvrdost prominout.
Například termín pro podání řádného daňového tvrzení (dříve přiznání) k dani z nemovitostí
je 31.ledna 2011.Od 1.ledna 2011 je možno podat přiznání k dani z nemovitostí za podíly na
stavbě či jednotce (bytu). (Novela – článek XVII bod 12. Zákona 281/2009 Sb.)
Daňová složenka (bez poštovního poplatku) je od 1. ledna 2011 zrušena, za platbu složenkou
se od tohoto data platí obvyklý poplatek. Složenku k dani z nemovitostí (s uvedením její
výše) zašleme koncem dubna či začátkem května 2011 poštou.
Ing. Vladimír Rybka, oddělení majetkových daní a OA, FÚ v Opavě

115. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Jezdkovicích
V sobotu 27.11.2010 jsme si připomněli 115. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci. Při této příležitosti se konala v kapli slavnostní mše. Poté se členové SDH a hosté
přesunuli do kulturního domu, kde proběhla slavnostní schůze SDH, při které jsme si
připomněli historii i současnost sboru. Večer se konala taneční zábava, která měla hojnou
účast.

Výroční členská schůze
SDH zve všechny členy na výroční členská schůzi, která se bude konat v místním kulturním
domě v pátek 7. ledna 2011, začátek v 18.30 hodin.
Prosíme všechny členy, aby si sebou vzali členské průkazy a finanční prostředky na
zaplacení členského příspěvku ve výši 60,-Kč.

Vánoční koncert v kapli v Jezdkovicích
V pátek 17.12.2010 od 19.00 hod. se uskutečnil v
naší kapli vánoční koncert.
Zazpívat nám přijelo vokální kvarteto Angelus
Silesius. Pěkné písně a koledy, k tomu příjemné
prostředí kaple nám navodilo krásnou vánoční
atmosféru. Koncert se moc líbil a doufáme, že tímto
koncertem byla započata nová tradice v obci.

Dění v obci v prvním měsíci nového roku
2011
7. 1. 2011 pátek

od 16.00 hod.

Tříkrálová sbírka

7. 1. 2011 pátek

18.30 hod.

Výroční členská schůze SDH Jezdkovice

9. 1. 2011 neděle

10.30 hod.

mše svatá v kapli v Jezdkovicích

14.1. 2011 pátek

16.00 hod.

klub seniorů pořádá ples,
vstupné 50,- Kč
k poslechu a tanci bude hrát
Bruno Klein

12.3. 2011 sobota sraz v 13.00 hod. masopustní průvod večer zakončený
tancovačkou
18.2. 2011 pátek

20.00 hod.

SDH Jezdkovice pořádá ples

Další pozvání na akce mimo obec
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov Vás srdečně zve na Tříkrálové posezení dne
5. 1. 2011 od 15.00 hod. Na programu bude křest CD s pořadem „Vzpomínky a ozvěny
kulturní krajiny“, přednáška „Drobné klenoty kulturní krajiny“, malé občerstvení a diskuse.
Na setkání se těší:
Petra a Petr Chroustovi, Radim Lokoč za VITAREGIO o.s.
Vladimír Chovanec za Mikroregion Hvozdnice
Marie Gorčicová za Domov pro seniory Slavkov

Poznámka: Pokud máte, přineste prosím staré pohlednice, knihy či fotografie k zajímavé
lokalitě či materiály k historii Vašich obcí. Děkujeme

25.12.2010

Živý Betlém ve Stěbořicích

Kino Holasovice
Možná jste si také zvykli jezdit do kina v Holasovicích a proto Vám nabízíme dostupné
informace o jeho programu. Níže jsou uvedeny e-mailové adresy, na kterých si můžete
aktuální program kina prohlédnout.
05.01.2011

17.30 hod.

Muži, kteří nenávidí ženy

s titiulky

Já padouch

animovaný USA,dabováno

12.01.2011
18.00 hod.
vstupné 20,- Kč

Holasovice 130, 747 74, tel. 553 662 296 http://programy.sms.cz/kina/holasovice/holasovice
http://www.obec-holasovice.cz/dp/p1=210

Pohybem ke zdraví
Také si pravidelně po Novém roce říkáte: Musím se začít hýbat, budu cvičit,….. Tak
tady máte inspiraci, pár doporučení:
Kulturní dům Jezdkovice
Vždy v úterý 19.00 – 20.00 hod. Zumba a další taneční kreace pod vedením Míše Vávrové
Orlovna Stěbořice
Pavel Prusek - rehabilitační cvičení
Pondělí od 17.00 hod. Tel:725
117 757
s sebou karimatku
Posilovna
Pondělí 18.00 - 19.30 hod
Středa 17.00 - 20.00 hod
Čtvrtek 18.00 - 19.30 hod
Pavel Prusek, Aleš Šimon, Vít Lukáš
TJ Sokol Stěbořice – tělocvična ZŠ Stěbořice
Pondělí
19.00 - 20.00 hod.
posilování a tancování středa
19.00 - 20.00 hod.
Powerjóga
cvičí Alena Králová

Sál kulturního domu Hlavnice
Zumba
čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.

Sběr papíru
V průběhu roku 2010 jsme odvezli do sběrny 1206 kg papíru a utržili jsme za něj 1722,- Kč.
Získané peněžní prostředky budou použity na akce konané pro děti.
Děkujeme všem, kdo se na sběru papíru podílí a podporují tímto způsobem akce typu:
Den dětí, Slet čarodějnic, Vánoční výstavku,.... .
Budeme rádi, když se budete na sběru papíru podílet i nadále. Nashromážděný papír můžete
dávat před sklad obecního úřadu.

Nové autolékárničky
Všechna motorová vozidla budou muset mít od 1. ledna 2011 v povinné
výbavě novou autolékárničku splňující podmínky vyhlášky ministerstva
dopravy (MD) č. 283/2009.

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

Realizované projekty v roce 2010
Výměna oken a obnovení školního hřiště v mateřské škole.
Dotace ze SZIF ve výši 327 543,-Kč a dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 78 700,-Kč,
tj. 96%, spoluúčast obce 4%. Opravy probíhaly v červenci a srpnu 2010. Projekt je
administrativně ukončen.
Projekt řešil stavební úpravy budovy mateřské školy v obci Jezdkovice, které spočívaly ve
výměně oken, hlavních vchodových dveří a venkovních dveří, vedoucích z umývárny na školní
zahrádku a doplnění školní zahrádky dřevěným prvky a lavicemi.
Zhotovení vitrajových oken v kapli a výměna oken v sakristii.
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 340 000,- Kč, tj.70%, spoluúčast obce 30%.
Opravy probíhaly od měsíce září do listopadu 2010. Projekt je administrativně ukončen.
Předmětem projektu bylo zhotovení 6 ks vitrajových oken, která, jsou zdvojená, vakuovaná,
čímž se tepelná bilance má zlepšit. Přední okno na pravé a levé stráně jsou větrací ručně
ovládané. Dále došlo k výměně 2 ks oken v sakristii, okna jsou otevírací dvoudílné z materiálu
modřín.
Vitráže vyjadřují hlavní moment křesťanského života, vlastní symboly se parskuvitě šíří do
prostoru, barevnost vyjadřuje charakter, symboliku, kde vždy převažuje jedná barva.
Téma vitráží představuje šest významných událostí křesťanského života:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Křest
Eucharistie
Modlidba
Pana Maria
Boží Milosrdenství
Vzkříšení

Stavební úpravy hospodářského zázemí zámku Jezdkovice (moštárna).
Dotace Ministerstva kultury ČR na I.etapu ve výši 276 000,-Kč, tj.74%, spoluúčast obce 26%
Cela II. etapa byla financována úvěrem od České spořitelny, a.s.
Opravy probíhaly od srpna do října 2010. Projekt je administrativně ukončen.
Projekt řešil stavební úpravy hospodářského zázemí objektu zámku. V jeho rámci bylo
provedeno odstranění střešní a stropní konstrukce řešené části a zpevnění původního
obvodového zdiva železobetonovým věncem. Dle původního stavu byl vybudován nový krov
pultové střechy s plechovou tvarovanou krytinou s návazností na stávající střešní krytinu
sociálního zařízení ve stejné výšce a spádu. Dále byly provedeny úpravy okenní otvorů s
osazením nových dřevěných oken a dveří, výměna podlahové konstrukce s odvětrávajícími
kanálky vyústěnými nad střešní krytinu. Byly provedeny sanační omítky, sádrokartonový
pohled závěsný na dřevěné krokve střechy, nová vnější omítka s nátěrem.
Obnova taneční plochy v zámeckém parku.
Dotace bude poskytnuta ze SZIF a z Moravskoslezského kraje ve výši 99%, spoluúčast obce
1%. Obnova taneční plochy se realizovala v srpnu a září 2010. Projekt není administrativně
ukončen (5/2011).
V první fázi byly realizovány bourací práce stávající taneční plochy, odtěžení podloží do
celkové hloubky 80 cm pod úroveň povrchu nové desky. Dále bylo odvodněno podloží
obvodovou drenáži z flexibilní hadice s min. spádem napojené do nově budovaného drenážního
systému. Byla provedena bezespará (jednolitá) deska, z vibrovaného mrazuvzdorného betonu
vyztuženého ocelovou svařovanou sítí.
Průběh prací v zámeckém parku.
Dvouletý projekt „Obnova zámeckého parku a technické infrastruktury obce Jezdkovice“, který
se měl ukončit 30.11.2010 je prodloužen a bude pokračovat do 30.4.2011. Realizace se
posunula z několika důvodů: došlo k víceprácím na mlátových chodnících, na horní kamenné
zídce, která dle projektové dokumentace měla být o 60 cm po celé délce nižší, došlo k opravě
zděné kanalizace v úrovní moštárny, která byla polorozbořená. A také z důvodu stavebních
úprav hospodářského zázemí (moštárna), kde kamenické práce (zpevněné plochy) musely být
posunuty na říjen.

Informace o počtu a věkových kategoriích obyvatel
K 31.12.2010 žije v naší obci 223 obyvatel (117 mužů a 106 žen).
Z toho:

děti do věku 6 let
děti ve věku 6 – 15 let
důchodci ve věku 55 až…let

9 (4 chlapci, 5 děvčat)
22 (15 chlapců, 7 děvčat)
52 (24 mužů, 28 žen)

prům.věk důchodců
prům.věk obyvatel

67,48 let
39,66 let

nejstarší občané:
paní Musiálová Irena 84 let
pan Rýž Jan 78 let

Společenská kronika
V druhé polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum:
Srpen:

Krusberský František

70 let

Září:

Prdová Věra
Vaněk Bohuslav

70 let
75 let

Říjen:

Steuerová Zlatuška

Listopad: Klein Rudolf
Kreuzbergrová Marie
Prosinec:

Kaperová Vlasta

55 let
55 let
55 let
60 let

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

Daruji štěňata
Bližší informace na tomto telefonním čísle: 720515851

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

Vánoční strom
Děkujeme manželům Veronyovým za vánoční strom, který darovali obci a poděkování také
patří Ing. Tomášovi Ryžoví za vánoční stromky do obecní kaple.

Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků a
v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
zpracovala: Pavlína Kaperová
Věra Burdová, starostka obce

v kostele Narození P. Marie ve Stěbořicích

Pátek 24. prosince 2010 - Vigilie Narození Páně / Štědrý den
21,00 – půlnoční mše svatá
Sobota 25. prosince 2010 - Slavnost Narození Páně / 1. svátek
vánoční
7,00 – mše svatá
9,00 – mše svatá

Neděle 26. prosince 2010 – Svátek Svaté Rodiny Svátek sv. Štěpána /
2. svátek vánoční
7,00 – mše svatá
9,00 – mše svatá
Pátek 31. prosince 2010 - Závěr roku

17,00 – mše svatá na poděkování, bilance
Sobota 1. ledna 2010 - Slavnost Matky Boží Panny Marie / Nový rok

7,00 – mše svatá
9,00 – mše svatá
Neděle 2. ledna 2010 – II. neděle po Narození Páně

7,00 – mše svatá
9,00 – mše svatá

„Josef a Marie byli plni údivu nad tím, co
o Ježíšovi slyšeli.

v kostele Nejsvětější Trojice v Hlavnici

Pátek 24. prosince 2010 - Vigilie Narození Páně / Štědrý den
23,30 – půlnoční mše svatá
Sobota 25. prosince 2010 - Slavnost Narození Páně / 1. svátek
vánoční
10,30 – mše svatá
Neděle 26. prosince 2010 - Svátek sv. Štěpána / 2. svátek vánoční
10,30 – mše svatá

Pátek 31. prosince 2010 - Závěr roku

15,30 – mše svatá na poděkování, bilance
Sobota 1. ledna 2010- Slavnost Matky Boží Panny Marie / Nový rok

10,30 – mše svatá
Neděle 2. ledna 2010 – II. neděle po Narození Páně

10,30 – mše svatá

„Josef a Marie byli plni údivu nad tím,
co o Ježíšovi slyšeli.

Ordinační hodiny v době vánočních svátků MUDr. Vít Skalička
Vážení pacienti, rádi bychom Vás upozornili na změny v ordinační době v době vánočních svátků.
Čtvrtek
23.12.
Pátek
24.12.
Pondělí
27.12.

Stěbořice
V.Heraltice 12:00
7:30 – 10:00
– 14:00
MUDr. Skalička slouží na pohotovosti LSPP v Opavě – možnost ošetření v akutním
případě
MUDr. Skalička – dovolená
Zastupuje MUDr. Gebauer v Neplachovicích 8:00 – 10:00 , tel.553 662 287
MUDr. Vašíková v Oticích
8:00 – 11:00, tel. 553 791 014
Úterý
Dolní Životice
28.12.
16:00 – min.do 18:00
Středa
Stěbořice
V.Heraltice 12:00
29.12.
7:30 – 10:00
– 14:00
Čtvrtek MUDr. Skalička – dovolená
30.12.
Zastupuje MUDr. Gebauer v Neplachovicích 8:00 – 10:00 , tel.553 662 287
MUDr. Vašíková v Oticích
8:00 – 10:00, tel. 553 791 014
Pátek
Stěbořice
Dolní Životice 7:30
31.12.
11:00 – 13:00
– 10:00
Telefonní kontakty: Stěbořice 553 661 090, D. Životice 553 786 024, V.Heraltice 553 666 367
mobil 722 900 810, e-mail: ordinaceskalicka@centrum.cz

Ordinace všeobecného praktického lékaře MUDr. Vít Skalička Sestra
Pavla Chlachulová
Stěbořice 28 (budova obecního úřadu ve Stěbořicích), 747 51 Stěbořice
Pondělí

Úterý

V.Heraltice 7:30
– 10:00+30

Návštěvy 10:30
– 12:00

Středa

D.Životice 7:30
– 10:00+30

Stěbořice po
telefonické
domluvě
Návštěvy 10:30
– 12:00

Čtvrtek

Stěbořice
7:30 – 10:00+30

Návštěvy
10:30 – 12:00

Pátek

+30

Stěbořice
7:30 – 12:00 +30

D.Životice 7:30 Stěbořice 11:00
– 10:00+30
– 13:00+30
Ordinační doba 30 min po ukončení příjmu pacientů

Návštěvy 12:30
– 14:00

Dolní Životice
Nemocní
14:00 – 16:00
Poradna*
16:00 – 18:00+30

Návštěvy 12:30
– 14:00

Stěbořice
nemocní
14:00 – 16:00
Poradna*
16:00 – 18:00+30

V.Heraltice
poradna*
12:00 – 14:00+30

*Vyšetření pouze po předchozím objednání

Ordinační hodiny v době vánočních svátků MUDr. Lepařová Dagmar
Vážení pacienti, rádi bychom Vás upozornili na změny v ordinační době v době vánočních svátků.

Pondělí
27.12.2010
Úterý
28.12.2010
Středa
29.12
Čtvrtek
30.12.2010
Pátek
31.12.2010

8,00 – 9,00
10,00 – 11,00

V.Heraltice
Stěbořice
D.Životice

8,30 – 9,30

Stěbořice

8,30 – 9,30

V.Heraltice

8.30 – 9,30

------------

--------------------

Ordinační hodiny MUDr. Lepařová Dagmar
Lékař: MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová

Pondělí

sestra: Antonie Halodová
Simona Galiová

V.Heraltice
Stěbořice

Úterý

D.Životice
Poradna každý týden

Středa

Stěbořice
Poradna každý týden

8.00 - 10.00
13.00 - 14.30
14.30 - 15.30 JPP
10.00 - 11.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.30 JPP

8.00 - 10.00
11.45 - 13.00
13.30 - 15.30 JPP
V.Heraltice
8.00 - 10.00
Čtvrtek
Poradna každý týden
11.00 - 12.00
13.30 - 15.30 JPP
Stěbořice
8.00 - 10.00
Pátek
D.Životice
13.00 - 14.00
13.30 - 15.30 JPP
Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek! Je nutné mít sebou průkaz pojištěnce
nemocné osoby.
tel:
Stěbořice
553 661 034
D. Životice
553
786 210
V. Heraltice 553 663 138
Litultovice
Melč
823

553 668 380
605 152 106

Jakartovice

736 262

