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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách obecního zpravodaje, ve kterém
se ohlédneme za událostmi 1. pololetí roku 2011

Co těší a trápí naši Mateřskou školu?

,,Už jde léto,už jde léto, už k nám jedou prázdniny……..“ a je tu zase písnička, která se každoročně
v naší školičce rozezní v předprázdninovém období. V době, kdy se už všichni těšíme na prosluněné
dny, plné odpočinku a společných chvil strávených spolu s rodiči někde u vody nebo jen tak třeba u
babičky na zahrádce.
Ani se tomu nechce věřit, že opět nastal čas loučení, nejen pro ty naše drobečky, kterým se možná
dny strávené ve školce a v odloučení zdají být někdy nekonečně dlouhé. Těm je třeba nahradit
nenahraditelné – maminčinu náruč a s těmi se zase přivítáme po prázdninách .
Především však nastal čas pro ty, kteří už ,,dozráli“ a kteří se již těší na školní lavice a nové prožitky.
A nejen těm jsme v měsíci květnu umožnili návštěvou 1.třídy ZŠ ve Stěbořicích podívat se, co
všechno se již naučili a dokázali zvládnout jejich kamarádi a na co se mohou těšit.
Ve školním roce 2010 – 2011 se nám podařilo umístit v MŠ v Jezdkovicích 19 dětí ( kapacita MŠ je 20)
a z tohoto počtu se s námi rozloučí odchodem do školy 3 děti. Některé z dojíždějících se nám
rozprchnou zpět do svých obcí, kde se pro ně uvolnila místa , jiným zase budeme moci od září
nabídnout umístění. Vracet se budeme určitě rádi, neboť školička je útulná a nabízí všem
pohodovou a vstřícnou atmosféru. Vždyť také prochází neustálým vylepšováním a změnami. Má
nová okna, dveře a chystají se další úpravy, ale především obec zajistila vybavení zahrady, které bylo
po prázdninách milým překvapením a za které děkujeme. Jsme rádi, že máme dětem co nabídnout a
že se do školky mají na co těšit.
Jediným větším problémem, který nás malinko trápí je špatné dopravní spojení s Opavou v
dopoledních hodinách, protože potom bychom mohli dětem nabídnout rozhodně více kulturních a
společenských akcí než tomu bylo doposud a které si jistě zaslouží stejně jako děti ,,městské“.
A ještě než se rozloučíme s našimi školáky a popřejeme jim šťastné nakročení do budoucího života a
všem ostatním pěkné prázdniny, chtěla bych poděkovat za svou dlouholetou práci za MŠ
Jezdkovice p. ředitelce , která v novém školním roce již děti ve školce nepřivítá a která se s námi
v září rozloučí. Za všechny bych ji chtěla popřát pevné zdraví a stále optimistickou mysl, kterou
vždy uměla kolem sebe i rozdávat.
Pěkné prázdniny!
Za MŠ Jezdkovice paní učitelka Hana Bartošová

Požární sport v plném proudu

Už v květnu začala sezóna soutěží v požárním útoku. Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili soutěže
v Hlavnici, kde je každoročně Memoriál Rostislava Tesaře. Bohužel jsme ještě neměli spravený vlastní
stroj a tak se nám příliš nedařilo. Další soutěž se konala v Mladecku, tam bylo Okrskové kolo, letos
byla změna oproti předešlým rokům, neběžely se překážky z důvodů špatného počasí, ale jel se
dvakrát požární útok. Ten se ženám bohužel nepodařil, a muži také nedosáhli umístění na pohár.
V červenci jsme se zúčastnili soutěže ve Vrbce, kde soutěžili pouze muži, ženy nebyly kompletní. V
úterý 5. července proběhla další soutěž v Mladecku, tentokrát jsme se už umístili. Ženy skončily na
krásném 3. místě s časem 21,66, muži ač byli ve výborné formě byli diskvalifikování, protože jim
selhal stroj. Ještě ten den se konala noční soutěž ve Strahovicích, ale ani tam muži neměli štěstí, stroj
už sice fungoval výborně, ale útok se nepovedl. Hned 6. července jsme tam jeli ale znovu, proběhla

tam klasická pohárová soutěž. Tentokrát obě družstva dokončila útok bez problému. Z obou útoků
jsme měli radost, avšak na umístění nám časy nestačily. To nám ale nevadí, jelikož se řídíme heslem:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Na další soutěž pojedeme v pátek 8. července, bude se konat
v Závadě a opět to bude noční soutěž. Dále máme v plánu poprvé se zúčastnit soutěže v Jamnici v
překonání rybníku a poté další týden v Březové. Soutěží je před námi ještě dost, a tak si myslím, že
určitě nějaké poháry ještě přivezeme.
V našem sboru je zhruba 17 členů, kteří pravidelně cvičí na hřišti a jezdí reprezentovat náš sbor
na soutěže. Letos jsme se konečně dočkali opraveného stroje. Musím říct, že teď skutečně jede
mnohem lépe, chce to už jen pravidelně trénovat a zúčastňovat se dalších soutěží.
za členy SDH Romana Pavelková

Malé ohlédnutí za činností oddílu Brďo
Nový rok jsme zahájili tradiční výrobou dárečků na Tří královou sbírku. Ta proběhla v pátek 7. ledna.
Tentokrát jsme nezmrzali, jelikož nebylo příliš pod bodem mrazu. Jako každý rok i letos jsme jako
odměnu za koledování dostali bruslení s Charitou na zimním stadionu v Opavě. Během března jsme
už začali vymýšlet program a dárečky na Den matek. Ještě předtím jsme se však zúčastnili Pálení
čarodějnic a Lampiónového průvodu. Také nesměl chybět tradiční květnový výlet. Letos jsme jeli do
Krnova a toulali se jeho okolím, viděli jsme skutečně mnoho krásných a zajímavých míst. Červen jsme
zahájili v kulturním domě, kde proběhl Den dětí. Konec června jsme strávili opět v Charitě
na Sluníčkovém odpoledni, i když letos sluníčko nesvítilo my se báječně pobavili. A protože teď už
jsou prázdniny, těšíme se na tábor, který se rychle blíží. Každý den škrtneme v kalendáři a než se
nadějeme je tady 18. červenec a my se konečně po roce vypravíme na přehradu do Nového Dvora.
za Brďata Romana Pavelková

Informace o klubu seniorů za I. pololetí 2011
Je tomu už skoro šest let, kdy se rozhodli senioři naší obce pravidelně se setkávat a rozvíjet svoji
činnost v klubu seniorů. Rovněž tomu nebylo jinak ani v uplynulém období letošního roku. Dle plánu
schůzek jsme se poprvé sešli 10. ledna 2011, abychom se dohodli, jak připravit a organizačně zajistit
již 4. společenský ples. Osobními pozvánkami byli na tuto akci pozváni všichni občané naší vesnice a
hosté z okolí. Seniorky se rozhodly napéct bufet, zajistit i dobré občerstvení. Senioři zase obstarali
úklid a výzdobu sálu, včetně přilehlých prostor, postarali se o nápoje a výhry do tomboly. Tento ples
se uskutečnil 14. ledna 2011, kde k tanci a poslechu zahrála hudba p. Bruno Kleina a p. Papežíka.
Návštěvnost byla nad očekávání, prodalo se 91 vstupenek a 800 losů, o čem svědčí, že si tento ples
získal oblibu u stálých hostů. Do bohaté tomboly se 132 cenami přispěli nejen sami senioři,
ale i ostatní občané a oslovení sponzoři, kterým ještě jednou děkujeme. Velice působivé bylo i
vystoupení žen a dívek naší obce, kterým byla umocněna příjemná atmosféra. Rovněž i jim za tento
kulturní příspěvek znovu děkujeme a pevně věříme, že nám budou i nadále naklonění. Velmi si jejich
postoje vážíme. Výtěžek plesu jsme se rozhodli použít na výlety do okolí a příležitostné kulturní akce.
V pravidelných schůzkách jsme pokračovali každý měsíc, kde jsme společně oslavili významná i
běžná životní jubilea svých členů. Vždy bylo připraveno malé pohoštění, kde vládla příjemná nálada.
Podělili jsme se i o starosti a radosti a zavzpomínali na členy, kteří už nejsou mezi námi kvůli zdravotní

indispozici nebo odchodem, odkud není návratu. 2. 6. 2011 jsme se sešli na střelnici ve stěbořské
skále, kde jsme opékali párky a zasoutěžili si ve střelbě ze vzduchovky. Strávili jsme příjemné
odpoledne a načas se odreagovali od běžných starostí. Na poslední schůzce 29. 6. 2011 jsme se
dohodli na uskutečnění další společné akce. V příjemném prostředí zámecké hospůdky, při malém
občerstvení, připraveném p. Lesákovou, jsme prožili částečně deštivý podvečer a těšili se na výlet do
Bělé a okolí.
Hezké prázdniny a krásnou dovolenou plnou slunce, pohody a aktivního odpočinku nejen seniorům,
ale i ostatním obyvatelům naší krásné vesničky, přeje za klub seniorů
Zdislava Šelderová
Přijďte i vy ostatní mezi nás, budete vítáni!

vystoupení děvčat
na 4. společenském plese
pořádaném
klubem
seniorů

Trochu dokumentace k výše zmíněným akcím organizace BRĎO

8.4.2011 Otvírání studánek
Slunečné počasí začátkem letošního dubna nás málem přimělo k tomu, abychom šli „pouze“ otvírat
studánky, aniž bychom pálili Mařenu, když zima už je dávno pryč.
V pátek 8.4.2011 však nastala změna počasí, pěkně se ochladilo, takže jsme si oblékli teplé bundy, s
radostí jsme popadli Mařenu a vydali se směrem k přehradě v Novém Dvoře. Podle účasti soudím, že
odemykat studánky, pálit Mařenu, ochutnat smaženici z kotlíku a zahrát si hry v klidném prostředí
přehrady láká nejen děti, ale také rodiče.

Pálení čarodějnic 30. 4. 2011
Stalo se již tradicí, že se v naší obci koná slet čarodějnic. Prozatím nám pokaždé počasí přálo, nepršelo
a tak tomu bylo i letos. Zmíněný slet čarodějnic se konal na hřišti. Po úvodní prezentaci zúčastněných
čarodějnic a předání nových leteckých průkazů jsme se vrhli na soutěže. Soutěžili malí i velcí. Při
přetahování lanem přiběhli na pomoc také muži z výčepu. Příjemnou atmosféru jsme si utužovali
dobrým jídlem a pitím.
Letos nás přišli navštívit členové MAS Opavsko v rámci projektu Ovoce k lidem, lidé do sadů a
Moravské a slezské ovocné stezky, který si klade za cíl udržení a obnovu tradice ovocnářství nejen v
devíti oblastech Moravy a Slezska.

Lampiónový průvod
Lampiónový průvod u příležitosti 66. výročí osvobození naší
obce sovětskou armádou v roce 1945 se konal v pátek
6.5.2011. Starostka obce p. Věra Burdová připomněla
válečné události v naší obci, včetně osvobození naší obce v
roce 1945 sovětskou armádou. Poté p. Jan Krömer položil
kytku na pomník a uctili jsme památku padlých minutou
ticha. Také jsme si zazpívali českou hymnu. Lampiónového
průvodu se zúčastnilo 33 občanů obce. Počasí nám přálo,
takže jsme s průvodem prošli celou obcí a odpoledne zakončili opékáním špekáčku a příjemným
posezením.

Oslava Dne matek

V neděli 8.5.2011 se sál kulturního domu zaplnil ženami. Byly to maminky a babičky, které přijaly
pozvání na oslavu Dne matek. Sál byl pěkně nazdobený, voněl šeříkem a v předsálí se tlačily děti,
připravené k vystupování. Děti z mateřské školky překvapily řadou písniček a básniček, ale také děti a
mládež z BRĎA si připravily herecké a taneční vystoupení. Nechyběla samozřejmě kytička pro radost a
sladké občerstvení, které nám ženám o to více chutnalo, jelikož bylo servírováno muži.

sobota 14.5.2011 výlet do Krnova – naučná stezka
příměstský les Krnov-Ježník- Ježečkův palouk – obec Ježník - rozhledna Ježník – Bezručův vrch

Dětský den v Jezdkovicích
Letos se dětský den konal v sobotu 28. 5. 2011. Od rána bylo zataženo a pršelo, ani odpoledne se
počasí moc neumoudřilo, takže nezbývalo, než připravit program pro děti v kulturním domě. Ale to
nám na dobré náladě vůbec neubralo. Pro děti jsme si připravili soutěže, dárečky a občerstvení.
Některé soutěže se natolik líbily, že si je chtěli vyzkoušet také dospělí. A tak jsme si hráli všichni.

Rybářské závody Novodvorská udice 28.05.2011
Dne 28.05.2011 se konaly na rybníku v Novém Dvoře rybářské závody „Novodvorská udice
2011“. Akci zorganizoval a musím říct, že moc pěkně, pan Petr Sabo z Nového Dvora. Akce se
zúčastnilo (pokud jsem dobře počítala) 12 chlapců v kategorii starší chlapci, 9 chlapců v
kategorii mladší chlapci a 5 děvčat. Počasí akci moc nepřálo, a proto se konala pouze
jednokolově. Po ukončení soutěže bylo dětem poskytnuto bezplatné občerstvení, všichni se
ohřáli u ohně a následovalo vyhodnocení. Někomu se dařilo více, někomu méně, každý
soutěžící však byl odměněn. Ti nejlepší dostali rybářské pruty. Ceny soutěžícím předal
starosta obce Stěbořice pan Libor Volf.
Tuto akci zmiňuji, jelikož se jí účastnili také chlapci naší obce – Adam Glocman, Matěj Kupka,
Vojtěch Kapera a Vítězslav Otipka. Nejlepší umístění našich chlapců – na 1. místě v kategorii
mladší chlapci se umístil Adam Glocman. Blahopřejeme a „lovu zdar“

1.6.2011 Mezinárodní den dětí - pěší výlet do arboreta Nový Dvůr – výstava motýlů

Ohlédnutí za plesovou sezónou v Jezdkovicích
V pátek 14.1.2011 se konal již tradiční ples důchodců.
V pátek 18.2.2011 - hasičský ples
V sobotu 19.2.2011 - Dětský karneval
V sobotu 19. 2. 2011 od 14.00 hod. se konal v místním kulturním domě dětský karneval. Program
zajišťovala agentura TOMINO, se kterou spolupracujeme už několik let. Že se dětem jejich soutěže a
zábavný program líbí, o tom svědčí i účast kolem 40 dětí. Dětský karneval podpořily finančním
příspěvkem na nákup výher do tomboly další spolky v obci, a to SDH částkou 1000,- Kč a Klub
důchodců částkou 500,- Kč. Také společnost OPTYS poskytla pro tuto akci sponzorský dar v podobě
bloků, omalovánek a dalších drobností.
5.3.2011 masopustní průvod, maškarní ples a pochování basy

Události v kapli

V postní době se konaly v kapli pobožnosti křížové cesty.
V neděli 17. 4. 2011 v 16.00 hod. se uskutečnil v naší kapli velikonoční koncert.
Vokální kvarteto Angelus Silesius u nás už vystupovalo v
době vánoční roku 2010. Členům kvarteta se moc líbí prostředí naší kaple a hlavně její akustika, a
proto rádi souhlasili s myšlenkou uspořádat velikonoční koncert a přijali pozvání k nám. Někteří
dokonce dorazili se členy své rodiny. Za krásné písně v renesančních a barokních tónech jsme je
společně odměňovali zaslouženým potleskem. Škoda jen, že si v nedělním odpoledni udělalo čas na
půlhodinku „kultury“, která pohladí po duši a navodí sváteční atmosféru pouze 16 občanů naší obce.
V letošním roce se konala v naší kapli zádušní mše, a to při posledním rozloučení
s paní Hedvikou Vaňkovou dne 3.5.2011.
Tak , jako bylo zvykem už v loňském roce, konaly se i letos v naší kapli májové pobožnosti, a to od
11.05.2011 do 30.05.2011 každé pondělí a středu v 18.30 hod.

Štědří občané Jezdkovic
Charita Opava letos organizovala Tříkrálovou sbírku ve dvou městech – v Opavě a v Hradci nad
Moravicí a v šedesátipěti obcích. Celkově se vybralo opět o něco více než loni, a to 1.338.168 korun.
Výtěžek v Opavě se vešel do šestašedesáti kasiček a činí 333.641 korun, v obcích se pak vybral
1.004.527 korun. Stejně jako v minulých letech budou vybrané peníze sloužit ke zkvalitnění péče o
seniory a nemocné v charitní péči.
V naší obci chodily dům od domu 2 skupiny koledníčků v pátek 7.1.2011. Každý z nás měl možnost si s
nimi zazpívat koledy, převzít drobné dárečky a přispět do pokladničky. Celkem bylo v Jezdkovicích
vybráno 9.900,- Kč.

Dne 22. 6. 2011 se konala v naší obci sbírka na obnovu okolí kostela ve Stěbořicích. Občané obce
Jezdkovice přispěli částkou 33.150,- Kč.
Projekt Římskokatolické farnosti Stěbořice s názvem „Novostavba zpevněných ploch, pergoly a kaple,
kostel Stěbořice“ patří mezi vybrané projekty Výzvy č. 3. Požadovaná výše dotace 638.975,- Kč.
Výzva č. 3/2011 Strategický plán LEADER 2008 - 2013 „Opavsku to
omastíme“
Místní akční skupina Opavsko

Co je nového ve Vaší knihovně?
Od 22. května je již plně v provozu webová stránka Vaší knihovny.
základní informace o knihovně, včetně on-line katalogu knih. Díky
kdykoliv zjistit, zdali kniha, kterou byste si chtěli přečíst, se
knihovně.

Najdete na ní
němu si můžete
nachází ve Vaší

Postup při vyhledávání knih:
Na adrese www.knihovnaholasovice.info v záložce Obsluhované knihovny vyhledejte svou knihovnu (jsou
seřazeny abecedně dle názvu obce). Po rozkliknutí se vám objeví základní údaje o knihovně.
V řádku Webový katalog klikněte na slůvko Ano. V tabulce On-line katalog – Zadání dotazu můžete vyhledávat
knihy podle autora, názvu knihy, nebo klíčového slova. (Vyhledávání dle klíčových slov se používá hlavně v
naučné literatuře – příklad: homeopatie, Vánoce, feng-šuej apod.). Pokud se hledaná kniha v knihovně nachází,
objeví se tabulka Výsledky vyhledávání.

Sloupec Dok říká, o jaký druh dokumentu se jedna ( KN = kniha, BR= brožura)
Sloupec Sign (=signatura) označuje lokaci (čili umístění) dokumentu Přehled
signatur:
1. Bohdanovice
BO
13. Litultovice
2. Brumovice
BR
14. Loděnice

LI
LO

3. Deštné

DE

15. Malé Heraltice

MH

4. Dolní Životice

DZ

16. Mladecko

ML

5. Hlavnice

HL

17. Nový Dvůr

ND

6. Hořejší Kunčice

HK

18. Sádek

SA

7. Jakartovice

JA

19. Skrochovice

SR

8. Jamnice

JC

20. Stěbořice

SB

9. Jezdkovice

JE

21. Štemplovec

ST

10.Kamenec

KA

22. Úvalno

UV

11.Košetice

KO

12. Lhotka

LH

23. Velké Heraltice

VH

Poznámka:
Pokud je v signatuře písmeno Q, jedná se o knihu, která momentálně putuje mezi knihovnami. Její přesnou
lokaci zjistíte dotazem (e-mail, telefon) v MK Pavla Křížkovského.
Pokud je v signatuře zkratka REG (Region=kniha zakoupena z prostředků Moravskoslezského kraje) a není
upřesněna lokace, opět se obraťte s dotazem na MK Pavla Křížkovského).
Autor = autor díla
Název = název knihy. Po rozkliknutí názvu knihy si můžete přečíst podrobné informace o dokumentu, u
novějších knih je k dispozici i anotace a náhled na obálku knihy
Sloupec Část je vyplněn pouze v případě, že kniha má více dílů.
Rok = rok vydání knihy
Počet = počet kusů knihy v dané knihovně.
Pokud je výsledek vyhledávání negativní, objeví se věta Nebyl nalezen žádný záznam.
V tomto případě, pokud máte o knihu velký zájem, vyhledejte ji v On-line katalogu knih knihovny Holasovice
(sloupec vlevo – záložka On-line katalog knih knihovny Holasovice). Tento katalog je souborný, objeví se vám
proto všechny výtisky hledaného dokumentu, které se nachází ve středisku (čili ve všech 24 knihovnách). Knihu
pak můžete objednat službou MVS (=Meziknihovní výpůjční služba) prostřednictvím Vaší knihovnice
(knihovníka).

Věřím, že webové stránky Vaší knihovny zpříjemní a urychlí komunikaci mezi Vámi čtenáři a knihovnou. Přeji
Vám spoustu pěkných chvil, strávených společně s knihami.

Za MK Pavla Křížkovského Holasovice: Helena Dehnerová

Třídění odpadů v naší obci
Informace o množství odpadu, který Obec Jezdkovice v roce 2010 vytřídila
a předala k využití a přehled objemu finančních prostředků, které obec
obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.
Tuny

Částka Kč

1.Q. 2010

1,796

4942

2.Q.2010

2,415

9905

3.Q.2010

2,909

12592,5

4.Q.2010

2,575

10017,5

Celkem rok 2010

9,695

37457

Informace poskytnuté RNDr. Martinou Vrbovou,Phd., ředitelkou oddělení využití odpadu,
společností EKO-KOM, a.s.

DOVOLENÁ 18.7. – 5.8.
MUDr. Skalička

Vážení pacienti,
v době od 18. července do 5. srpna 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 – 12:30 Neplachovice

ÚTERÝ

7:30 – 12:30 Neplachovice

STŘEDA

7:30 – 12:30 Brumovice

ČTVRTEK

7:30 – 12:30 Neplachovice

PÁTEK

7:30 – 9:00 Neplachovice
12:30 – 14:30 Brumovice

Přejeme všem našim pacientům příjemné prožití léta.

Od 30.6. do 16.8.2011 bude
kino Holasovice uzavřeno.
17. 8. 2011

Čertova nevěsta

pohádka ČR

18.00 hodin

24. 8. 2011

mládeži přístupný, mluveno česky
- S čerty skutečně nejsou žerty.
Délka představení 101 min.
Vstupné 20,-- Kč

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

dobrodružný USA

18.00 hodin

31. 8. 2011

mládeži přístupný, mluveno česky
- Johnny Depp se vrací ve své roli kapitána Jacka Sparrowa.
Délka představení 137 min.
Vstupné 20,-- Kč

Medvídek Pú

animovaná komedie USA

18.00 hodin

mládeži přístupný, mluveno česky
- Pú se probouzí velice hladový a nemá doma žádný med. Takže se
ho vydává sehnat …
Délka představení 60 min.
Vstupné 20,-- Kč

Srdečně Vás zveme k návštěvě kina

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

Uvírová Jaroslava

75 let

Květen

Burdová Marie
Janošková Jana
Vicherek Viktor
Šnajdrová Jindřiška

70 let
55 let
60 let
50 let

Nejstarší občané

Musialová Irena a Jan Rýž

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

Informace obecního úřadu
Úvěry u české spořitelny k 30.06.2011:
- kontokorent ve výši 250 000,-Kč
- úvěr na hosp. zázemí zámku (moštárna) ve výši 428 876,- Kč

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.
Současně nabádám všechny, kdo by chtěli přispět do dalšího vydání obecního zpravodaje, ať už
článkem, inzerátem, žádostí,…, aby tak učinili nejpozději do 15.12.2011.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové léto, příjemně strávenou
dovolenou a dětem pěkné prázdniny.
Věra Burdová, starostka obce

Zpracovala: Pavlína Kaperová

