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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.

Vážení obyvatelé Jezdkovic. U každého z Vás je obec Jezdkovice nějakým způsobem zapsaná
v srdci, jako místo, které se spojuje se slovy: dům, domov, příbuzní, dětství, prožitky, práce.
Jinak je to se mnou. Letos jsem poprvé slyšel jméno vaší obce, až letos jsem ji poprvé
navštívil, letos jsem mnohé z Vás mohl poznat a překročit práh vašich domácností. S čím se
mne, za tak krátkou dobu, spojuje obec Jezdkovice? Tří věci:
1.
dveře k slavení neděle - pro křesťany je už večerní mše svatá v sobotu začátkem
slavení neděle. Do kaple jezdím moc rád, ačkoli je to někdy vypjaté po pracovní sobotě,
pokaždé si to prožiji.
2.
život a setkání - jsem mile překvapen z péče o obec, o kapli, nejen jako o stavby - ale
o život a dění. Vidím rodiny s dětmi, mládež - to je budoucnost. Po mši svaté se lidi
nerozprchnou k televizi, ale mají si ještě co říci, diskutují.
3.
křižovatka cest - kam dál? Ptám se, když projíždím Jezdkovicemi na kole. Ačkoli malá
obec, přece nabízí nejméně tří směry, kam se vydat - stojí to za to - hlavně na Moravici :-)
Také mé Vánoční přání směřuje k tomu, abyste se odvážili vydat na cestu i když znáte její
nástrahy. Stojí to za to:
Když se vydáš na cestu
do Betléma, brzy zjistíš, že musíš udělat
mnoho malých kroků, aby ses pomalu přiblížil k cíli.
Když se vydáš na cestu do Betléma,
brzy zjistíš, že k cestě patří také
pády, křižovatky, prach a žízeň.
Když se vydáš na cestu do Betléma,
brzy zjistíš, že čím větší je tma, tím
více uvidíš hvězd.
Když se vydáš na cestu do Betléma,
brzy zjistíš, jakou sílu ti dává tvoje
touha.
Když se vydáš na cestu
do Betléma, brzy zjistíš,
že cíl je blízko, ale cesta k
němu bývá daleká.
Neznámý autor
Klement Rečlo, duchovní otec

Hola, hola, krásná školka na vás volá !!!
Není tomu tak dávno, kdy jsme tu ,,naši“ mateřskou školu v
Jezdkovicích označili jako školičku ze škatulky, ale až nyní
je to doopravdy jak se říká - školka jako z cukru, prostě
radost pohledět.
V měsíci říjnu začaly na budově mateřské školy a v
přilehlém okolí nemalé úpravy a změny.
Za provozu, který naštěstí nebyl přestavbou až tolik narušen ani omezen a pod zodpovědným
,,dohledem“ p. starostky, která dbala, aby vše probíhalo jak má, se dnes můžeme těšit opravdu
velkým a zásadním změnám.
Byla využita travnatá plocha, kde nám vyrostlo už dlouho potřebné a tolik vytoužené,
prostorné parkoviště, byla zateplena budova, úžasně upravena zeleň na zahradě školky, ale i v
prostorách u parkoviště. Na zateplené budově září nová fasáda, kde byly zachovány a
obnoveny původní reliéfy a nutno podotknout, že i barvy fasády byly vybrány velmi vkusné a
pro danou budovu školky velmi pěkné. I sklep byl upraven tak, aby zde mohly mít děti
uloženy hračky pro hry a pobyt venku.
Určitě mi dáte za pravdu, že tato budova má již svou historii, neboť právě od roku 1975 slouží
jako zařízení pro děti. A určitě si mnozí z vás nejednou vzpomenou na zážitky z útlého
dětství, na toho svého kamaráda nebo na tu svou pani učitelku právě z této školky. Avšak
když se poohlédneme zpět nebo zapátráme v kronice starých fotografií, z minulosti zůstaly
mnohým už jen ty vzpomínky. V současné době se nám nabízí pohled na krásnou dominantu
obce a určitě příslib těm ,,našim budoucím“………… .
V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 20 zapsaných dětí. Letos máme více
chlapců, kterých je 13 a 7 děvčat, z toho jsou 2 děti předškolního věku a opět byla kapacita
plně využita i dětmi z okolních obcí. Jedná se o třídu heterogenní, tn., že jsou v jedné třídě
děti ve věku 2,5 let a současně děti pětileté, avšak pracovní činnosti jsou samozřejmě vhodně
voleny tak, aby odpovídaly dané věkové skupině. Nikdo se tedy nemusí obávat, že by to jeho
děťátko bylo příliš přetížené nebo bylo vystavené náročným činnostem. Naopak můžeme říct,
že pro děti mladší se zde jedná díky napodobování starších kamarádů o rychlejší posun ve
vývoji, než tomu bývá ve třídách, kde jsou si věkem děti rovny.
Opět se letos zaměřujeme na přípravu pro vstup do základní školy prostřednictvím
systematické přípravy s předškoláčkem, je plně využita tolik potřebná logopedická prevence
pod odborným vedením p.uč. Hanky Palyzové.
V keramické dílničce se i v tomto školním roce děti nadále seznamují s vlastnostmi hlíny a
možnostmi využití a už nyní mají vyrobeny malá vánoční překvapení pro své blízké. Zde
bych chtěla velmi poděkovat p. Orlíkové, která v obci provozuje keramickou dílnu a která s
MŠ spolupracuje a pomáhá nám.

V tomto školním roce jsme z důvodu přestavby dosud neměli možnost se společně s rodiči a
jejich dětmi sejít a něco vyrobit jako tomu bývá již zvykem. Avšak již koncem měsíce ledna
se chystáme na společné tvoření jak jinak, než se zimní tématikou.
Vést děti k zdravému životnímu stylu. Cíl nejen našeho loňského školního roku, ale vlastně
tolik potřebný i pro roky příští. Ptáte se, co se pod tím skrývá? Říkáte, že jsou to jen fráze na
kusu papíru ? Možná ano. Možná je to i na vás samotných, možná je třeba především chtít a
uvědomit si, že zdraví je prioritní hodnotou. Nemusíme se rozhlížet kolem sebe až tolik,
abychom viděli, že se pozvolna a nenápadně začínají ze života dětí vytrácet věci, které právě
to dětství dělají krásným, nezapomenutelným. Kdy v dospělosti se do něj ve svých
vzpomínkách nejednou a rádi vracíme, abychom si vybavili, co nás dokáže příjemně naladit a
zahřát.
Společný výlet vlakem, jen tak obyčejná procházka nebo pohádka před spaním přečtená
příjemným hlasem maminky je mnohdy mnohem víc, než mobilní telefon jako hračka nebo
ten nejnovější tablet s pohádkami a vším tím, co nám doba přináší.
Vždyť právě psychická pohoda, dobrá mysl a fyzický rozvoj jsou základem k zdravému
životnímu stylu.
Těšme se ze společně strávených chvil, mějme příjemný pocit a zážitek ze všeho, co můžeme
dělat společně, vždyť to všechno je tak krátké, tak rychlé a především neopakovatelné………
A malé připomenutí – více chvalme, méně kárejme a nezapomínejme, že naše děti jsou právě
odrazem nás.
Nastává čas vánočních svátků, čas, který patří právě těm naši nejmenším. Snad dokážeme v
této nemálo náročné době na chvíli zpomalit tempo a vychutnat si kouzlo svátečních chvil.
Malinko zapomenout na starosti, užít si radosti, které máme na dosah .
Z celého srdce přeji vám i vašim nejbližším rodinnou pohodu, a to nejen o vánočních
svátcích, štědré vánoce a do nového roku především pevné zdraví a optimistickou mysl.
Za MŠ v Jezdkovicích Bartošová Hana

SDH JEZDKOVICE
Během léta jsou soutěže v požárním sportu v plném proudu. Téměř každý pátek mnoho týmů
vyráží na netradiční noční soutěže do různých míst. Soboty a neděle jsou pořádány útoky již
od rána. I my jsme si na některé vyjeli. Musím říct, že letos jsme požární sport trošku
zanedbávali, jelikož z důvodů krásného počasí se nikomu nechtělo sedět v pařáku na hřišti.
Ale to nám nevadilo, neboť když už jsme někam jeli, dovezli jsme si poháry.

Jako již každý rok i letos, jsme se zúčastnili netradiční soutěže v Jamnici „Překonej rybník“.
Holky skončily po napínavém souboji družstev na 3. místě a kluci na místě 8. Počasí soutěži
přálo, tak se není čemu divit, že kdokoliv spadl do vody, to ocenil. Mezi další námi
navštívené netradiční soutěže patřila ta v Brumovicích. I z této soutěže jsme si dovezli pohár.
Získaly ho holky za 1. místo.
Na noční soutěž jsme se letos vydali do Větřkovic, čekalo nás tam dlouhé čekání, jelikož tam
bylo 26 družstev a my byli na konci. To nám ovšem nevadilo, protože v noci nám čas ubíhá
rychleji. Po úspěšném provedení útoku jsme odjížděli opět s pohárem. Vypravili jsme se ještě
na jednu noční soutěž a to do Závady. Tam nakonec soutěžili pouze kluci, protože holky
nebyly kompletní.
Soutěž, na kterou jsme se však těšili nejvíce, byla ta naše. Konala se 2. září a byla opět noční.
Soutěžních družstev dorazilo celkem dost, ovšem pro srovnání s loňským rokem podstatně
méně. Myslím, že všem zúčastněným se u nás líbilo a budeme doufat, že v příštím roce opět
dorazí. Útoky proběhly v naprostém pořádku a naštěstí se letos nikomu nic nestalo.
Hasičskou sezonu jsme ukončili v hasičárně, kde jsme si předělali posilovnu na klubovnu.
Zatím tam nemáme ještě stoly ani nic k sezení, takže si nosíme své. Doufáme však, že něco
brzy seženeme.
V tomto roce, nás nic velkého už nečeká, a příští rok zahájíme členskou schůzí, na kterou
zveme všechny naše členy.
Jménem celého sboru Vám přeji příjemné prožití vánočních svátku v kruhu rodiny a přátel a v
novém roce mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Romana Pavelková
Brďo
Člověk se nestačí ani divit, jak ten čas rychle letí. Sotva jsme se těšili na prázdniny a teď jsou
před námi už Vánoce a konec roku. Pojďme se tedy alespoň ve zkratce vrátit v čase a
ohlédnout se zpět, ať si připomeneme, co všechno jsme podnikli.
V červnu jsme se vypravili jako již každoročně do Opavské Charity, kde se konalo
Sluníčkové odpoledne. Čekala tam na nás spousta soutěží, zábavy a také tombola o pěkné
ceny. Hned poté jsme se už těšili na to, až se opět vydáme vstříc novým zážitkům na tábor
do Nového Dvora. Letos jsme vyrazili 12. srpna a po dlouhé době tam vydrželi až do soboty.
Počasí nám letos opravdu moc přálo. Sluníčko svítilo celé dny a přitom nebylo nesnesitelné
horko, takže jsme si hráli od rána do dlouhého večera. Letošní tábor byl ve znamení
PRAVĚKU. Všichni jsme se proto inspirovali různými
filmy z doby kamenné nebo ledové.
Kostýmy byly opravdu k
nepoznání od originálu z dob
minulých. Kromě klasických her a
soutěží jsme si také vyzkoušeli
vaření v hlíně, to vám bylo
pochutnáníčko. Bohužel nic netrvá

věčně a čas hrozně rychle letí, museli jsme se po nádherně stráveném týdnu rozloučit. S
některýma na delší dobu, ale s většinou na dobu kratší. Zbytek prázdnin si všichni užívali u
vody, na dovolených nebo někde jinde na prázdninách. Začátek podzimu by se už asi
neobešel bez naší procházky do Dolních Životic. V celkem velkém počtu jsme se tam vydali
na kolotoče, nikoho asi nepřekvapí, že opět zvítězily jízdy na Autodromu a Houpací lodi – ta
byla ovšem pro ty odvážnější. Bylo nám tam fajn, zasmáli jsme se, vzpomněli si na ty, co s
námi
nešli a když se začalo stmívat, vydali jsme se na cestu zpátky. Bohužel nás zastihl déšť, což
nám ovšem nevadilo, jelikož nejsme z cukru.
Na podzim, kdy se konaly volby, jsme také pomohli s přípravou výstavky ovoce a zeleniny,
která byla v naší klubovně. To ovšem nebylo jediné, co jsme na podzim podnikli. 28. října
jsme se vydali na výlet, směr – Holasovice – Neplachovice – Štemplovec – Hůrka – Kamenec
– Nový Dvůr. Trasa to byla velice náročná, ale díky příznivému počasí nám cesta dobře
utíkala. Poznali jsme spoustu krásných míst v našem okolí, prozkoumali jsme vojenský bunkr
a celý den zakončili lampiónovým průvodem přes vesnici.
Nezahálíme ani v zimě, již koncem listopadu jsme začali s
výrobou komet a zvonečků na výstavku. Ta proběhla 7.
prosince v kulturním domě. Výstavka se vydařila a doufáme,
že se také všem líbila. Všichni ať už malí nebo velcí, však
čekali, zda nás navštíví sv. Mikuláš. Nakonec jsme se dočkali.
Přišel za námi v doprovodu andělů, ale i čertů, k vánočnímu
stromu, který jsme ještě před jejich příchodem stačili nastrojit.
Sv. Mikuláš nás pochválil a některé pokáral, ale všichni jsme mu slíbili, že se do příštího
roku polepšíme.
Nyní se už nemůžeme dočkat, až v obývacím pokoji zavoní stromeček a zazvoní Ježíšek a my
se s úsměvem vrhneme na hromady dárků. Ale ani u nás v Brďu nesmíme zapomínat na
Ježíška a proto si také uděláme vánoční besídku, obdarujeme se drobným dárečkem,
zahrajeme hry, pochlubíme se dárky a celé odpoledne si náramně užijeme.
Všechny velké i malé Brďata Vám přejí krásné vánoční svátky prožité v klidu s rodinou a
blízkými, bohatého Ježíška a v novém roce mnoho zdraví, osobní i pracovní úspěchy a hlavně
stále dobrou náladu a úsměv na tváři.

Z činnosti MS Soseň Stěbořice
Prosincové dny nám připomínají, že se blíží Vánoce a konec
roku a tak na pár řádcích připomeneme činnost myslivců ze
spolku Soseň Stěbořice. Roční cyklus práce v honitbě je
poměrně stejný, proto se v článku dozvíte i další zajímavosti o
myslivosti.

Letní měsíce jsou časem hojnosti potravy. Veškerá zvěř, ale i ptactvo odchovává svá mláďata.
Velké lány obilnin a řepky skýtají dobrou krytinu, ve které se zvěř cítí bezpečně. Pocitu
bezpečí dá zvěř přednost před potravní nabídkou. V letním období probíhá srnčí říje, kterou
může vychutnat každý myslivec, protože srnčí zvěř se vyskytuje na celém našem území.
Zkušenější myslivci mohou při říji zkusit přivábit srnce. Používají se přitom vábničky, které
napodobují hlas říjné srny. Přivábit srnce ale není jen fouknout do vábničky jako bychom
pískli na pejska. Rozeznáváme mnoho druhů hlasových projevů srnčí zvěře, patří mezi ně
stará srna, mladá srna, rozeznáváme i jednotlivé verše vábení, také vábení musíme
přizpůsobit počasí. Důležité je také, v jaké fázi je srnčí říje, zda na začátku, uprostřed, nebo
na vrcholu.
Velkou odměnou je pak úspěšné přivábení srnce, který kolikrát přijde i na „dosah“ k posedu.
V době sklizně polních plodin zažívá zvěř velké změny. Najednou z ničeho nic se jeho pole,
kde se cítila bezpečně, naprosto změní. Změní se i potravní nabídka. Pokud dojde k podmítce,
tak je z pole najednou poušť, kde zvěř nenajde nic na zub. Přesně v tuto dobu musí nastoupit
myslivec, hospodář, který do krmelců naveze jadrné krmivo, aby zvěř nabrala tukové zásoby
na zimu. Přikládá se pak i řepa, řepové listí, kukuřice, jeřabiny a další. Napadá Vás: a co
seno, tím se přece krmí taky. Máte pravdu, jenže se senem je to složitější. Srnčí je totiž velice
vybíravé, také jej zoologicky řadíme mezi okusovače a ne mezi spásače jako jsou třeba jeleni.
Obecně kvalitní luční, nebo vojtěškové seno se do krmelců zakládá, až napadne sníh. Do té
doby dá srnčí přednost okusování pupenů dřevin, mladého obilí, řepky, ostružinového listí.
Seno v krmelci nabírá vlhkost a srnčí jej nepřijímá. Proto se můžete setkat s krmelci, ve
kterých ještě v této době (prosinec) není založeno seno.
V říjnu se podařilo zorganizovat v naší kapličce Hubertskou troubenou mši svatou. Hráli
Myslivečtí trubači ze Slezské Harty a zpíval Hlavnický pěvecký sbor. Velmi pozitivně
zapůsobila také podzimní lovecká výzdoba kaple.
30.11.2013 proběhl tradiční velký hon na zajíce a zvěř dravou. Myslivci se sešli v obci
Zlatníky a přes Háj, Zadní lesy a Močidla došli k Novému Dvoru, kde byl slavnostní výřad a
tzv. Poslední leč v Restauraci u arboreta. Neodmyslitelnou součástí každého honu je troubení
signálů, výlože po každé leči, slavnostní výřad, poslední leč, vyhlášení krále honu, tombola,
myslivecký soud. Myslivost není jen lov, je to také společenská událost, na kterou se všichni
těší.
Do nadcházejících Vánočních dnů Vám přejeme pohodu a klidné prožití, naopak na Silvestra
veselou a bujarou zábavu a šťastný vstup do Nového roku 2014.
Za MS Soseň Stěbořice Ing. Tomáš Ryž
Klub seniorů
Přestože současná příroda a stávající počasí nepřipomínají blížící se vánoce, rok 2013
bezesporu za pár dnů dosáhne svého cíle. My senioři s nostalgií konstatujeme, že i tento rok
rychle uplynul. Proto je nám každý okamžik života čím dál, tím více vzácnější. Naší snahou
je, co nejlépe jej prožít, nejen v kruhu svých blízkých, ale i částečně spolu v klubu seniorů.
Příležitostí ke společným setkáním se i v II. polovině roku staly pravidelné měsíční schůzky

za účasti 20-25 seniorů. Řada z nás si přišla popovídat, zavzpomínat, postěžovat si, možná
nabrat i pozitivní energii pro další život. Nechybělo malé pohoštění, které připravili
oslavenci, dvěma jubilantkám byly předány bonboniéry. Diskutovali jsme také o dalších
společných akcích ze vznesených námětů. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, padly i
připomínky a kritické postoje. Nakonec se však kompromisem vše vyřešilo a akce se
uskutečnily. Dne 11. 9. 2013 jsme se vydali autobusem na výlet do Rožnova pod Radhoštěm.
Přestože nám z počátku počasí nepřálo, dobrá nálada a optimismus nás motivovaly k návštěvě
skanzenu – dřevěného městečka i dědiny. Cestou zpět jsme se už za slunečního odpoledne
zastavili v Hodslavicích, rodišti Františka Palackého. Prohlédli jsme si okolí rodného domu,
kostela a vyfotili se u pomníku tohoto národního buditele. Výlet se všem líbil a nastartoval
náměty na další akce. Využili jsme příležitosti a nabídky sbormistra p. Kostery, k návštěvě
vánočního koncertu Václava Hybše, který se konal 28. 11. 2013. Mezi hostujícími byli
zpěváci Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. Repertoár se nám líbil, avšak hlasitost zvuku
„úroveň této produkce znehodnotil“. Naše seniorky se prezentovaly svými zhotovenými
předměty, výrobky zdobenými výšivkami, háčkovanými ozdobami, adventními svícny apod.
na výstavce v místním kulturním domě v sobotu 7. prosince 2013. Celoroční činnost jsme
završili ve středu 11. prosince 2013 společnou večeří v restauraci u arboreta v Novém Dvoře.
Zda - li bude klub seniorů pokračovat v činnosti i v roce 2014, záleží na každém jednotlivci.
Očekáváme, že nás novými náměty překvapí i ostatní, kteří se dosud neodhodlali rozšířit naše
řady.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu i vstřícný postoj při zabezpečování
schůzek i ostatních akci. V neposlední řadě zveme srdečně všechny občany, rodinné
příslušníky a známé na náš společenský ples, který se bude konat v sobotu11.1.2014 v
místním kulturním domě. Naším záměrem je obohatit společenský život občanů a přispět k
upevnění sounáležitosti a přátelských vztahů, které se vytrácení vlivem uspěchaného stylu
života.
Požehnané, v klidu, rodinné pohodě, míru a zdraví prožité vánoce. Do nového roku 2014
hodně sil, pokoje, lásky a pevného zdraví, Vám všem přeje za seniory Šelderová Zdislava
EVIDENCE OBYVATEL
Počet obyvatel:
235 (112 žen + 123 mužů)
- z toho děti do 6 let: 6 (3+3)
- z toho děti 6 -15let: 23 (11dívek + 12 chlapců)
- z toho důchodci:
57 (30 žen + 27 mužů)
Nejstarší: žena - Haasová Bohumila
muž - Rýž Jan 81 let
Úmrtí
- Plošková Marie
-Klimeš Jan
Narození
-Vicherková Tereza
Přihlášení
- Schreierová Ema
- Haasová Bohumila

90 let
(14.1.)
(14.4.)
(5.6.)
(7.2.)
(26.8.)

Odhlášení
Sňatek

- Terber Daniel
(březen)
-Burda Lukáš a Šupolová Barbora (15.6.)

I v letošním roce navštívil Mikuláš se svými pomocníky anděly a čertem
mateřskou školu v Jezdkovicích

Vítání občánků
Ve středu 30.10.2013 se konalo v kulturním domě Vítání občánků obce Jezdkovice.
Přivítali jsme 4 malé občánky přihlášené k pobytu v naší obci.
K příležitosti vítání občánků bude pořízena pamětní kniha obce Jezdkovice, kde budou tito
občánci zapsáni a vítání občánků zdokumentováno.

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

Marie Lhotská
Vítězslav Tom

75 let
50 let

srpen

Věra Pflegerová

65 let

září

Jana Terberová
Ludmila Stiborská

50 let
60 let

listopad

Miroslav Kapera
Bohumila Vítková

65 let
65 let

prosinec

Vladislava Kavanová

55 let

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

Třídění odpadů
Občas někteří z nás, kteří poctivě třídíme odpad, narazíme
na problém, co přesně za odpadky patří do které popelnice.
Máme do popelnice na papír házet jakýkoliv papír nebo lze
recyklovat jen určité druhy papíru? Patří zrcadlo také do
popelnice na sklo? Pojďme se tedy společně podívat na
správné třídění odpadu. Na místech s popelnicemi pro tříděný odpad bychom měli najít
čtyři různé popelnice - modrý kontejner na papír, zelený na sklo, žlutý na plasty a
oranžový na nápojové kartony.
Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, letáky,
knihy bez potažených hřbetů, brožury, rozložené papírové krabice, vlnitá lepenka a čisté
papírové obaly a papírové sáčky. Do kontejneru na papír bychom naopak neměli vhazovat:
sponky a svorky, mastný nebo jinak špinavý papír, papírové kapesníky a ručníky, použité
papírové pleny a hygienické potřeby, uhlový propisovací papír, voskový papír, pauzovací
papír, dehtový papír a vícevrstvé nápojové kartony.
V zeleném kontejneru na sklo by mělo skončit: barevné i bílé sklo, nevratné skleněné lahve
od nápojů, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice, dózy a podobně. Do
tohoto kontejneru nepatří: zrcadla, drátěné sklo, automobilové sklo, keramika, porcelán,
žárovky, zářivky, výbojky, televizní a počítačové obrazovky, skleněné obaly od léčiv.
Žlutý kontejner na plast by měl obsahovat: plastové lahve od nápojů, čisté igelitky a sáčky,
fólie, výrobky a obaly vyrobené pouze z plastu, čisté kelímky od potravin, vypláchnuté
plastové nádoby od mycích přípravků, polystyren. Nepatří sem: znečištěné plastové nádoby,
guma, molitan, PVC, kabely, novodurové trubky, pneumatiky, podlahové krytiny, textil ani z
umělých vláken, plastové obaly od léčiv, nápojové kartony, obaly od nebezpečných látek
jakou jsou motorové oleje, chemikálie, barvy a podobně.
Do oranžového kontejneru na nápojové kartony patří veškeré kartony od mléka, džusů, vín a
ostatních nápojů. Nevhazujme sem jiné obaly od nápojů ze skla či plastu ani plechovky.
Vyhozené nápojové kartony by pochopitelně neměly být znečištěné jejich případným dalším
používáním například pro barvu, lak a podobné věci. Nápojové kartony vhazujeme do této
popelnice prázdné bez zbytků nápojů.
Pro velkoobjemový odpad přistavuje občas obec na vyhrazená místa velké kontejnery, kam
můžeme vyhodit nábytek, koberce a lina, lyže, kola, zrcadla, umyvadla nebo WC mísy. Ani
do těch kontejnerů ale nepatří lednice, televizory, monitory, zářivky, autobatirie a jiné
nebezpečné odpady. Pro ty jsou určeny speciální sběrné dvory. Tyto nebezpečné odpadky
jsou následně ekologicky likvidovány ve specializovaných firmách.
Bioodpad - tráva a listí nepatří do popelnice!!!.

K tomuto účelu je zřízena ve dvoře za zámkem skládka bioodpadu
- Bioodpad určený ke kompostování -jedná se o trávu, listí, plevel bez větví
Nekompostovatelný bioodpad -jedná se o větve, kořeny apod.

Dražší voda
přinášíme Vám informaci o zvýšení ceny vody, na základě Usnesení z členské schůze Svazku
obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice konané dne 11.12.2013 v Litultovicích:
-

zvýšení ceny vody o 1,- Kč na 28,- Kč + DPH dle platných
zákonných předpisů (15%) (tj. 28+4,20=32,20 Kč).

-

Zvýšení ceny vody platí pro právnické osoby od 1.1.2014, pro
domácnosti od příštího odečtu odběru vody, tj. cca od 20.
dubna 2014.
Informace o stavu úvěrových účtů

Obecní úřad má k 31.12.2013 závazek vůči České spořitelně, a.s. a to ve výši:
314 875,80Kč - 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 2014
Výše místního poplatku byla stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Jezdkovice
č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek pro rok 2014 byl stanoven ve výši 490,- 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 2012 činily 150 241,-Kč.
Díky třídění odpadů jsme vyinkasovali od společnosti EKO-KOM v letošním roce 33 630,Kč. Finanční částka společnosti EKO-KOM je vždy odečtena od skutečných nákladů za sběr
a svoz komunálního odpadů tj. 150 241 – 33 630 = 116 611 počet občanů k 1.1.2013 – 232
počet chat k 1.1.2013 – 6 116 611 : 238 = 489,96Kč

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.1/2013 je k dispozici na úřední desce obecního úřadu a rovněž na elektronické úřední
desce.
Poplatek za psa
(prvního a každého dalšího) zůstává pro rok 2014 stejný jako
v roce 2013, 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 nastoupila do pracovního poměru na zkráceny úvazek nová paní účetní paní Jana
Zahlová ze Zlatník.
Úřední hodiny v zimním období - p. účetní:
pondělí 8:00 – 15:00 hod.
středa
13:00 – 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 a 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 2014
V sobotu 11.1.2014 společenský ples pořádaný klubem důchodců, začátek
v 19:00 hod., živá hudba pod názvem Paroubek.
V sobotu 8.2.2014 maškarní ples, který pořádá SDH Jezdkovice, začátek ve
20:00 hod., hudba GAIN.
V sobotu 1.3.2014 od 12 hodiny se bude konat tradiční konec masopustu
s průvodem po obci.
Tříkrálová sbírka
Jako tradičně proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, která se bude konat stejně jako v
předchozích letech v pátek 3.1.2014 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 10. ledna 2014, 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.

Ráda bych Vás seznámila s tím, co se u nás v tomto roce změnilo, co se podařilo
nebo nepodařilo.
Realizované projekty v roce 2013 byly čtyři
„Zateplení objektu mateřské školy“ V rámci projektu byly provedeny následující aktivity:
zateplení fasády; zateplení podlahy půdy; obnova drenáže, která nahradí stávající netěsné
vedení dešťové kanalizace, jež bylo jednou z příčin podmáčení objektu; úpravy klempířských

konstrukcí, hromosvodu a přemístění kouřovodu z plynového kondenzačního kotle z fasády
budovy do stávajícího komínu.
Dotace byla poskytnuta Statním fondem životního prostředí ve výši 519 060,60Kč, spoluúčast obce
ve výši 230 223,40,-Kč. Celkové náklady 749 284,-Kč.

„Zpevnění odstavné plochy před MŠ“ V rámci projektu došlo ke zpevnění odstavné plochy,
která je používaná ke krátkodobému odstavování osobních automobilů rodičů (doprovodu)
dětí. Je zhotovena ze zatravňovacích betonových tvárnic a olemována obrubou.
Dotace byla poskytnuta Ms krajem ve výši 50 000,-Kč, spoluúčast obce 84 698,-Kč. Celkové
náklady 134 698,-Kč.
Stavební údržba průjezdu zámku“ V tomto projektu došlo k výměně kamenné dlažby v
prostoru průjezdu zámku; snížení úrovně vyvýšených okrajových částí na úroveň stávající
vrstvy; položení žulové kostky v kombinaci s menší žulovou kostkou. Schodišťové stupně před
dveřmi prodejny potravin a obecního skladu jsou zhotoveny z žulových bloků. Došlo k výměně
dřevěných vrat, které vedou do nádvoří a novodobých dřevěných dveří za dřevěné kazetové;
dále došlo k repasi dvoukřídlových vstupních dřevěných dveří, které vedou do pravého křídla
zámku a repasi vstupního portálu. Bylo osazeno nové svítidlo, nová lavice, vyspravené omítky
a osazené nové kované mříže a kované doplňky.Telefonní automat byl přestěhován do
autobusové zastávky, kde také zůstane.
Dotace byla poskytnuta Statním zemědělským intervenčním fondem ve výši 469 087,-Kč,
spoluúčast obce ve výši 207 846,-Kč. Celkové náklady 676 933,-Kč.

„Restaurování tří kusů kamenných erbů“
Příspěvek byl žádán na restaurování 3 ks rodových kamenných erbů a jednalo se o tyto práce:
- očištění povrchu - odstranění zbytků malt a fasádních barev (skalpely, sklené vlákno);
- doplnění chybějících detailů kamene;
- fixáž historické polychromie;
- lokální plastická a barevná retuš na nových tmelech, doplňcích.

Dotace byla poskytnuta z Ministerstva kultury ČR ve výši 51 000,-Kč, spoluúčast obce 12 250,Kč. Celkové náklady 63 250,-Kč.
Více informací ke kamenným erbům. Soubor 3 kamenných erbů s cedulkami vlastníků panství
se v současnosti nachází v interiéru Jezdkovického zámku, přesněji na hlavním schodišti do
patra. Jedná se o tři samostatné kamenné desky s reliéfním sochařsky zpracovaným rodovým
znakem Sedlnických z Choltic, posledních držitelů panství mezi lety 1821–1945. Soubor erbů
pochází ze 70. let 16. století. Původně byl součástí velkého souboru erbovních znaků
pocházejícího ze sněmovního sálu města Opavy, který byl v průběhu 50. let 19. století rozebrán
a rozvezen do okolních obcí vlastníky jednotlivých panství. Součástí těchto erbovních znaků ve
zbroji jsou cedulky s plasticky vyvedenými nápisy. Konkrétně jsou zde erby Mikuláše
Tvorkovského, Jiříka Bernarta Tvorkovského a Václava Sedlnického z Choltic. Všechny tři
znaky mají velmi obdobné sochařské zpracování jak morfologie, tak barevných povrchových
úprav. Ústředním motivem je rodový erb Sedlnických z Choltic: na renesančním štítě zavinutá
střela, nad štítem turnajová přilba s přikrývadly, klenotem paví kýta prostřelená zprava
zavinutou střelou. Erby Mikuláše a Jiříka Bernarta mají v klenotu paví kýtu bez stříbrného šípu.
Barevnost znaků odpovídá základnímu heraldickému schématu rodového znaku.
Kulturní dům.V letošní roce jsme také získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí na
zateplení kulturního domu, výměny oken, dveří, sanaci zdiva podřezáním, dále na stavební
úpravy kotelny, rozvody topení a na kotel se zásobníkem na černé uhlí. Spoluúčast obce měla
být ve výši 1 310 000,-Kč. Projekt byl schválen v srpnu 2013 a vyúčtován měl byt v prosinci
2013. Z časových a finančních důvodů? Jsme ovšem projekt nerealizovali.
Na jaře 2014 se dozvíme, zda bude úspěšný podaný projekt na domácí kompostéry.
V příštím roce se budeme opět zabývat dětským hřištěm.
Obec v letošním roce zakoupila ze svého rozpočtu bubnovou a motorovou sekačku.
Přestože nebyly některé žádosti pro nedostatek finančních prostředků podpořeny, budeme o
finanční prostředky žádat při nejbližší vhodné příležitosti.
Věra Burdová
Provoz ordinace o vánočních prázdninách MUDr. Vít Skalička
Ordinace bude zajištěna všechny všední dny v těchto ordinačních dobách:
****************************************************

Pondělí 30.12.
V. Heraltice 7:30 – 11:00
Stěbořice 13:00 – 16:00
Pátek 27.12.
Stěbořice
7:30 – 10:00 D. Životice 11:00 –
13:00
Pondělí 30.12.
V. Heraltice 7:30 – 10:00
Stěbořice 11:00 – 13:00
Úterý 31.12. (Silvestr)
D. Životice 8:00 – 10:00
Čtvrtek 2.1.2014 V. Heraltice 7:30 – 10:00
Pátek 3.1.
Stěbořice
7:30 – 10:00
D. Životice 11:00 – 13:00
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.
Ordinace všeobecného praktického lékaře MUDr. Vít Skalička
Chlachulová

sestra Pavla

Vážení pacienti, rádi bychom, abyste našli v tomto letáčku užitečné informace o zdravotní péči v
našem regionu a aktuální kontakty na naše pracoviště.
Poskytujeme prvotní péči v diagnostice a léčbě nemocí, dlouhodobou následnou péči a
poradenství v prevenci chorob pro občany Dolních Životic, Jezdkovic, Opavy-Milostovic a
Zlatník, Stěbořic a Velkých Heraltic.
Dále nabízíme posudkové služby k Vaší pracovní a zájmové činnosti.
V našich střediscích provádíme také vyšetření EKG, tlakový holter, okamžité laboratorní
vyšetření CRP, INR, glykémie a glykovaného hemoglobinu. Zajišťujeme komplexní péči pro
diabetiky a poradnu pro odvykání kouření.
Objednávání
K Vaší návštěvě se prosím nejlépe objednejte - nejlépe telefonicky na kterémkoliv uvedeném
čísle, popř. osobně. Můžete si také domluvit nachystání receptů na trvale užívané léky.
Pacienty s akutním stavem ošetříme týž den i bez objednání – nepodceňujte svůj stav a
raději přijďte bez odkladu, byť i v takovém případě je výhodou, když o sobě dáte
telefonicky vědět. Případné vystavení neschopenky je možné i tři kalendářní dny zpětně, ale
vždy po předchozím, alespoň telefonickém zkonzultování se mnou.
V zájmu naší vzájemné informovanosti Vás žádáme, abyste nosili k
návštěvě u nás dokumentaci od jiných lékařů, zejména seznam Vašich
léků, zdravotní a očkovací průkazy. Prosíme Vás také o včasné
sdělení (nejpozději při nejbližším vyšetření u nás) změny osobních
údajů nebo zdravotní pojišťovny.

DESATERO NEJLEPŠÍCH INVESTIC DO ZDRAVÍ
Pohyb, nejlépe v přírodním prostředí –alespoň ve 3 dnech v týdnu si dopřejte na půl hodiny
pohyb v tempu.
Střídmost v jídle.
Maso jen 3x týdně. Např. ryba – drůbež – červené maso.
Zelenina a ovoce naopak 3x denně.
Nekouření.
Vyhněte se ostatním působkům rakoviny - cigaretovému kouři, uzeninám a připáleninám.
Důsledný pitný režim. Doporučuji nejlépe obyčejnou pitnou vodu.
1-2dl vína nebo 3dl piva nebo 2cl kvalitní pálenky ne častěji než 1x denně, pokud Vám
neurčím jinak. Zdraví prospívá i káva a čaj - zelený i černý, pokud jsou správně
připraveny.
8. Řádné očkování.
9. Vzájemné naslouchání a sdílení starostí s Vašimi blízkými.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zájemcům o pohybovou terapii nabízíme poradenství o tréninku k posílení srdeční zdatnosti
Zapůjčujeme diskrétní přenosný měřič tepové frekvence pro vaše zdravotní vycházky.

PRŮVODCE PRO PACIENTY
Ordinace všeobecného praktického lékaře
MUDr. Vít Skalička
sestra: Pavla Chlachulová
www.lekar.zdravcentra.cz/ordinaceskalicka
Stěbořice 28, 747 51,
Dolní Životice, Hlavní 160, 747 56,
V. Heraltice, Nad poštou 91, 747 75
K dispozici je Vám i e-mailová schránka s adresou: ordinaceskalicka@centrum.cz
Telefonní kontakty:
553 661 090 (Stěbořice)
553 786 024 (Dolní Životice)
553 666 367 (Velké Heraltice)

722 900 810 (mobilní telefon)

Bez
hvězdičky
–
doporučujeme
objednání,
neobjednané pacienty
Po
ošetříme po vyčkání
nd 7:30–10:30
* vyšetření pouze pro objednané.
ělí
V.
# termíny dle oznámení na vývěskách
Heraltic
Út
Pacientům s pohybovým a smyslovým erý 7:30–10:30
omezením
poskytujeme návštěvní
službu v po 11-13h, út a st 10-12h, popř.
D. Životice
v jiném čase. Návštěvu prosím sjednávejte
Stř 7:30–10:30
s předstihem (pokud možno).
ed
Pohotovostní péče
a Stěbořice
Pokud náhle onemocníte a Váš stav
vyžaduje včasné ošetření, obracejte se na
pohotovostního lékaře, kým je:

Ordinační hodiny

● v denní době všedních dnů registrující
praktický lékař - MUDr.
Skalička.
Čt
Mobilní kontakt: 722 900 810.
vrt 7:30–10:30
ek
● večer v 17 – 22 h, ve volné dny 8 – 22
V.
h lékař Pohotovosti – LSPP (budova v
Heraltic
zadní části areálu Slezské nemocnice)
Pá 7:30–10:30
tel. 553 766 998.
tek

střídavě#

● v případě úrazů non-stop služba
chirurgické ambulance Slezské
nemocnice budova V.

Stěbořice

13:30-15:00
eStěbořice

13:30-18:00 poradna

D. Životice / V. Hera

13:30-15:00
e
Stěbořice*

11:0013:30
D. Životice

● gynekologické stavy ošetří mimo ordinační dobu registrujícího gynekologa lékař ambulance
při gynek. odd. Slezské nem. Pavilon V.
● oční stavy ošetří kterýkoli oční lékař, v pohotovostní době ve všední dny večer do 20h a o
volných dnech od 9 do 20h lékař očního odd.
● akutní zubní ošetření Vám poskytne ráno od 7 do 8h Váš registrující zubní lékař. Ve volné
dny je v době od 7:30 do 14:30 v provozu zubní pohotovost v pavilonu H Slezské
nemocnice.

● v případě otravy se obracejte na celostátní toxikologickou linku (non-stop) 224 919 293
nebo 224 915 402. Odborník Vám poradí, zda vyvolávat zvracení, případný protijed, apod.
Připravte si pro operátora rodné číslo a pojišťovnu postiženého.
● v tísnivé osobní situaci se můžete obracet na Rodinnou a manželskou poradnu Opava
Pekařská 4, tel. 553 612 501, 553 622 764 po,st,čt 8-16, út 8-18, pá 8-14. Mimo tyto časy na
Linku důvěry 596 318 080.
● duchovní péče, pomazání nemocných p. Klement Rečlo 739 245 956
p. Petr Knapek 773 278 043
p. Jan Kučera 603 772 754
● Mobilní hospicová jednotka Charity Opava pohotovost: 604 111 837, po 15h 731 900 100.
●Spojovatelka Slezské nemocnice: 553 766 111
Pokud jde o vážný stav, zejména pokud se objevil některý z následujících příznaků, volejte 155
- záchrannou službu.
● náhlá bolest nebo tlak na hrudníku
● náhle vzniklá dušnost
● náhlé ochabnutí končetiny nebo ochrnutí
● náhle vzniklé váznutí řeči
● neutišitelná bolest břicha
● silné krvácení, zvracení krve, černá stolice
● celotělové křeče
● bezvědomí (i krátkodobé)
● rozsáhlé popálení nebo vdechnutí kouře
● větší úraz
Operátor bude chtít znát jméno a věk postiženého, místo odkud voláte, případně kontakt na
Vás.
Základní rady pro náhlé situace:
Postižený nedýchá: Nebojte se pomoct – zvládnete to:
1.
Pokud jste v místě sami, zavolejte nejdříve 155 (záchranku).
2.
Převalte postiženého na znak, mírně mu zakloňte hlavu a pootevřete mu ústa.
Zkontrolujte obsah úst.
3.
Pokud stále nedýchá, zahajte kříšení – střídejte vždy 30 stlačení hrudníku a 1
vdech z úst do úst.
Kříšení provádějte, dokud nepřijede posádka záchranky.
Otevřené krvácení
Na krvácející místo přitlačte čistý, nejlépe sterilní obvaz, v nouzi pak cokoliv, popř. jen Vaše
prsty. Postiženou část těla zvedněte. Pokud je krvácení stále silné, zkuste také stlačit místo
průběhu přívodné tepny – např. na vnitřní straně paže nad loktem nebo v třísle. Pokud ani to
nepomáhá a hrozí-li vykrvácení, zaškrťte postiženou končetinu. Postiženého uložte do

autotransfúzní polohy vleže na zádech s vyvýšenýma nohama, a pokud je při vědomí, dejte
mu pít – předejdete šoku.
Podezření na zlomeninu
Znehybněte postiženou část těla pro transport.
Postiženého uklidněte a podejte mu vodu.
Napíchnutí oční koule, ucha, krku, hrudníku, břicha - cizí těleso neodstraňujte!
Kontakt s horkem (polití, opaření, ožehnutí, opálení): Okamžitě utíkejte k nejbližšímu
vodovodu a nepřetržitě pouštějte na postižené místo proud studené vody – alespoň několik
minut. Při větším kontaktu s horkem potom hned vyhledejte lékaře a to i když se Vám zdá
postižené místo jen mírně zarudlé.
Úraz elektrickým proudem: Nejdříve odpojte zdroj elektřiny (vypněte vypínač, pojistku,
apod.) tak, abyste sami nevystavili riziku. Kontrolujte životní funkce postiženého.
Přisáté klíště: Aplikujte na klíště mýdlovou pěnu, odstraňte klíště jemnou pinzetou.
Vydezinfikujte místo vpichu. Není třeba navštívit lékaře. Prvotní zarudnutí by mělo vymizet
do tří dnů. Případná později se rozrůstající skvrna je důvodem k vyhledání lékaře.
Ostatní kontakty
● Lékárna v Albertu (Hypernově) 553 652 506 po-pá 8-19, so 9-19
● Zdravotnické potřeby p. Foltys (inkontinenční pomůcky vč. rozvozu) 605 111 112. Ortopedické
pomůcky a lehátka: p. Dvořák, Klášter 553 766 777, p. Sklenář, Popská 553 622 556.
● Sociální příspěvky – péči, ZTP, apod. –
Úřad práce Janská 2 (u Východního nádr.)
950 142 524 po, st 8-17, út, čt, pá 8-11
● Žádosti o invalidní, starobní, vdovské a jiné důchody OSSZ, Krnovská ul. 553 604 101
po, st 8-17, út 8-14, pá 8-13.
● Magistrát Opavy– sociální odbor, Krnovská ul. 553 756 636 po, st 8-17 čt, pá 8-14
MUDr. Vít Skalička

Závěr Za letošní vánoční strom poskytnuty před
obecní úřad děkujeme manželům Pavelkovým. Za vánoční stromky poskytnuté do kulturního
domu, mateřské školy a do obecní kaple děkujeme Ing. Tomáši Ryžovi.
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
Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice – neprodejné.
Elektronická úřední deska: www.udeska.info//jezdkovice www.jezdkovice.cz,
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