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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 1. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné
informace.

Z činnosti myslivců MS Soseň Stěbořice
V naší obci Jezdkovice je nás
myslivců, kteří jsme členy MS Soseň
Stěbořice, dohromady jedenáct. Jsme
tak nejpočetnější úsek našeho spolku.
Naší činností není jen lov, ale je to
hlavně péče o zvěř, kontrola jejího
zdravotního stavu, přikrmování v
době nouze a hlídání početních stavů.
Staráme se tak o národní přírodní
bohatství, za
které je zvěř dle platných zákonů považována. Za tuto péči je nám odměnou každá chvíle,
kterou můžeme v její náruči prožít. Myslivcům není lhostejná ani ekologie krajiny. Staráme se
o její pestrost, vysazujeme nové plodonosné stromky, které zvyšují úživnost honitby,
obsazujeme nové plochy v lesích, aby zvěř měla krytinu a tolik potřebný klid. Jako častí
návštěvníci přírody v okolí naší obce dokážeme přesně monitorovat změny, které zde probíhají.
Bohužel to nejsou vždy změny pozitivní. Nacházíme různé odpadky, PET láhve, černé skládky
stavební suti, černobílé folie, skládky bioodpadu, igelitové sáčky a spoustu dalších předmětů,
které do přírody rozhodně nepatří. Dnes funguje sběrné místo i v naší obci, tak jistě není
problém odpad donést tam. Jakou přírodu si v okolí obce uděláme, takovou ji budeme mít.
Ke konci dubna tradičně v naší střelnici skála pořádáme střelecký den o putovní pohár našeho
MS. Letos závod připadl na 26. 4. 2014. Střílí se na asfaltové terče v loveckém kole. Závod
vyhrál David Konupka. Na třetím místě se umístil náš člen Pavel Prda ml. Samozřejmostí
našich střeleckých dnů je hojná účast střelců, hodnotné ceny pro úspěšné střelce dle vlastního
výběru, myslivecké troubení a zvěřinová kuchyně.
O víkendu na přelomu května a června se v Konstantinových lázních v Plzeňském kraji konal
19. ročník národní soutěže mysliveckých trubačů. Náš soubor Mysliveckých trubačů ze Slezské
Harty se ve své kategorii umístil na pěkném 9. místě z 27 soutěžících souborů.
Sraz rodáků, který se v naší obci konal 14. 6. 2014, myslivci podpořili darem divočáka, z jehož
zvěřiny (myslivecký výraz pro maso divoké zvěře) mistři kuchařského umění připravili velmi
chutné speciality.

Dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu úsekem Jezdkovice Stěbořice.

Evidujeme zvýšený pohyb zvěře po komunikacích v úseku Jezdkovice – Stěbořice. Na jedné
straně vozovky je řepka a pšenice, které zvěři poskytují úkryt a na druhé straně vozovky je pro
zvěř atraktivní směska, řepa a vojtěška, kde se srnčí zvěř paství. Zvěř často tuto cestu přebíhá.
Výhodou je posečení příkopů u vozovky, které pomáhají lepší viditelnosti. Pokud Vám před
vozidlem přeběhne zvěř určitě zpomalte, nebo zastavte. Často se totiž stává, že za srnou běží s
určitým odstupem její srnčata. Řidič je spokojený, že ke srážce nedošlo a pozoruje odbíhající
srnu, když znenadání narazí do druhého kusu, který vůbec neviděl. Pro řidiče je důležité
nepozorovat již přeběhlý kus, ale zpomalit, nebo zastavit a pečlivě zrakem sledovat, zda
nevyrazí ještě druhý kus.
Už jste si letos zazpívali, nebo si alespoň poslechli nějakou mysliveckou písničku?
Máme jich přece tolik... Já jsem malý mysliveček, Už troubějí, Do lesíčka na čekanou, Seděl
sokol...
Hezké léto a celou druhou polovinu roku přejí myslivci.
Za MS Soseň Stěbořice Ing. Tomáš Ryž

SDH JEZDKOVICE
Opět je tady Červen a to znamená, že je čas napsat něco málo o činnosti
našeho hasičského sboru. Začátkem roku jsme se sešli na Výroční členské schůzi, abychom
zhodnotili naši činnost za minulý rok a zároveň si stanovili osnovu činností na rok letošní. Účast
na této schůzi byla ovšem minimální. I přes nedostatek členů, jsme však všechno probrali a
každý měl možnost se k navrhovaným bodům vyjádřit.

První akcí, které jsme se zúčastnili, byla Schůze okrsku, která se konala v kulturním domě v
Hlavnici. Za náš sbor se dostavili p. Klein Rudolf, p. Prda Josef a dva mladí hasiči a to
Ondrášek Martin a Vítek Richard. Tam se projednávalo především 1. Kolo okrskové soutěže,
ale i další termíny soutěží pořádaných našim okrskem.

Květen je měsíc, kdy začíná většina sborů pořádat soutěže. Náš sbor se jako již několik let
zúčastnil soutěže v Hlavnici, kde již 11 rokem proběhl Memoriál Rostislava Tesaře. Stejně jako
jiné roky i letos se tam sešlo mnoho sborů. Po úspěšném a dobře provedeném útoku jsme
skončili na 13. místě.
Také jsme se zúčastnili Svatofloriánských slavností, ty proběhly tentokrát v Březové u Vítkova.
Tam se vydali 3 zástupci od nás: Klein Rudolf, Kreuzberger Aleš a Pavelek

Svatopluk ml. Samozřejmostí byl vycházkový oblek a prapor sboru.

Jeli jsme také do Loděnice, kde proběhla netradiční soutěž s názvem: „Loděnický rybník“.
Útoku se zúčastnilo 7 členů, z nichž 4 pluli na voru a 2 nesli nosítka, na kterých ležel 3. člen.
Jakmile byli všichni na stanoveném místě, poslední z družstva zazvonil na zvonek a spustil se
klasický útok. Účast na této soutěži nebyla příliš velká, jelikož nebylo příliš příznivé počasí.
Sice nepršelo, ale byla zima a foukal studený vítr. Nakonec jsme skončili na uspokojivém 6.
místě.

V nejbližší době nás čekají soutěže v Bohdanovicích, Mladecku, Jamnici, kde se opět jako již
tradičně poběží přes rybník a v Březové, tam se soutěží s PS 8.
Myslím si, že určitě vyjedeme i na další soutěže, ale to se rozhodne až podle počtu lidí a data
konání. Určitě ale před sebou máme spoustu zážitků a snad i dobré vyhlídky na umístění. I
když, upřímně řečeno, náš stroj je vážně hodně slabý. Svým výkonem se nemůže rovnat strojům
ostatních družstev. Máme šikovné a rychlé družstva, ale špatně se soutěží, když víte, že budete
dlouho čekat na vodu. A od toho se odvíjí i umístění. Víme, že máme na víc a stejně tak víme,
že nemáme šanci na umístění s tímto strojem.
Všichni aktivní členové SDH Vám přejí příjemně prožité období dovolených. Mnoho zážitků a
pěkných vzpomínek z výletů, také spoustu slunných dnů a hlavně mnoho dobré nálady.
Romana Pavelková

BRĎO
Půl rok utekl jako voda a my se Vám opět
hlásíme, abychom Vás informovali o naší
činnosti.
Není toho moc co psát, jelikož každý rok
zahajujeme stejně, a to Tříkrálovou sbírkou.
(Charita Opava – v roce 2014 se v Tříkrálové
sbírce vybralo neuvěřitelných 1.520.198
korun, tedy až o 75.380 korun více, než v loňské roce! Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 je určen
na zakoupení zdrav. materiálu, jako je lineární dávkovač na morfium, kyslíkový koncentrátor a
jiné pomůcky, zakoupení přístroje na odsávání a snížení tepelné zátěže v keramické dílně. Dále
na opravu střech Chráněného a podporovaného bydlení a na provoz mateřského centra
Neškola.)

Ta letošní Tříkrálová sbírka proběhla 3.1.2014. Bylo teplé počasí a sešli jsme se v celkem
hojném počtu, takže nám to pěkně šlo. Letošní rok nebyl výjimkou v zakončení u pohádky a
teplého čaje u tety Jany. Musím uznat, že menší a mladší Brďata mají větší výdrž než ti starší,
jelikož malým se nechtělo domů.

Naší další akci bylo bruslení s charitou, které jsme dostali jako odměnu a poděkování za
koledování. I tam se nám moc líbilo. Jezdíme tam každý rok a velmi rádi, neboť se tam opravdu
vyřádíme. Hned poté nás čekal Dětský karneval, kterého jsme se také zúčastnili. Dorazilo hodně
dětí, které byly nejen z naší obce, ale i z obcí vedlejších. O zábavu se nám starala agentura
Tomino, kterou máme všichni moc rádi, protože s nimi není o zábavu nouze.
Připravili si pro nás spoustu soutěží a her a za každé správné splnění nás obdarovali sladkostí.
V březnu začali někteří z nás nacvičovat Moravskou besedu spolu s dospělými. Zkoušky jsme
měli každou neděli večer. Hrozně moc nás to bavilo, jelikož jsme se naučili něco nového a
přitom si užili spoustu legrace. První generální zkouška proběhla na Den matek.
Začátkem dubna jsme se vypravili ve dvou skupinkách na Odemykání studánky a s tím spojené
Vítání jara a smažení vajíček. I tentokrát jsme se sešli ve velkém počtu. Po cestě jsme plnili
úkoly, které nám připravila první skupinka. U studánky jsme se všichni potkali a za správné
splnění úkolů si vyzvedli sladkou odměnu. Poté jsme odemkli studánku po dlouhé zimě a
přednesli jí svá přání a pak už jsme se vydali smažit vajíčka. Ještě předtím než se usmažila,
jsme si zahráli pár her, při kterých nám řádně vyhládlo. Vajíčka byla výborná a domů jsme
donesli už jen prázdné kotlíky.

Další kulturní akcí, na které jsme nesměli chybět, byl lampiónový průvod k výročí Osvobození
naší obce. Tam nás sice nebylo moc, ale i tak jsme si to užili.
Ještě v tom stejném týdnu jsme podnikli celodenní výlet na Kralický
Sněžník. Výlet to byl opravdu neobyčejný. Odjezd byl v 6 hodin ráno
od hasičské zbrojnice, kde na nás čekal historický autobus. To Vám
byl zážitek. Všichni si celou cestu pořádně užívali a starší ročníky i
zavzpomínali na doby, kdy s takovým autobusem jezdili do školy
nebo do práce. Pěší túru jsme započali prudkým stoupáním přes les,
které ovšem netrvalo dlouho a na konci jsme se lehce občerstvili
v hospůdce, ze které jsme měli krásný výhled do okolí. Pak už jsme vyrazili k vrcholu. Cesta
nám rychle utíkala a my se stačili kochat krásnými panorámaty. Když jsme nakonec zdárně
zdolali vrchol, byli jsme unavení, ovšem malé posilnění nám vrátilo energii a my se mohli vydat
po přestávce zpátky k našemu autobusu.

Zpáteční cestu většina cestujících prospala  Po návratu domů jsme byli vážně hodně
vyčerpaní, avšak zážitky máme na zbytek života.
Ještě ten stejný týden v neděli jsme vystoupili na Dni matek, který se konal v kulturním domě.
Matěj Kupka zahrál nádhernou písničku na harmoniku, poté jsme měli taneční vystoupení na
písničku Disgrafik, která měla opravdu velký úspěch, a na závěr jsme spolu s dospělými
zatančili kousek z Moravské besedy.

V červnu nás čekal Sraz rodáků, na kterém jsme tančili
spolu s dospělými Moravskou besedu. Po náročných a
poctivých trénincích nás čekal obrovský potlesk, který
jsme si určitě zasloužili. Také jsme zazpívali písničku:
Chválím tě, Země má za doprovodu dvou harmonik.
Vyrazili jsme také do Charity do Jaktaře, kde pro nás
bylo připraveno Sluníčkové odpoledne. Čekala na nás
spousta soutěží a her, stejně jako při všem ostatním
jsme se parádně pobavili a domů odjížděli velice spokojeni.
Začátek prázdnin zahájíme každoročním táborem, na který se těšíme celý rok. Letos vyrážíme
vstříc novým zážitkům 13. července 2014. Už teď jsme zvědaví, jaká různá dobrodružství
zažijeme, co se naučíme a dozvíme nového a hlavně nejvíce se těšíme na táboráky a sladké
spaní ve stanu u přehrady.
Všechna Brďata Vám přejí příjemně prožitou dovolenou v klidu a pohodě, hodně teplých a
slunných dnů a dětem hodně zážitků.
Romana Pavelková

Obracím se na vás s prosbou:

,,Pomozte, prosím, a zastavte
čas, nebo jen malinko
zpomalte vše,
co chceme vnímat o něco déle
a užít si to!“
Velikonoce, dovolená, Vánoce a mezi tím každoroční podzimní rituál, nástup do mateřské
školy, či základní, první usednutí do lavic pro prvňáčky. Čtyři základní a větší mezníky v životě
člověka, v životě dítěte, čtyři mezníky, které nás neustále radikálně a nekompromisně posouvají
kupředu.
A než jsme se nadáli, je tady opět jeden z nich, období odpočinku a zaslouženého relaxu,
období dovolených a s tím samozřejmě i konec školního roku.
Při malém ohlédnutí zpátky můžeme mít dobrý pocit opravdu z mnoha věcí.
Tak především i letos jsme se již rozloučili ( z celkového počtu 20 dětí) se dvěma budoucími
prvňáčky, kteří nastoupí do ZŠ Stěbořice a pěti nejmladšími našimi ,,odchovanci“, kteří
přecházejí do MŠ ve Stěbořicích. Těšit nás určitě může vědomí, že děti starší odcházejí velmi
dobře připravené pro školu. Je určitě velmi příjemné slyšet z úst p. ředitelky ZŠ, že děti z ,,naší“
školky patří opravdu k těm dobře připraveným.
A ty nejmenší nechme se překvapit.
Prožili jsme společně spousty veselých a pohodových chvil jako třeba s báječným klaunem
Pepinoprckem, který dokáže nejen dětem vykouzlit úsměv a rozzářené oči. Jezdilo za dětmi
Klubíčko s písničkami a tanečky, o vánocích jsme shlédli loutkové divadlo, společně jsme i v
dešti hledali poklad, pekli velikonočního beránka, pěší výlet do Arboreta třešňovou alejí patřil
rovněž k těm zajímavým a rozhodně vydařeným akcím, které by nám třeba děti z městských
mateřských škol mohly opravdu závidět atd. atd. Avšak kupříkladu návštěva čerta a Mikuláše
již byla pro některé nejen mladší jedince tou opravdu méně veselejší záležitostí, ostatně i to
patří k těm zajímavým zážitkům.
Prožili jsme společně i přes některé menší překážky v rámci projektu Zdravá školka školní rok
tvůrčí. Děti se dověděly co je nejen pro ně zdravé, bezpečné a naopak. Bezpochyby načerpaly
spousty nových znalostí, vědomostí, posílili své tělo, utužily si své kamarádské vztahy, ale
především - pokročily ve své samostatnosti a sebeuvědomování.

Za obrovský úspěch v tomto školním roce považujeme získání částky 50 000,-Kč z fondů EU
p. učitelkou Palyzovou v rámci logopedické prevence. Tato částka bude rozdělena pro MŠ
Stěbořice a Jezdkovice a plně využita za účelem nákupu pomůcek.
Rovněž větším úspěchem bylo získání věcného sponzorského daru společnosti Vorwerk v
hodnotě cca 30 000,-Kč, který mohou ocenit především děti alergické.
Společnými silami se nám podařilo podpořit i ty, kteří nemají to štěstí a nemohou se radovat ze
zcela pro nás běžných věcí a bojují s nemocí. A zde bych chtěla poděkovat všem, kteří se po
celý školní rok podíleli na sběru plastových víček pro postiženou Dominičku. Podařilo se nám
nasbírat čtyři pytle, které budou odeslány dívence v měsíci červenci.

Rovněž patří veliké poděkování všem, kteří nám pomohli, a to sběrem papíru, kde bylo do
sběrny v Opavě odvezeno 940 kg s výnosem 1 300,-Kč. Tyto peníze byly použity na pracovní
a výtvarný materiál dětem. Ještě jednou díky všem těm, kteří se nám snažili v průběhu
roku pomáhat !
Mateřská škola nám do dálky září v novém krásném kabátě, který si již jistě zasloužila., za což
dík p. Starostce obce. Vysazená zeleň na zahradě školy je již v plné kráse, nejen rodiče se
mohou radovat z velkého a vkusně upraveného parkoviště u mateřské školy, rovněž půda i
sklepy budovy prošly zásadními úpravami..
No a aby toho nového nebylo málo, od září se sejdeme v nové sestavě, kdy nás bohužel i přes
vlnu nevole opustí p. učitelka Hanka Palyzová, která nastoupí do MŠ ve Stěbořicích a děti se
mohou těšit na ,,novou“ p. učitelku - jak jinak, než opět Hanku ( Tyburcovou ).
Školní rok máme i s menší únavou zdárně za sebou a teď už nám nezbývá než radovat se z
letních dnů, užívat si odpočinku ať již aktivního nebo jen tak lenošením někde na dece.
Načerpat síly a energii, neboť než se zase znovu ohlédneme, vrátíme se do zajetých kolejí a
rozjetého vlaku, z kterého budeme moci vyskočit opět až za rok.
Nejen našim školákům držíme palce a přejeme úspěch, dobré kamarády a trpělivé pani učitelky.
A rodičům ? Těm samozřejmě pevné nervy , velké poděkování a HURÁ NA PRÁZDNINY !!!
Za MŠ v Jezdkovicích uč. Bartošová Hana

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
Na podzim roku 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy - Rozvojový program - Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
Na základě žádosti a vypracovaného projektu (pí. učitelkou Bc.
Hanou Palyzovou) s názvem „Brousek pro tvůj jazýček aneb
hrajeme si s řečí“ získaly MŠ Stěbořice a MŠ Jezdkovice
finanční dotaci v plné výši 50 000Kč na podporu logopedické prevence.
Cílem tohoto projektu je zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické
prevence. Věnovat zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou komunikační schopností a tím
předcházet nesprávnému vývoji řeči a odkladu školní docházky z důvodů špatné řečové úrovně
dětí. Zlepšení materiálních podmínek – doplnění pomůcek, metodického materiálu a odborné
i dětské literatury. Jedním z dalších cílů bude získání rodičů pro aktivní spolupráci a také
navázání spolupráce s logopedem a speciálním pedagogem.
V současné době pracuje v našich mateřských školách 1 logopedická preventistka, která
absolvovala kurz logopedické prevence v rámci projektu – „Logopedická prevence u dětí a žáků
v ČR“ s akreditací MŠMT. Hlavními důvody proč poskytujeme logopedickou prevenci dětem
předškolního věku, je stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí a zvýšené procento
odkladu školní docházky z důvodů jejich špatné řečové úrovně. Logopedická prevence se v
současné době uskutečňuje v MŠ Stěbořice i MŠ Jezdkovice 1x týdně, formou skupinových
logopedických hrátek, které vede logopedická preventistka a navazuje na odbornou
logopedickou péči. Logopedická prevence je zaměřena především na děti s narušenou
komunikační schopností. Při činnostech se s dětmi zaměřujeme na oblasti úzce související s
rozvojem řeči - komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost,
zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. Součástí výchovně
vzdělávací práce pedagogů jsou každodenní činnosti, do kterých zapojujeme všechny děti v MŠ
– dechová cvičení, gymnastika mluvidel, hry na procvičení jemné motoriky a grafomotorická
cvičení. Ve školním roce 2013/2014 je logopedická prevence zapracována do ŠVP.
Celý projekt je k nahlédnutí v MŠ.

Setkání rodáků – Jezdkovice (14.6.2014)
Generální vikář Mons. Martin David
Individualismus nebo společenství
Bylo jednou několik lidí,
kteří spolu seděli a povídali
si. Když se setmělo, postavili
si do hranice dřevo a zapálili
oheň. Seděli jeden vedle
druhého, tiskli se k sobě a
oheň jim barvil
tváře do červena. Ale jeden z
nich najednou nechtěl být
s ostatními u jednoho ohně,
odešel od nich kus dál, aby
byl sám. Vzal si z ohně kus větve, která nejvíce hořela a šel si sednout dál od ostatních. Jeho
kus dřeva zpočátku nádherně hořel a sálal teplo, ale po chvíli začal oheň slábnout a uhasínal.
Muže, který seděl o samotě, pozvolna pohlcovala tma noci. Začal se třást nočním chladem a na
chvíli se zamyslel. Pak se zvedl, vzal svůj kousek dřeva a přinesl ho zpátky do ohně svých
kamarádů. Jeho kus dřeva se v něm znovu rozhořel. Muž si sedl do kruhu ostatních. Zahřál se
a zář ohně se odrážela i v jeho tváři.
Tento jednoduchý příběh vypráví cosi o tom, jak důležité je pro člověka společenství s druhými,
společenství, ve kterém má své místo. Ať už je to to základní lidské společenství rodiny,
společenství přátel, společenství spolupracovníků anebo třeba v tom širším smyslu společenství
obyvatel jedné obce.
Scházíme-li se dnes k setkání rodáků, můžeme si právě toto uvědomit. Lidé, kteří na tomto
místě žijí, vytvářejí vztahy, budují si domov a tvoří jedno společenství. Historie obce svědčí o
tom, že život tady nebyl vždycky jednoduchý. Dnes je určitě život v mnohém jednodušší, ale
přesto má svá nebezpečí.

Jedno z nebezpečných úskalí dnešního života, které proniká už i do slezských měst a vesnic, se
dá nazvat individualismus, nebo také sobectví. Člověk dnešní doby je mnohdy v pokušení
myslet si, že nikoho nepotřebuje. Ano žijeme tady v jednom městě, ale vystavíme si kolem
svých obydlí co nejvyšší a neprůhledné ploty a o dění kolem sebe se vlastně vůbec nezajímám.
Sobecky si buduji svůj vlastní svět a o druhé se zajímám jedině v případě, že z nich mohu něco
vyzískat ve svůj prospěch. Jenže už se na některých místech začíná ukazovat ovoce tohoto
individualismu – jsou místa, kde lidé nejsou schopni dát dohromady zastupitelstvo, kde nechce
nikdo dělat starostu…. Proč bych něco dělal pro druhé, proč bych se měl nasazovat pro společné
dobro? Dnes se víc a víc ukazuje, že přehnaný individualismus je slepou kolejí.
Jak důležité je vědět, že někam patřím, že jsem součástí většího společenství, za které nesu svůj
díl odpovědnosti. Jak důležité je vědět, že tu nejsem proto, abych si žil sobecky pro sebe, ale
že mám žít spolu s druhými.
Uprostřed obce stojí kaple, kterou si tady lidé postavili. Každý kostel, každá kaple vždycky
odkazuje na poselství Ježíše Krista – tím poselstvím je život pro druhé, nikoli na úkor druhých.
Kristus hovoří o lásce – dokonce i k nepřátelům. Protože dobře ví, že v lásce, ne v sobectví je
štěstí a naplnění života člověka. Proto vybírá své apoštoly a tvoří z nich jedno společenství,
proto je začíná posílat po dvou. Ví, že společenství a ne sobectví je cestou k lidské dokonalosti.
Současný papež František ve své první encyklice píše – „odstraníme-li víru v Boha z našich
měst, oslabí se vzájemná důvěra a bude nás sjednocovat jenom strach.“ Nad vchodem na portálu
kostela svatého Martina v Krakově je nápis: Frustra vivit, qui nemini prodest. „Nadarmo žije,
kdo nikomu nepomáhá.“
Přál bych moc této obci, aby v ní žili lidé nesobečtí, kteří se umí nasadit pro společné dobro.
Že je to ideál? Možná, ale tak se pojďme o naplnění tohoto ideálu snažit.

Schola - kaple v Jezdkovicích
Dovolte,

abych

prostřednictvím

tohoto

obecního zpravodaje poděkovala všem
stálým členkám místní scholy, ale také těm,
kteří přišli posílit naši, počtem nevelkou,
scholu při mši svaté u příležitosti srazu
rodáků 14. 6. 2014. Kdo jste byl v tento den v
kapli přítomen, jistě mi dáte za pravdu, že
tato mše svatá byla opravdu slavností vkusná slova Generálního vikáře Mons.
Martina

Davida,

pěvecký
doprovod

v průběhu mše, to vše v krásně nazdobená kapli.
Děkuji.
Současně bych chtěla oslovit Vás, kdo třeba jen malinko pomýšlíte, že byste si s námi přišli
zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj, určitě přijďte. Během prázdnin se zkoušky konat
nebudou, ale od září začneme opět trénovat – pravděpodobně zase každé úterý v 17.30 hod.
v kapli.

Poplatek za odvoz komunálního
odpadu
Milí spoluobčané, pokud jste ještě nestihli zaplatit poplatek (nebo
jeho poměrnou část) za odvoz komunálního odpadu pro rok 2014,
který byl splatný do 30. 4. 2014 ve výši 490,- Kč / osobu, můžete tak učinit bankovním
převodem na účet u České spořitelny
č.ú.:1842756319/0800, nebo hotově v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Pomalu končí další 4leté volební období, chýlí se k závěru činnost stávajícího zastupitelstva
naší obce.

Je tedy na Vás, občané obce Jezdkovice, abyste kandidovali do
zastupitelstva naší obce pro další volební období.
Přijďte pomoct, poradit, změnit, inovovat nebo pokračovat v tom, co
dobrého bylo započato. Budoucnost naší obce je také ve vašich
rukách.
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 společně s
volbami do třetiny Senátu.
Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4, zák. 491/2001 Sb., Zákon o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Obec, městská část, městský obvod,
Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech
popřípadě volební obvod
pro nezávislé kandidáty

pro sdružení
nezávislých kandidátů

z počtu obyvatel obce, městské části, městského
obvodu,
popřípadě volebního obvodu
do 500 obyvatel

5%

7%

nad 500 do 3000 obyvatel

4 %, nejméně 25

7%

nad 3000 do 10 000 obyvatel

3 %, nejméně 120

7%

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2 %, nejméně 600

7%

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

1 %, nejméně 1000

7%

nad 150 000 obyvatel

0,5 %, nejméně 1500

7 %.

Kandidátní listiny
(1)
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany.
Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní
listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může
volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.
(2)
Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň
2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se
kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).

(3)
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb
registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny
alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační
úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo
nezávislému kandidátu.
(4)
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V
záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název
zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k
trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se
také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto
zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný
počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede
dnem voleb.

Klub seniorů obce Jezdkovice
Důvodem k nastartování činnosti i v roce letošním, se pro členy klubu stala příprava
společenského plesu. Při rozhodování o konání této
akce jsme však nebyli jednotní. Mnozí navrhovali
jinou formu společné zábavy. Po delším váhání
bylo nakonec rozhodnuto tento ples 11. 1. 2014
uskutečnit. Naše členky napekly bufet, do tomboly
pak napekly dorty a zákusky. Také oslovení
sponzoři, občané i hosté přispěli hodnotnými
cenami. Mládež a brďata pod
vedením obětavé Jany Kreuzbergerové s nadšením připravili pestrý program. Uvedenou
polonézou si podmanili ostatní účastníky plesu, kdy je bez ostychu zapojili do tance. Panovala
skvělá nálada a přátelské atmosféra. Dle konstatování většiny hostů patřil tento ples mezi
nejzdařilejší.
Další společnou akcí byla 12. 5. 2014 návštěva opavského divadla. U příležitosti oslavy Dne
matek shlédlo 14 členů operetu Tisíc a jedna noc. Také několik seniorů se aktivně zapojilo do
přípravy významné akce naší obce, Srazu rodáků.
Jinak jsme se pravidelně jednou měsíčně setkávali na schůzkách, kdy jsme oslavili i
příležitostné narozeniny členů klubu. Doufám, že si i v dalším období vyhradíme část svého
volna na zajímavé společné akce, které obohatí náš život. Půlrok je za námi, prázdniny a

dovolená ať se Vám vydaří, do další poloviny roku hodně zdraví, sil a dušení pohody, sluníčko
ať Vás stále rozzáří.
Za seniory přeje Zdislava Šelderová

Pamětní knihy sňatků
Milí spoluobčané, pokud Vás také zaujaly Pamětní knihy
sňatků občanů obce Jezdkovice (stávajících i bývalých) a
nestihli jste si je prohlédnou v sobotu 14.6.2014 v kulturním
domě při Srazu rodáků, máte možnost si tyto pamětní knihy
prohlédnou na obecním úřadě, kde jsou uloženy.

BOŽÍ MUKA
Boží muka na kopečku osaměle stojí o její osud se lidé
trochu bojí. Vandalové, darebáci tady řádí obrázky
patronů jim zřejmě vadí.
Proč střílí prakem, kdo kamenem háže?
Máme tam postavit snad „hradní“ stráže?

Někdo nám neustále poškozuje obrázky na Božích mukách. Přitom pořízení těchto obrázků není
nejlevnější záležitost. První – původní obrázky stály - 1.100,- Kč x 4 ks = 4.400,-Kč, druhá
malba byla za 900,- Kč/ks a teď ty poslední 2 ks díky bezpečnostnímu sklu byly za
1.500,-Kč / ks, tj. 3.000,- Kč.
Milí spoluobčané, buďme vnímaví a všímaví ke svému okolí. Nedopusťme takový vandalismus
v časech budoucích.

Mnozí z nás možná ani netuší, o jaké obrazy se přesně jedná. Pojďme si je tedy přiblížit.

Boží muka - pomník pravděpodobně věnován bitvě v 17. stol.
Sv. Jiří – východ
Podle křesťanské hagiografie byl sv. Jiří římský voják pocházející z Anatolie (dnes Turecko).
Sv. Jiří je zvěčněn v "legendě o sv. Jiří a draku". Je patronem mnoha zemí, měst, profesí,
organizací a nemocných lidí.
Sv. Václav – západ
Svatý Václav byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a
symbol české státnosti.
Sv. Cyril a Metoděj – jih
Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí
jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké
Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Sv. Hedvika – sever
Hedvika Slezská bývá zobrazována jako kněžna, vzácněji také jako
cisterciácká řeholnice. Často drží v ruce model kostela, někdy se modlí
před křížem nebo dává almužnu. V ruce často nese své boty, protože
podle tradice chodila vždycky bosá.
(přikládám alespoň ilustrační foto sv. Hedviky)

Podané žádosti o dotaci v první polovině roku 2014
Projekty, na které obec získala dotaci:
1) Domácí kompostéry - poskytovatel Státní fond životního prostředí. Kompostéry se budou
občanům předávat v říjnu 2014.
2) Štěpkovač větví – poskytovatel Státní fond životního prostředí.
3) Oprava komínů na objektu zámku Jezdkovice - poskytovatel Ministerstvo kultury ČR.

Projekty, na které obec nezískala dotaci:
1) Obnova kaple v Jezdkovicích – poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
2) Dětské hřiště v Jezdkovicích – poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
3) Výsadba stromů v extravilánu obce Jezdkovice – poskytovatel Státní fond životního
prostředí.
4) Výsadba zeleně v intravilánu obce Jezdkovice - poskytovatel Státní fond životního
prostředí.
5) Rekonstrukce místní komunikace v obci Jezdkovice, parcela č. 152 - poskytovatel
Moravskoslezský kraj.

Aktuálně podané žádosti o dotaci
1) Snižování prašnosti v obci Jezdkovice, konkrétně se jedná o malotraktor se
zametacím
kartáčem. 2) Stavební a dispoziční úpravy – obnova dílčí části objektu
zámku (bývalý obecní byt a
šrotovník).

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

Červen

Vaněk Lumír
Orlíková Zdeňka
Vaněk Roman
Šnajder Jiří
Geyer Vladimír
Kreuzbergerová Jana
Vaňková Zdeňka
Uvíra Jaroslav
Kleinová Marie

70 let
50 let
50 let
60 let
55 let
55 let
65 let
50 let
65 let

Nejstarší občané paní Anastázie Kirschnerová a pan Jan Rýž
paní Bohumila Haasová a paní Zdenka Ulrichová
Zastupitelstvo obce Jezdkovice všem jubilantům ještě jednou gratuluje a
přeje pevné zdraví do dalších let.

DOVOLENÁ 4.8. – 8.8. 2014 MUDr. Skalička
Vážení pacienti,
během naší dovolené, od 4. do 8. srpna bude ordinace mimo provoz. Zastupuje Dr. Gebauer v
Neplachovicích, tel. 553 662 287 popř. v Brumovicích, tel. 553 665 029.

Ordinační hodiny Dr. Gebauera
PONDĚLÍ
7:30 – 10:00 Neplachovice
ÚTERÝ
7:30 – 10:00 Neplachovice
STŘEDA
7:30 – 10:00 Brumovice
ČTVRTEK
7:30 – 10:00 Neplachovice
PÁTEK
7:30 – 9:30 Neplachovice
11:00 – 13:30 Brumovice
V ostatních dnech během letních prázdnin bude ordinace v provozu jako obvykle, pouze se

nekonají poradny.
Přejeme všem našim pacientům příjemné prožití léta.

Termíny středeční odpolední ordinace
do konce roku 2014

MUDr. Vít Skalička
5. června V. Heraltice
12. června D. Životice
18. června V. Heraltice
25. června V. Heraltice
2. července D. Životice,
DÁLE
PO
ZBYTEK ŠKOLNÍCH
PRÁZDNIN
STŘEDEČNÍ ODPOLE DNÍ ORDINACE ODPADÁ
********************
********************
3. září
V. Heraltice
10. září
D. Životice
17. září
V. Heraltice
24. září
D. Životice
1. října
V. Heraltice
8. října
D. Životice
15. října
V. Heraltice
22. října
D. Životice
5. listopadu V. Heraltice
12.listopadu D. Životice
19. listopadu V. Heraltice
26. listopadu D. Životice
3. prosince V. Heraltice
10. prosince D. Životice
17. prosince V. Heraltice
********************
(29. října a 31. prosince poradna odpadá)

LÉKÁRNA DR.
MAX
LITULTOVICE v
zámku
je po celé léto 2014 otevřena v běžné otevírací
době:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 18:00 hod.
8:00 - 14:00 hod.

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

405,- Kč
105,- Kč

Informace ze Srazu rodáků
Prodaných vstupenek odpoledne 421 ks.
Prodaných vstupenek večer 162 ks.
Děti do 15 let vstup zdarma, účast cca 50
dětí.
Zůstatek z celé akce 25 484,-Kč.

Prodej stolních kalendářů na rok 2015
Občané, kteří mají zájem o stolní kalendáře na rok 2015 s motivem všech tří ročníků srazu
rodáků, mají možnost si je zakoupit na obecním úřadě, cena 100,- Kč/ks.

Objednávka DVD ze Srazu rodáků
Občané, kteří mají zájem o DVD ze Srazu rodáků, se mohou nahlásit na obecním úřadě. DVD
bude stát 50,-Kč/ks.

Informace obecního úřadu
Úvěry u České spořitelny nebo jiného bankovního ústavu k 30.06.2014 má obec splacené.

Úřední hodiny obecního úřadu
Účetní: Po 8:00 – 15:00 hod.
St 13:00 – 17:00 hod.

Starostka, místostarosta: Po 10:00 – 12:00 hod.
St 16:00 – 18:00 hod.

Cena vody
Přinášíme Vám informaci o zvýšení ceny vody od 1.1.2014 (od posledního odečtu):
- zvýšení ceny vody o 1,- Kč na 28,- Kč + DPH dle platných zákonných předpisů (15%)
(tj.28+4,20=32,20 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.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové léto, příjemně
strávenou dovolenou a dětem pěkné prázdniny.
Věra Burdová, starostka obce
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