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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 2. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné informace.

CO JSOU TO VÁNOCE?
Už před měsícem mi některý s mladých středoškolských
hochů řekl: „Já se už nemůžu dočkat na Vánoce. Už aby
byly.“ To nebyla touha po dárku, to nebylo vítězné slovo
študáka, který bude mít prázdniny. Každý z nás si myslí,
že Vánoce přijdou samé. Do jisté míry to pravda je.
Jednak a naštěstí se kalendářní plynutí času nedá obelhat.
Jednak samá předvánoční nálada už i ty největší cyniky
světa přesvědčí, že čas svátků rodiny nastal. Vždyť kdo by
neměl rád cinkátka na náměstí v Opavě, které se roztomilé pohybují v různých dřevěných
budkách. Nebo vzpomeňme lovení kaprů v kádích, nevšední koncerty, stydění se rodičů, když
dítě na vystoupení zapomene text, zdobení oken vystřihovánkami, které mamka na poslední
chvíli stáhla z Internetových stránek, atd. No řekněte sami, není ten předvánoční čas vskutku
krásný? Konečně už je celá rodina doma, konečně v práci nadřízení jsou sympatičtější,
konečně mám čas na sebe a kulturu mého srdce, kdy se těším na duchovní potřeby, a třeba si
můžu zajít s loveckými pejsky do lesa. O vánocích je všechno nějak krásnější.
Ale nemusí tomu tak být. Znám i jiné příběhy, které pro tuto moji úvahu sem nepatří. Znovu
záleží na každém z nás jak betlémskou událost lásky, kterou propagují andělé, uvedu do svého
okolí. Nenechme si vzít ty pravé Vánoce.
Přeji příjemný a ničím nerušený vánoční čas a také Boží přízeň do dalšího roku.
P. Josef Motyka, farář

KAPLE
V naší kapli jsou pravidelně slouženy v sobotu mše sv. s nedělní platností. Velký dík patří otci
Josefovi, také varhaníkům a ministrantům. Naše děvčata obohacují bohoslužbu svým zpěvem.
Průměrná účast na mších je 50 věřících. Ze sbírek věřící
přispěli 44.000,- Kč na opravu kříže před kapli.
V sobotu 22.12.2012 v 18.00 hod. se bude v místní kapli
konat vánoční koncert – účinkovat bude Pěvecký sbor
Hlavnicko – Kateřínský –IUBILATE.
Mše svatá bude z toho důvodu uspíšena, bude již v 17.00
hod.
M. Vicherková

MATEŘSKÁ ŠKOLA V JEZDKOVICÍCH
www.ms-steborice.cz
Zcela jistě jste měli již možnost setkat se s tímto odkazem, a to především ti, kteří do MŠ v
Jezdkovicích, případně ve Stěbořicích mají zapsané své děti.
Díky těmto stránkám, které byly vytvořeny teprve v loňském školním roce za pomoci p.
ředitelky MŠ Stěbořice a spolupráce pedagogických pracovníků obou zařízení , mají nejen
rodiče svých ratolestí možnost malinko nahlédnout do života těch nejmenších, kde se snažíme
vkládat aktuální informace pro rodiče, ale i básničky, které se s dětmi učíme, plán akcí, něco
se dovíte o zájmových aktivitách, ale máte možnost i zjistit, jaký třeba bude jídelníček v MŠ a
jak je o děti v tomto směru postaráno. Co je však na našich stránkách určitě lákavé, jsou
fotografie nejen obou zařízení, kam mohou nahlédnout i ti méně zasvěceni , ale především
fotografie dětí, které se snažíme pořizovat z našich her, řízených činností, pobytů venku i ze
společně pořádaných akcí a nebo jen tak, kdy je nám společně hezky . Snad si mohu dovolit
říct, že máme tak trochu štěstí, že existují ještě i v dnešní tolik hektické době školičky jako je
právě ta naše, neboť právě takovýto typ zařízení nabízí více než by si kdo mohl představit.
Jednou z priorit je právě úžasné umístění budovy mimo ruch dopravních
prostředků, ještě stále nás zde naštěstí obklopuje příroda a zeleň, která není všude
samozřejmostí a je dětem tolik potřebná nejen ke hrám. Zde se nám nabízí možnost
tematických vycházek za poznáním a to v každé roční době. Samozřejmě pokud nás i zde
neobtěžuje smog, případně bezohlednost těch, kteří ve svých domácnostech spalují nepatřičný
odpad.
Rovněž přínosem je menší kapacita MŠ, jak pro výsledky naší práce, tak především pro
vytvoření pohodové atmosféry dětem a nabízí se zde více možností individuálního přístupu
než jak je tomu v zařízeních s velkým počtem zapsaných dětí. To zcela jistě ocení rodiče těch
nejmenších, kteří se musejí vrátit do svého zaměstnání a určitě s nelehkým srdcem k nám
přivádějí děti již od 2 let.
Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ, jedná se o třídu heterogenní, tzn., že jsou zde děti
všech věkových skupin v tomto případě děti 2-6 let. V letošním školním roce máme z
celkového počtu 20- ti dětí 11chlapců a 9 dívek, 4 děti jsou předškolní, pouze šest je místních
a ostatní děti jsou z okolních vesnic i z Opavy.
Jak je tomu ve všech předškolních zařízeních i u nás společně s dětmi plníme předem
naplánované cíle, které by dětem měly přinést nová poznání, rozšíření vědomostí i znalostí
a předškolní děti připravit pro vstup do základní školy natolik, aby na své nabyté poznatky
mohly plynule a bez obtíží navázat. Neméně důležité jsou zde vytváření hygienických a
společenských návyků……… jednoduše řečeno, vytvořit dětem spolu s rodiči ten správný
základ pro celý další všestranný vývoj.
A zde nezůstáváme jen u slov, neboť našim cílem je vést děti k zdravému životnímu stylu, to
je naše vize pro tento školní rok.
Tzn. rozvoj fyzického zdraví a zdatnosti dětí v rozsahu jejich potřeb a možností, uvědomit si,
že zdraví je prioritní hodnotou. Poprvé v tomto školním roce budeme také moci dětem přímo

u nás nabídnout logopedickou prevenci, která je zajištěna odborně připraveným pedagogem,
p.uč. Bc. Palyzovou Hanou a která je tady právě pro ty, kteří by tuto pomoc potřebovali.
Tak jako každý školní rok tak i letos nás čekají společná tvoření s členy rodiny našich
nejmenších, dále nabízíme u nás dětem keramický kroužek, kde si mohou vyzkoušet, jak se
pracuje s hlínou, měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku výroby vánočních ozdob ve
Slezské tvorbě v Opavě, koncem roku již tradičně nás přijde navštívit čert s Mikulášem s
malou nadílkou. U vánočního stromečku, si potom společně rozbalíme malá překvapení a my
se už jen budeme těšit na ty rozzářené dětské oči.
Jistě mi dají mnozí za pravdu, že žijeme v době nelehké, uspěchané a život se nám jeví někdy
tak trošku náročnější než se dá vždy zvládat, ale nenechte si podrážet nohy někdy i
nepodstatnými malichernostmi a užívejme si radostí, které máme na dosah ruky a které občas
právě pro ty starosti nevidíme.
Nastává čas malého pozastavení čas vánočních svátků a pomalu vstupujeme do nového roku.
A bohužel jen těžko dokážeme říci, co nám ten nový rok přinese.
Přeji vám nejen do toho nadcházejícího roku vše co je pro život tolik potřebné, samozřejmě na
prvním místě to tolik nezbytné zdraví, ale rovněž trpělivost, lásku, pochopení a rodinnou
pohodu.
Za MŠ v Jezdkovicích Bartošová Hana

Informace Základní školy Stěbořice
Naši školu navštěvuje 18 žáků z Jezdkovic a to:
1. třída –3 žáci, 2. třída – 1 žák, 3. třída – -2 žáci, 4. třída – 2 žáci, 5. třída – 2 žáci,
6. třída – 1 žák, 7. třída – 3 žáci, 8. třída – 2 žáci, 9. třída – 2 žáci
V letošním školním roce ještě neproběhly žádné větší soutěže a olympiády. Ty naše děti
čekají většinou až v druhém pololetí. Děti se zatím zúčastnily několika sportovních akcí –
sportovní dny prvního a druhého stupně, žáci deváté třídy připravili sportovní den pro
prvňáky, šachový turnaj. Fotbalisté 6. – 9. třídy nás reprezentovali ve vítězném utkání
Coca Cola cup. V listopadu jsme měli úspěšnou přednášku na téma „Poznej svého psa“ a
řada dětí jela do ZOO Ostrava reprezentovat školu v soutěži o životě zvířat. Aktivní jsou i
děti v družině – kromě setkání s rodiči prvňáků již prožily dopravní den s policii. Se všemi
těmito akcemi a i dalšími se můžete seznámit na stránkách školy
zssteborice.webnode.cz/, případně prohlídnout si fotografie z akcí na stránce
fotoskola.rajce.idnes.cz/ .
A co nás čeká? Vypíšu jen ty nejdůležitější a největší akce. V prosinci Vás zveme na
Vánoční kouzlení, v lednu na ples SRPDŠ. Pak následují lyžařské výcviky pro 7. třídu a 1. –
5. třídu, tradiční karneval naší družiny, cyklokurz pro 2. stupeň, technické soustředění pro 8. a

9. třídu, škola v přírodě pro 2. třídy, řada sportovních soutěží, olympiády a matematické
soutěže Klokan a Pythagoriáda. Na práci svých dětí se můžete přijít podívat ve Dnech
otevřených dveří a taky na jarním vystoupení „Maminkám a tatínkům“. S žáky deváté třídy se
pak rozloučíme na tradičním vyřazení deváté třídy.

Informace o klubu seniorů za období druhé poloviny roku 2012
Adventní doba avizovala, že vánoční čas se blíží a rok 2012 pomalu končí. Nám, seniorům,
však ty léta ubíhají mnohem rychleji - čím dál, tím více. Proto se snažíme, abychom svůj
pozemský život prožili co nejlépe a radovali se i z maličkostí. Částečně nás motivovaly i
společné akce v klubu seniorů. Rovněž i v období II. pololetí roku 2012 se druhé pondělí v
měsíci stalo naším pravidelným setkáním, za účasti 24-26 seniorů. Mnozí z nás se rádi přišli
trochu pobavit a na chvíli zapomenout na problémy a starosti svého, mnohdy životního
stereotypu. Připravili jsme si vždy malé pohoštění a 8 jubilantů obdařili bonboniérou,
zazpívali si a přemýšleli, co dále společně podnikneme. Dobré nápady a zajímavé náměty
byly i příležitostí k seberealizaci v rozšiřování odborných znalostí a dovedností.
Na základě schválené nabídky Nadace fondu manželů Lívie a Václava Klausových,
byl uskutečněn kurz obsluhy PC. Tento nám v rámci projektu „Senioři komunikují“
zajistil Obecní úřad a absolvovalo jej 11 seniorů. Naučili jsme se i komunikovat na
internetu. Za tento vstřícný krok p. starostce děkujeme. Velice nás oslovila i
nabídka společenské akce, a to Vánočního koncertu orchestru Václava Hybše, se
sólistkou operety Karlínského divadla v Praze, Pavlou Břínkovou. Této akce se
zúčastnilo 27 seniorů, kdy krásné melodie a umělecký výkon sólistů, zanechaly
v nás velký umělecký zážitek. Zároveň navodil slavností atmosféru blížících se vánoc. Svými
výrobky – sněhuláky i ostatními exponáty - jsme se zapojili do výstavky s vánoční tématikou.
Podíleli jsme se i na pohoštění svými napečenými dobrotami. V neposlední řadě se účastnili i
zpívání. Nešlo nám o úroveň kvality zpěvu, ale o podporu této akce, která se v naší malé, ale
krásné vesničce uskutečnila.
Na poslední schůzce v tomto roce jsme si připravili Mikulášské pohoštění.
Svou celoroční činnost jsme završili exkurzí ve Slezské tvorbě, které se
zúčastnilo 13 seniorů.
Také i my se zamýšlíme nad tím, co se nám podařilo v roce 2012 uskutečnit, na co bychom se
měli v dalším období zaměřit a čím činnost obohatit. To záleží na každém jednotlivci, jaké
návrhy a náměty podá.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu a vstřícnost
při zabezpečování naší činnosti. Očekáváme však větší účast ostatních seniorů na akcích.
Přijďte mezi nás, rádi Vás mezi sebe přijmeme.

Všechny občany i rodinné příslušníky srdečně zveme na náš tradiční společenský ples,
který se uskuteční 25. ledna 2013. Bohaté občerstvení, bufet a program bude zajištěn.
Očekáváme Váš příspěvek do tomboly. Na hojnou účast se těší senioři.
Krásné, v klidu, míru, pohodě a zdraví prožité vánoce, v roce 2013 hodně sil,
spokojenosti, pevného zdraví, pokoje a Božího požehnání všem občanům přeje za
Klub seniorů Šelderová Zdislava

BRĎO
Prázdniny jsme zahájili jako již každoročně táborem u přehrady v Novém Dvoře. Letos nám
počasí celkem přálo. Začátek týdne byl velmi teplý, dokonce tak, že skoro celý tábor skončil
v přehradě, aby se mohl osvěžit. Druhá polovina týdne už nebyla tak teplá, ale nám náladu
počasí nezkazilo. Stejně jako jiné roky jsme si užívali plno zábavy a hráli různé hry. Naší
největší atrakcí bylo jednoznačně indiánské tipi, které nám přivezli táborníci ze Sádku. Hned
první večer jsme se tam všichni shromáždili, abychom si zazpívali písničky a vyprávěli
příběhy. Letos jsme také měli postavené hlídky, Míša nás sice hlídá dobře, ale my si to chtěli
vyzkoušet také. Po dvou letech, kdy jsme byli počasím donucení opustit tábor dříve, jsme
letos zůstali až do soboty. Při balení tábora se sice začala obloha zatahovat, ale my jsme
všechno stihli schovat ještě předtím, než se spustila malá dešťová přeháňka. Letošní tábor se
nám vážně moc povedl, a my se už teď těšíme na další prázdniny, kdy znovu vyrazíme
na týdenní rekreaci k přehradě.
Nový školní rok jsme zahájili také tradiční procházkou do Dolních Životic, kde na nás čekaly
kolotoče. Nebylo jich tam sice mnoho, ale nám to k radosti a k vydovádění stačilo. Největší
radost jsme měli opět z autodromu, kde jsme se vyřádili snad úplně všichni. Větší holky daly
přednost houpací lodi, kde my starší jsme však jen přihlíželi a obdivovali jejich odvahu.
Na státní svátek 28. 9. 2012 jsme podnikli výlet do Hranické propasti a do okolí lázní Teplice
nad Bečvou. Počasí bylo nádherné, tak nám nic nebránilo v dobré náladě. Kochali jsme se
propastí a nádherně zbarveným listím. Poté jsme také navštívili lázeňskou kolonádu a
posvačili u břehu řeky Bečvy. Dále jsme se vydali do jeskyně, která je nově opravena. Bylo
tam vskutku nádherně a dokonce jsme viděli i skřítky.
Během podzimu jsme si zašli pro kaštany, z kterých jsme si udělali v klubovně výzdobu a
přitom navštívili své stromečky zasazené na polní cestě, abychom se podívali jak pěkně
rostou.

Prosinec jsme přivítali vánoční výstavkou v kulturním domě. Letos byli k vidění všelijací
sněhuláčci a betlémy a také výzdoba co patří k Vánocům. Také jsme zdobili vánoční strom
před zámkem, kde nás poté navštívil svatý Mikuláš s anděly a čerty. Hodné děti obdaroval
sladkou odměnou a ty zlobivé čert postrašil.
Nyní se chystáme na vánoční večírek, kde si nadělíme
drobné dárečky, doneseme cukroví, poslechneme
písničky a zahrajeme spoustu her. A hned na začátku
ledna se vypravíme na Tříkrálovou sbírku.
Za všechny Brďata Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátku a šťastný vstup do nového roku.
Romana Pavelková

SDH JEZDKOVICE
Hasičská sezóna je přes léto v plném proudu. Soutěže jsou pravidelně každý víkend, někdy je
i více soutěží v jeden den. Letos nám štěstí přálo. Zúčastnili jsme se mnoha soutěží,
na kterých jsme se dobře umístili. Stejně jako loni se nám nejvíce líbily soutěže netradiční.
Na netradiční soutěž do Jamnice se vypravilo
pouze ženské družstvo. Sklidily jsme úspěch a
skončily na krásném druhém místě. Od prvního
nás dělily jen desetiny sekundy, příští rok se nám
to určitě povede a my skončíme první.
Na další netradiční soutěž jsme jeli do Loděnice,
tam jsme soutěžili jako smíšené družstvo, jelikož
nás nebyl dostatek. A protože už i jeden muž v
ženském družstvu je brán jako posila, byli jsme
hodnoceni jako mužské družstvo. To nás sice
trošičku mrzelo, jelikož jsme mohli být první ale i tak jsme se umístili na parádním třetím
místě.
Mezitím co jsme vyhledávali netradiční soutěže, účastnili jsme se také soutěží klasických,
vyjeli jsme třeba do Hněvošic, Mladecka, Hlavnice, Bohdanovic…….
Nám se však více líbí ty netradiční, jelikož každý pořadatel je má jinak sestavené a nikdy
nevíme, co nás tam čeká. Tou další byla soutěž v Brumovicích, kde jsme se vážně bavili. Tak
senzační soutěž s úžasnou atmosférou jsme ještě nezažili. Pevně doufáme, že se jí zúčastníme
i v dalších letech. Kluci skončili na skvělém druhém místě a my holky byly třetí.
Netradiční soutěž se konala i v Březové. Sice nám tam bylo horko, jelikož sluníčko opravdu
hřálo, nás to ovšem od zapálení v boji neodradilo a po soutěži jsme se zchladili výbornou
ledovou tříští. I tam jsme se umístili.

V září se konala tradiční soutěž o pohár starostky obce v naší obci. Stejně jako loni jsme
pořádali noční soutěž. Účast byla letos mnohem větší než loni, což jsme opravdu nečekali.
Jelikož i počasí bylo ještě příjemné, neměli jsme důvod soutěž nějak urychlovat. I přesto, že
jsme na soutěžích vždy opatrní, se čas od času stane nějaký úraz. Bohužel pár úrazu se
přihodilo zrovna na naší soutěži. Kromě opravdu drobných úrazů pohmožděných kolen se stal
i jeden větší. Kluci z Hněvošic se vrhli příliš rychle na útok a bohužel se jim to vymstilo.
Kluk, který dělá koš, se nabodl na roh kádě a roztrhnul si nohu. A aby toho nebylo málo,
jedna holka z Brumovic dostala epileptický záchvat. My jsme však neváhali a okamžitě
zavolali sanitku, která sem dojela během 15minut. Ještě před tím, jsme poraněným poskytli
první pomoc.
I přes veškeré úrazy a nepovedené útoky se nám soutěž líbila a mnoho družstev se již teď
těší na další ročník stejně jako my. Budeme jen doufat, že se příští rok obejdeme bez úrazu.
Co tedy dodat na závěr? Letos se nám opravdu dařilo, i když jsme se nezúčastnili všech
soutěží, kterých jsme chtěli, jelikož každý máme své zájmy a někdy nám to nevyjde.
S výsledky jsme spokojeni a příští rok se budeme snažit ještě více, abychom doplnili sbírku
poháru o další.
Jménem celého hasičského sboru bych Vám ráda popřála krásné vánoční svátky prožité s těmi
nejbližšími a mnoho úspěchů pracovních i soukromých v novém roce. Romana Pavelková

Činnost Mysliveckého sdružení „Soseň“ Stěbořice v roce 2012
S postupujícím prosincem se nám přibližují Vánoce a závěr roku 2012 a to je doba, kdy je
dobré se ohlédnout zpět a bilancovat, co se nám za uplynulý rok podařilo a co naopak
nepodařilo. Tento článek se bude věnovat práci Mysliveckého sdružení „Soseň“ Stěbořice,
jehož součástí je i úsek číslo V., tedy Jezdkovice.
Práce myslivců v honitbě souvisí s roční dobou. V prvních měsících roku se věnují
přikrmování zvěře, do krmelců nosí hlavně kvalitní seno, kukuřici, jeřabiny a další. Po novém
roce už v krmelcích nehledejte jadrné krmivo (ječmen, oves). Srnčí zvěř najela na tzv. zimní
režim zažívání a jádro neumí strávit. Potřebuje jen vlákninu, kterou má v seně a tuky, které
jsou v kukuřici. Jeřabiny jsou významným zdrojem vitamínů. Začátkem roku není mnoho
příležitostí k lovu, protože skoro všechny druhy zvěře jsou hájeny. V naší honitbě se můžeme
věnovat lovu lišky obecné, která já naším nejznámějším predátorem. Lov lišky není snadný a
její pověstná „mazanost“ je mezi myslivci známa. Lišky lovíme, protože nemají přirozeného
predátora a je potřeba udržovat její stavy v únosné míře. Dříve byla velkým nepřítelem lišek
vzteklina, nicméně po plošné vakcinaci v ČR nebyla vzteklina již několik let zaznamenána.
Z lišky v zimním období máme užitek ve formě kvalitní kožešiny.
S příchodem jara tradičně pořádáme v naší střelnici „Skála“ střelecký den ve střelbě
v loveckém kole na asfaltové terče. Závodu se zúčastní vždy kolem třiceti střelců, kteří závodí
o putovní pohár našeho sdružení. Ten, který obhájí prvenství tři roky v řadě po sobě, může si
pohár ponechat.

Další ze společenských akcí našeho sdružení je myslivecký den, který pořádáme vždy
některou sobotu v červnu. Červen je měsíc myslivosti a proto je nejlépe prezentovat v této
době myslivost. Tato akce v naší střelnici „Skála“ je určena široké veřejnosti, pro děti
chystáme kolo štěstí, vzduchovkovou střelnici, dospělí návštěvníci mají možnost si vystřelil
z brokovnice na asfaltový terč, samozřejmě pod dohledem a předešlé instruktáži od držitele
zbrojního pasu. Neodmyslitelně k myslivecké akci patří zvěřinová kuchyně. Také v
následujícím roce 2013 plánujeme myslivecký den uspořádat. Informaci o termínu a místě
konání akce se dozvíte z plakátu, nebo z obecního rozhlasu. Už teď se těšíme na Vaši
návštěvu.
V květnu a červnu, když povyroste řepka, se do naší honitby nastěhují divočáci, kteří
vášnivým myslivcům nedají spát. Divočák způsobuje na polích značné škody a proto je
potřeba se na jejich lov připravit s předstihem. Myslivci zakládají tzv. vnadiště, kde divočáky
lákají na nejvybranější lahůdky, což je hlavně kukuřice. Když začne být vnadiště
navštěvováno divočáky, myslivci tráví dlouhé hodiny na posedu v jeho blízkosti a doufají, že
se některý z divočáků nechá zlákat a přijde „do rány.“ Samozřejmě nemůžeme lovit každý
kus, který přijde, pro lov platí zásady, které je nutno dodržovat. Tak třeba v naší honitbě je
možné lovit divočáky pouze do stáří dvou let, tedy selata a lončáky. Vodítkem pro určení stáří
divočáka je jeho velikost, tvar a stavba těla, délka štětin, velikost a tvar pírka (ocas divočáka),
sociální chování ve skupině a další. Divočák nám dává kvalitní zvěřinu, kterou můžeme
připravit na rozmanitý způsob (se zelím, nebo se šípkovou :-) )
Prase divoké je poměrně velký sudokopytník. Dospělí samci dorůstají 120 - 180 cm a v
kohoutku měří 55 - 100 cm. Jejich hmotnost je značně různorodá a v jednotlivých oblastech
se viditelně liší, v průměru však činí 50 - 90 kg. Ve Francii byl v roce 1999 zastřelen samec
vážící celých 277 kg, v Rumunsku a Rusku byli několikrát zaznamenáni i samci s hmotností
téměř 300 kg. Vzhledem k poměru těla má prase divoké nápadně velkou hlavu a relativně
krátké končetiny. Jeho srst je tvořená hustými štětinami, které ho chrání před nepříznivými
vlivy. Její zbarvení kolísá mezi tmavošedou přes hnědou až k černé. Během zimy je srst
výrazněji hustší a tmavší. Selata jsou zpočátku hnědá a světle pruhovaná. V této fázi života se
selata nazývají markazín. Mezi další nápadné znaky prasete divokého patří jeho čtyři výrazné
trojhranné špičáky, jež se při dorůstání zahýbají vzhůru. Slouží hlavně jako účinná zbraň při
soubojích. U samců dorůstají obvykle 20 cm, ve výjimečných případech však mohou dorůst
až do délky 30 cm. Spodní špičáky kňourů myslivci nazývají páráky a menší horní špičáky
klektáky. U samic jsou viditelně menší a směřují směrem nahoru výrazně mírněji, navíc
pouze u starších jedinců. Prase divoké má skvěle vyvinutý čich a sluch, jeho nejhůře
vyvinutým smyslem je zrak. Prase divoké je aktivní zejména v noci, den tráví většinou
odpočinkem. Jedná se o skrytě žijící tvory, kteří se díky svým dokonale vyvinutým smyslům
většinou velmi účinně vyhýbají přítomnosti člověka. Jejich přítomnost v lese však často
můžeme zaznamenat díky jejich bahenním koupelím, ve kterých je bahno v loužích rozválené
na velké ploše. Žijí obvykle ve skupinách, které průměrně čítají 20, vzácně až 50 jedinců.
Výjimkou jsou pouze staří samci, kteří žijí samotářsky.
Ve starém Říme bylo kančí maso oblíbeným pokrmem na hostinách. Divoká prasata zde však
byla, podobně jako jiná divoká zvířata, zneužívána při krutých hrách v cirku. Lov na černou a
jelení zvěř, obvykle ve formě jezdecké štvanice se smečkou psů, byl oblíbenou zábavou
šlechty v evropském středověku. Náruživě se mu věnovali i čeští králové Václav I. s Václav
IV.. Lov na kance byl nebezpečný, výjimkou při něm nebylo ani usmrcení lovce poraněným
zvířetem. Takto zahynul například princ Imrich, syn uherského krále Štěpána I., nebo

chorvatský šlechtic Nikola Zrinski. V období renesance a baroka byl oblíben lov v leči
obestavené plátny. Při těchto lovech byla zvěř nahnána do velkých ohrad z pláten či sítí, kde ji
z altánů stříleli urození lovci nebo i dámy. Tento způsob lovu si oblíbil například císař Karel
VI. a jeho manželka Alžběta Kristina. Jindy urození lovci nebo lovecký personál černou zvěř,
uzavřenou v ohradách z pláten, zabíjeli oštěpy či zvláštními kančími meči. To však byla spíš
surová lovecká zábava, podobná býčím zápasům, než skutečná myslivost. V současnosti je
prase divoké v České republice nejoblíbenější a nejvíce lovený druh srstnaté zvěře. Loví se
většinou na čekané nebo při společných naháňkách. Zatímco dospělá prasata je povoleno lovit
pouze od 1. 8. do 31. 12., lov selat a lončáků je možno provádět celoročně. Myslivci označují
samce prasete divokého slovem kňour, samice je bachyně. Mladá zvěř obojího pohlaví v
prvním roce života je známa jako markazíni, letošáci či selata, v druhém roce života jako
lončáci. Trofejí z prasete divokého jsou kly, mezi myslivci označované jako zbraně, a to jak
delší spodní páráky, tak kratší horní klektáky, jimiž rozzuřený kanec klektá, tj. vydává
cvakavé zvuky.
Po třech letech se podařilo navázat na tradici a na konci září uspořádat druhou troubenou
Svatohubertskou mši ve Stěbořicích. V krásně opraveném a vyzdobeném kostele Narození
Panny Marie se linuly zvuky lesnic a myslivci přicházeli do kostela, aby si připomenuli svého
patrona, sv. Huberta. Hubertskou mši B dur zahráli Trubači vojenských lesů a statků s.p.,
divize Lipník nad Bečvou, texty zpívali členové kostelního sboru z Větřkovic. Mše se
účastnili také hosté z okolních mysliveckých sdružení, členové Řádu svatého Huberta,
členové řádu Černých myslivců Pobeskydských, starostové obcí v naší honitbě a samozřejmě
široká nemyslivecká veřejnost, která je vždy rovněž vítána. Naše sdružení nemá ambice
pořádat Svatohubertskou mši v takovém rozsahu každý rok. I nadále se budeme snažit, byť v
menším rozsahu, pořádat Svatohubertské mše v Jezdkovské kapli.
Dne 24.11.2012 jsme uspořádali náš hlavní podzimní hon na drobnou zvěř. Procházeli jsme
pole a remízky v okolí obcí Zlatníky, Jaktař a Milostovice. Nástup a slavnostní výřad se
neobejde bez loveckých signálů, které zatroubili Myslivečtí trubači ze Slezské Harty. Vlastní
hon se pak neobejde bez loveckých psů, kteří již odpradávna pomáhají myslivcům. Našich
honů se může účastnit také nemyslivec, který dosáhl věku alespoň 15 let, těmto pomocníkům
říkáme honci. Závěr honu, tzv. poslední leč v restauraci v Milostovicích byla vedena v duchu
mysliveckých tradic. Uskutečnilo se přijímání mezi myslivce, pasování na lovce různých
druhů zvěře, vyhlášení krále honu, myslivecký soud a tombola. Nejen pro tyto tradice, které
jsou nedílnou součástí mysliveckých honů, byla Česká myslivost zapsána v letošním roce na
seznam Národního kulturního bohatství. Tento akt dává jasný signál, že myslivost není jen
obyčejný lov, ale je to spolková, kulturní a osvětová činnost, která navazuje na tradice našich
předků, uchovává je a předává dál. Jako myslivci cítíme velkou radost, ale také zodpovědnost
za tuto poctu.
Tak jako náš myslivecký rok začal, tak také končí. S příchodem podzimních a zimních dnů se
staráme o naplnění krmelců a zásypů, aby zvěř nabrala tukové zásoby na období strádání.
Zároveň lovíme průběrné kusy srnčí zvěře podle schváleného plánu lovu, u kterých je
předpoklad, že by nastávající zimu živořily, nebo nepřežily.
Na závěr bychom chtěli popřát klidné adventní dny, Veselé Vánoce, Silvestra jak se patří a
úspěšný rok 2013.
za M.S. „Soseň“ Stěbořice, Ing. Tomáš Ryž

CESTY DO JEZDKOVIC LEMUJÍ STROMY
Již dlouhá léta lemují cesty do Jezdkovic ovocné stromy. Na jaře se
těšíme z pohledu na krásně rozkvetlé stromořadí a o něco později,
začátkem léta si pochutnáváme na sladkých třešních směrem do
Stěbořic, na podzim na sladkých jablíčkách směrem do Dolních Životic Třešně
a také chodíme sbírat ořechy směrem do Nového Dvora.
V loňském roce byly vysázeny další stromy – třešně
směrem na Boží muka a lípy podél polní cesty v horní části
obce – směr Litultovice. V letošním roce jsme ve
vysazování stromů pokračovali. Dne 23.10.2012 byly
podél polní cesty za Přemkem Ryžem vysázeny švestky.
Této akce se zúčastnilo 15 občanů (3 děti a 12 dospělých).
Chtěla bych tímto požádat všechny občany naší obce včetně dětí,
aby společně s námi o stromy
pečovali a
nepoškozovali je.

Lípy

Švestky

BOŽÍ MUKA
Jistě každý z nás se za slunečného dne rád projde kolem obce, rozhlédnout se po kraji, posedět
na lavičce u Božích muk, odpočinout si od každodenních starostí a shonu. Oprava Božích
muk stála 92.000,- Kč + 4.400,- Kč obrazy.

Proto mě dost zaskočila skutečnost, že už tak krátce po opravě je tato památka poškozena. Ze
strany od posezení je omítka otlučená a obrázek poškozený, což vypadá, že si někdo udělal z
této kulturní památky terč a strefoval se kamením. Předpokládám, že takový druh zábavy
vyhledávají spíše děti. Proto prosím rodiče a všechny občany, aby své děti, vnoučata a příbuzné,
místní nebo dojíždějící na návštěvu upozornili na nevhodnost takového chování.

Historie kulturního domu
Budova hostince dříve patřila k velkostatku
Počátkem října 1930 byl zastaven provoz
v tomto hostinci. Hostinskou činnost tehdy
provozoval Jan Gebauer, který se odstěhoval.
Potom si panský hostinec pronajal Ludvík
Pavlásek (byl to bývalý dlouholetý starosta
obce – zemřel 23.3.1934). Za jeho působení
se postavilo nové jeviště, na kterém se poprvé
6. května 1934 hrálo divadelní představení
„Marjánko má“. V roce 1935 převzal po
Ludvíku Pavláskovi
hostinskou živnost Josef Urban – kovář v
Jezdkovicích. Roku 1954 byla vytrhaná dřevěná podlaha v sále a byly položené parkety. V
roce 1962 byla opravena fasáda na pohostinství.
K větší adaptaci došlo až v roce 1967. Sál byl rozšířen o místnost, kde byl dříve výčep, stěny
byly obložené dřevotřískou s umakartem, položené parkety v přísálí a vše bylo vymalované.
Finanční náklad na adaptaci činil 10.500,- Kč.
V roce 1971 začala přístavba sociálního zařízení u kulturního domu a následující rok byla
zhotovena fasáda na přístavbě. Koncem roku 1976 byl opraven interiér pohostinství a 1. února
1977 byl obnoven provoz.
V roce 1978 byla provedena izolace stěn a byly vyměněny vchodové dveře. Od 20. května do
6. července 1981 byla vyměněna všechna okna, opravena a natřena fasáda a byly vymalované
všechny místnosti.
V roce 1989 byla ve dvou místnostech vytrhaná dřevěná podlaha, která byla nahrazena
betonovou. Na tu pak byla položena podlahová PVC krytina.
V roce 1994 byla opravena střecha na kulturním domě. Stará břidlice byla nahrazena krytinou
eternitovou.
Jan Krömer - čerpáno z „Pamětní knihy r. 1918-1937“ a „kroniky obce Jezdkovice r. 1945 –
1992“.

Dražší voda
přinášíme Vám informaci o zvýšení ceny vody, na základě Usnesení z členské schůze Svazku
obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice konané dne 5.12.2012 v Litultovicích:
-

zvýšení ceny vody o 1,- Kč na 27,- Kč + DPH dle platných zákonných předpisů
(15%) (tj. 27+4,05=31,05 Kč).
Zvýšení ceny vody platí pro právnické osoby od 1.1.2013, pro
domácnosti od příštího odečtu odběru vody, tj. cca od 20.
dubna 2013.

Informace o stavu úvěrových účtů
Obecní úřad má k 31.12.2012 závazek vůči České spořitelně, a.s. a to ve výši:
358 275,- Kč - hospodářské zázemí (moštárna)
250 000,- Kč - kontokorentní úvěr

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

390,- Kč
105,- Kč

Výše místního poplatku pro rok 2013
Výše místního poplatku byla stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Jezdkovice
č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek pro rok 2013 byl stanoven ve výši 480,- 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 2011 činily 149 197,-Kč.
Díky třídění odpadů jsme vyinkasovali od společnosti EKO-KOM v letošním roce 38 537,- Kč.

Finanční částka společnosti EKO-KOM je vždy odečtena od skutečných nákladů za
sběr a svoz komunálního odpadů tj. 149 197 – 38 537 = 110 660 počet občanů k
1.1.2012 – 226 počet chat k 1.1.2012 – 5 110 660 : 231 = 479,04Kč
Splatnost poplatku:
a)
Nečiní-li poplatek nebo souhrn poplatku za domácnost 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.1/2012 je k dispozici na úřední desce obecního úřadu a rovněž na
elektronické úřední desce.

Poplatek za psa
(prvního a každého dalšího) zůstává pro rok 2013 stejný jako
v roce 2012, tj. 150 ,- 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.

Úřední hodiny obecního úřadu
Úřední hodiny – starostka, místostarosta:
pondělí 10:00 – 12:00 hod. .
středa 16:00 – 18:00 hod.
Od 2.1.2013 nastoupí do pracovního poměru na zkráceny úvazek nová paní účetní p. Jana
Zahlová ze Zlatník.
Úřední hodiny - p. účetní:
pondělí 8:00 – 12:00 hod.
středa 13:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 12.00 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 pouze Věra Burdová, později také i
Jana Zahlová.
Na obecním úřadu je zřízené kontaktní místo služby CzechPOINT.

Občané mají možnost nechat si vystavit výpis: z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů
fyzických osob a také právnických osob, z bodového hodnocení řidičů, z katastru nemovitostí
- list vlastnictví (ne však katastrální mapu) a 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.).

Obecní knihovna
otvírací doba každé pondělí.
Lichý týden od 16:00 do 16:30 hod.
Sudý týden od 10:00 do 11:00 hod.
Už se Vám stalo, že byste si rádi přečetli konkrétní knihu, ale ta není v naší knihovně? Máme
řešení. Objednejte si tuto knihu. Nahlaste název knihy, případně autora a my zajistíme, aby
se
kniha
dostala
také
do
naší
knihovny.
Na
webových
stránkách
http://www.knihovnaholasovice.info/, v On-line katalogu knih knihovny Holasovice ověříme,
zda tuto knihu knihovna Pavla Křížkovského vlastní a ve které obsluhované knihovně se
momentálně nachází. (Knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích jako "pověřená knihovna"
obsluhuje 23 knihoven regionu.) Knihu objednáme, aby se dostala do naší nabídky.

Plánované akce začátkem roku 2013
V pátek 25.1.2013 společenský ples pořádaný klubem důchodců, začátek v 17:00 hod.
V sobotu 9.2.2013 od 12 hodiny 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.
Tříkrálová sbírka
Jako tradičně proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, která se bude konat stejně jako v
předchozích letech v pátek 4.1.2013 v době od 16:00 hod. do 19:00 hod. V této době budou po
domácnostech chodit dvě 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.
SDH Jezdkovice
SDH zve všechny své členy na výroční členská schůzi, která se bude konat v místním kulturním
domě v pátek 11. ledna 2013, začátek v 18.30 hodin. Prosíme všechny členy, aby si sebou vzali
členské průkazy a finanční prostředky na zaplacení členského příspěvku ve výši 100,-Kč.
Informace o realizaci projektu „Senioři komunikují“,
který proběhl v naší obci
Díky Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových za možnost realizace projektu
"Senioři komunikují", který se v letošním roce konal také i v naší obci již potřetí. Naši senioři
se scházeli v prostorách kulturního domů a podle jejich reakcí na konci kursu, který proběhl v
srpnu bylo znát, že odcházejí naplnění novými informacemi a poznatky a že počítač už pro ně
není neznámou. Po dobu čtyř dnů prošli základem ovládání PC, internetu a další výukou.
Profesionální a především lidský přístup lektorky p. Koválikové dokázal, že i starší lidé mohou
jít s dobou a nemusí se bát moderní technologie současné doby.

Jelikož rok 2013 je poslední rok působení pana prezidenta Klause v úřadě, přesto se nadačnímu
fondu povedlo získat finanční prostředky i pro další ročník projektu „Senioři komunikují“.
Proto milí senioři využijte poslední šance v roce 2013 a přihlaste se do projektu.
Věra Burdová
Ráda bych Vás seznámila s tím, co se u nás v tomto roce změnilo, co se podařilo nebo
nepodařilo.
Realizované projekty v roce 2012 byly dva
„Stavební úpravy prostoru schodiště zámku Jezdkovice“ V rámci stavebních úprav došlo k
odstranění vyvýšené části podlahy vstupní chodby před schodištěm, prodloužení schodiště o
jeden stupeň, byla provedena hydroizolace a položena nová kamenná dlažba v chodbě 1. NP.
Dále došlo k výměně stávajících schodišťových madel za kovářské výrobky, ošetření dřevěných
stupňů schodiště a podesty (broušení a lakovaní), repasovaní oken, usazení nových mříží,
nových vstupních dveří z průjezdu a osazení nových svítidel.
Dotace byla poskytnuta z Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje. Celá akce stála
651 832,- Kč včetně DPH. Obec se na celkové částce podílela ve výši 10%.
„Kaple Jezdkovice – vytápění lavic a úpravy veřejného prostranství“ V rámci stavebních
úprav byla plocha před kaplí opticky zvětšena zrušením stávajících obrubníků, které nyní
spojují kapli s chodníkem a položena souvislá dlažba po obou stranách o rozměru 500x500 mm.
Podél čelní stěny kaple vznikl okapový chodník po obou stranách a na něj navazuje travnatá
plocha, která je ukončená zahradním obrubníkem. Dále byly napojeny svody do novodurového
potrubí. Byl opraven kříž a posunut na nový betonový základ. Na opravu kříže byl použit
finanční obnos ze sbírek věřících ve výši 44 000,- Kč. Kamenná konstrukce kříže byla
kamenicky opravena s provedením očisty korpusu, kamenný vodorovný díl ve vrchní časti kříže
je nahrazen novým kamenným dílem, nápis a socha Krista je pozlacená. Dále byla osazena
zeleň a přidána orientační tabule. V dřevěných lavicích jsou nainstalována topná tělesa.
Dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj. Celá akce stála 229 444,- Kč včetně
DPH. Spoluúčast obce ve výši 30%.
Během roku byla ale obec v projektech velmi aktivní a připravila následující žádosti o dotace:
„Zateplení objektu mateřské školy“ V rámci projektu měly být provedeny následující
aktivity: zateplení fasády, zateplení podlahy půdy, obnova drenáže, která nahradí stávající
netěsné vedení dešťové kanalizace, jež je jednou z příčin podmáčení objektu. Dále výstavba
nového domečku pro hračky - pro uskladnění dětských hraček používaných na školní zahradě,
přístřešku - stávající venkovní posezení pro děti má být doplněno o jednoduchý tesařský
dřevěný přístřešek a zpevnění odstavné plochy, která bude používaná ke krátkodobému
odstavování osobních automobilů rodičů (doprovodu) dětí. Žádost nebyla v roce 2012 úspěšná.
„Dětské hřiště“ V rámci tohoto projektu je plánována rekonstrukce současného hřiště
uprostřed obce. Provede se zásah do svahu, aby bylo možné do svahu usadit po celé délce
palisády. Do vyhloubeného prostoru budou zakomponovány (uchyceny v betonových patkách)
vybrané dětské prvky, dále pak bude vysypán prostor mulčovací kůrou a umístěny lavičky a

odpadkové koše. Nakonec bude vysazena zeleň, aby nebylo pískoviště vystaveno přímému
slunci a provede se dosypání a dorovnání terénu. Žádost nebyla v roce 2012 úspěšná.
„Stavební údržba průjezdu zámku“ Jedná se o výměnu kamenné dlažby v prostoru průjezdu,
snížení úrovně vyvýšených okrajových částí na úroveň stávající vrstvy, položení benátské
dlažby v kombinaci se žulovou kostkou. Schodišťové stupně před dveřmi prodejny potravin a
obecního skladu budou z kamenných pískovcových bloků. Dojde k výměně dřevěných vrat,
které vedou do nádvoří a novodobých dřevěných dveří za dřevěné kazetové, dále dojde k repasi
dvoukřídlových vstupních dřevěných dveří, které vedou do pravého křídla zámku a repasi
vstupního portálu. Bude osazeno nové svítidlo, nová lavice, paraván k telefonnímu automatu a
vyspravené omítky.
Dotace je poskytnuta Statním zemědělským intervenčním fondem, dohoda je podepsaná,
realizace proběhne na jaře 2013.
„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra v obci Jezdkovice“ Rekonstrukce je plánovaná
do dvou etap. První etapa byla předložena již podruhé. Projekt nebyl v roce 2012 úspěšný. V
roce 2013 se domníváme, že nebude vyhlášena výzva, do níž bychom mohli projekt předložit.
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“ Tento projekt se má skládat ze dvou částí. V první části
projektu dojde k výměně celkově 34 ks svítidel umístěných na stávajících sloupech NN. Svítidla
budou nahrazena novými sodíkovými výbojkami. Připojení nových svítidel bude provedeno na
stávajícím vedení veřejného osvětlení. Dojde k rozšíření osvětlení. Ve druhé části projektu bude
zavedeno osvětlení jako nové odběrné místo v samostatné lokalitě za obcí, v níž se v současnosti
nenachází žádné veřejné osvětlení. Svítidla (2 ks) zde budou opět umístěna na stávajících
sloupech nízkého napětí. Žádost nebyla v roce 2012 úspěšná.
V roce 2013 se budeme zabývat především víceúčelovým a dětským hřištěm.
Přestože nebyly některé žádosti pro nedostatek finančních prostředků podpořeny, budeme o
finanční prostředky žádat při nejbližší vhodné příležitosti.
Věra Burdová
Kino Holasovice hraje v lednu
2. 1. 2013

Nehrajeme ! ! !

9. 1. 2013

Hurá do Afriky!

17.30 hodin

mládeži přístupný, mluveno česky
- Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi.
Délka představení 93 min.
Vstupné 20,-- Kč

16. 1. 2013
18.00 hodin

Láska je láska
tragikomedie ČR
mládeži přístupný, mluveno česky, anglicky
- Komedie Milana Cieslara, která Vás zahřeje.

animovaný SRN

Délka představení 105 min.
Vstupné 20,-- Kč
23. 1. 2013
18.00 hodin

Let´s Dance: Revolution
mládeži přístupný, mluveno anglicky
- Stačí krok a svět se změní.
Délka představení 100 min.
Vstupné 20,-- Kč

taneční film USA

30. 1. 2013
18.00 hodin

Školní výlet
hořká komedie ČR
mládeži přístupný, mluveno česky
- …v jiné době prožili nejkrásnější léta života, ve zcela jiné době
zestárli...
Délka představení 90 min.
Vstupné 20,-- Kč

Holasovice Vás srdečně zvou k návštěvě kina

NEJLEPŠÍ LÉK PROTI NACHLAZENÍ
V dnešní rychlé době jsme neustále zaplavování reklamou na různé farmaceutické léky při
různých nachlazení a přitom se stačí pohledat staré osvědčené recepty naších babiček k tomu
dávku trpělivosti a pozitivního myšlení.
Přikládáme pár vzácných rad pro toto období.

POZVÁNÍ

Do zpravodaje přispěla Ludmila Slaninová

PAMATUJETE SI VŠECHNY
PROMĚNY „SLAMĚNÉ
POSTAVY“

Společenská kronika
V druhé polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum
červenec

Terber Miroslav
Ryž Josef
Kupka Leopold
Ing. Rýž Jiří

50 let
70 let
65 let
55 let

srpen

Janošek Rudolf
Rýž Jan
Krömer Jan
Verony Jiří

60 let
80 let
65 let
50 let

září

Andrle Vlastimil

55 let

říjen

Mrázková Jaroslava 70 let

listopad

Seibertová Božena 70 let
Šturmová Ivana
50 let
Krusberská Milena 65 let

prosinec

Klimeš Jan
Ešíková Anna

80 let
60 let

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

Závěr
Za letošní vánoční stromky poskytnuté do kulturního domu, před obecní úřad a do obecní kaple
děkujeme manželům Šelderovým, manželům Slaninovým z Březové a manželům Lešínským.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem do obecního zpravodaje.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové vánoce, hodně
zdraví a štěstí v novém roce.
Věra Burdová, starostka obce
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